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м с м а т я а т  A hazai fejlesztési s s s  
légtérellenőrző információs rendszer

a Légtérszuverenitási Hadműveleti Központtal (ASOC) I. rész

A nemzetközi politikai és katonai hely
set megváltozása (a világ katonai pola- 
ifzáltsága megszűnt a Varsói Szerző
dés feloszlásával) és a magyárországi 
rfendszerváltás maga után vonta a Ma
gyar Honvédség, és azon belül a lég
védelem felépítésének és filozófiájának 
rhegváltözását is. Egy átmeneti időszak 
után világossá vált, hogy a> közelgő 
lilATO-csatlakozás, meglévő fegyver
zetünk elavultsága és gyorsuló amorti
zációja miatt országunk átfegyverke- 
Zése elkerülhetetlen. Mivel a költségve
tésből a honvédségre és az átfegyver- 
zésre elkülöníthető összeg meglehető
sen szűkre szabott, ezért a Magyar 
Honvédség légvédelmének korszerűsí
tése csak úgy képzelhető el, hogy 
meglévő fegyverzetünket és az új be
szerzésű korszerű fegyverzetet egy 
Rosszabb átmeneti időszakon keresztül 
együtt üzemeltetjük. Meg kell oldani eb
ben az átmeneti időszakban, hogy a 
régi és az új eszközök képesek-legye-, 
nek együttműködni, ezzel lehetővé 
téve a folyamatos harckészültség mel
lett a régi berendezések kivonását. A 
HM Haditechnikai Intézet (HM HTI) Au
tomatizálási és lokátor osztályán dol
gozó fejlesztőmérnökök együttmű
ködve a szakmai főnökségekkel (BT, 
éÉTÜ FVTSZ) időben felismerték, hogy 
milyen irányban kell kutatási-fejlesztési 
tevékenységet folytatni az átmeneti 
időszak zökkenőmentesebbé tételé
nek érdekében.

Az ASOC-hoZ kapcsolódó hazai fej
lesztésű légtérellenőrző információs 
rendszer kifejlesztése befejezéshez^ 
közeledik. -A HM HTI irányításával ha
zai vállalatok megtervezték, legyártot
ták és bevizsgálják а s^kséges beren
dezéseket a hozzájuk tartozó progra
mokkal együtt. j1998 r>yarán elkezdő
dött a rendszer csapatpróbája, ezzel 
párhuzamosan az amerikai fél letelepí
tette Veszprémbe a Légtérszuvereni-w 
tási Hadműveleti Központot (ASOC). A 
végleges felhasználói program installá
lására és a n jagyar;légtérellenőrző 
rendszerhez való integrálására 1998 jú
liusában és augusztusában került sor. 
Várhatóan 1998-ban az amerikai és a 
kifejlesztett magyar reifdszer együttes 
csapatpróbáját követőért alkalmazásba 
veszi a Magyar Honvédség Légierő Ve
zérkara az országos légtérellenőrző 
rendszert, amely meglévő radarjaink in
formációit automatikusán, valós időben 
juttatja el az ASOC-ba. 

flÖ)*ÜT IAXAH !

Előzmények
f 9 V 0 9 Ü m  ívj Vp3 5  I 

1994 januárjába^, Prágában Clinton el
nök a visegrádi jprszágök csúcstalálko
zóján a „Partnerség a békéért” program 
részeként a négy országra kiterjedő kö
zös regionális légtérellenőrzési és lég- 
térszuverenitásrrendszer kialakítására 
tett javaslatot. 1995 januárjában, Tren- 
csénben az USA védelmi miniszterhe

lyettese bejelentette, hogy az USA 
kormánya a rögzített feltételek teljesí
tése után hozzájárul a rendszer kialakít 
tásáKöto(©i25 millió dollárral Magyaror- 
sáág:s7ámára). Az amerikai kormány- 
javaslatot (több országra kiterjedően a 
Légtérszuverenitási Hadműveleti Közt 
pont [Air Sovereignty Operations Cen-; 
ter]r (ASOC) telepítését), a kormány el
fogadta és az Országgyűlés elé terjesz- 
■tettea légvédelemmel kapcsolatos ha-i 
tározati-’javaSiatát. Az Országgyűlés 
1995 szeptemberében határozatot ho
zott [94/1995. (fX. 28.) OGYJ] a légvé-. 
delem rápjiólokációs felderítő-, informá-j 
ciós é,S f iz e té s i rendszere fejleszté
séről, amelynek során egyetértőleg tu
domásul,V.ette a nemzeti és regionális 
légtérszuyerenitási és légiforgalom-irá
nyítási rendszeri-létrehozásáról szóló 
amerikai kormányjavaslatnak a Magyarj 
KöztátáSsáfjátormánya részéről történő 
elfogadásit) Egyetértett a légvédelem 
rádiólokációs.felderítő-, információs és 
vezetési rendszere fejlesztésének 
szükségességével, és támogatta, hogy 
a Honvédelmi Minisztérium fejlesztési 
prögrá.m9Undítsprt.ös ennek keretében 
nemzetközi,p#yizat útján korszerű rá- 
diólokációs/földerítő-, információs és 
vezetéstechnikai, eszközöket szerezzen 
be. Az ASOC telepítésére vonatkozó 
kormányközi egyezmény (LOA) meg- 
k^áó ' r é ' Végén került sor.

Az ASÓC-fehdszer megfelelő műkö
déséhez szükséges,hogy meglévő ra
darjaink információit plot vagy track-for- 
mátumban (az amerikai fél által mega
dott protokollban) biztosítani tudjuk. A 
HM HTI kutatás-fejlesztési (K+F) tervé
ben évek óta szefépelnek olyan témák, 
amelyek a magyar honvédség rádió
technikai (rt) rendszerének komplex 
korszerűsítésére irányulnak. Ezeknek a 
K+F témáknak a megvalósításában jó  
eredményeket értek el a HM HTt és a 
veié együttműködő vállalatok.

A sikeresén végrehajtott, az ASOC 
hazai felhasználását előkészítő HM 
HTI által végrehajtott ?e|lesztési témák 
közé tartoznak:'!: “

-  Az 1993-ban rendszeresített Auto• 
matizált Repülés Tervlző Rendszer 
(ARTR-II). amely az ország légterében 
történő polgári és katonai közforgalmon 
kívüli repüléseknek, légtér-igénybevé
teleknek az automatizált, tervezését.

2 HADITECHNIKA 1999/1



fiutomaAu* tads exbakta ►' 
lat*« ►
Üt phroer lokátor 
ÜiizeksrMIckátai 

ftefatSálectá»______

ЙММЙ»1»1»1*1 Г Г /  c-lP-lsl .1 -I .1 í j * i  I
20198/
441)7/
CQ40/554

,0 0 3 8 /8 5 6 :

/ 2 0 0 7 0 /  ,  j  
--. -5 8 4 2 Г V
Ц, C l 06 /834

1 00/942« 70026/1 
,7 6 5 1 / f  

" 4 : 1 12/95

3 5813/  ̂
> 00 112/752

20187/ 
0703 / 
C 02 7 /1032

20036/
7258 /
C 051/463

/ 2 0 0 8 7 Г & *  
'  07 11 / 

C007/565,.20 02 2 / > 
06 45 / /
C 1 0 0 /1 0 3 3 / C 013/435

2 0 0 3 5 /
- . J  m i i j** П 12/11'2 00 88 /

6032 /
,C 106/705

2 0 0 4 0 /2 0 1 0 6 /
5 1 Ш  5324 / /
b l 0Щ.З С1082809-y " "

J w V ! с о б з / в* /

«2008!

A^p°^^eioÖ89/М Г 042*^^/1“°,43 7Jj4/8 
2001 В/ / 2 0 » «  u/
0 6 4 6 V  861 ш
C 088/942 C036/481

1/326 20U78/58 / 
,6BB4/n7< /  
-C 100/920,'2 00 87 /

3  6030/7
“V  C 09 4/7 09)8' ------^  >165/20088/ 

"̂ч*СЛЙ/|5352/
'C 1 06/894 20153/̂__

5333 /
C0857663-

.2 0091*

2000Ш 
173 0 /, .x 
C 094/651-

/2 0 1  83 / 
6014 / 
C 061/393

tucker Г М я Ъ г Ь м **  ACtttó_VlÓUTiON

/2 0 0 9 9 /
У  1327 / x 
9*  С 08 3 /414 

X /2 0 0 9 8 /  
1502/ 
C 088/273

• zollvci docker 1 IV jZLKLRES

n i E B B E i i i a E  и е ш е е н ш и в я е е

szervezését és koordinálását teszi le
hetővé.

-  Az 1994-ben alkalmazásba vett 
Radar Szelektor (RS4), amely lehetővé 
teszi a légtérellenőrző alegységeknél 
lévő rádiólokátorok közül a gyors kivá
lasztást, a szinkronindítást és az ana
lóg forgásjelek digitálissá alakítását. Ez 
a berendezés teszi lehetővé a digitális 
jelfeldolgozó eszközökhöz történő 
szintillesztést is.

-  Az 1993-ban megkezdett és 1997- 
ben sikeres csapatpróbával zárult 
Raszter szken munkaállomás (RSZM), 
amely egy hagyományos (orosz gyárt
mányú videojel kimenetű) radar környe
zetbe szánt számítógép alapú, primer 
és szekunder adatokat feldolgozó és 
megjelenítő berendezés, mely automa
tikus céltárgy detektálási és helyi útvo
nalképzési funkcióval rendelkezik. 
Képes automatikusan, valamint a 
kezelő által történő interaktív feldolgo
zás után az adatok adatvonalra történő 
kiadására további felhasználók szá
mára. Az RSZM-berendezés fejleszté
sének tapasztalatait az ASOC-rendszer 
hazai bemeneti adatforrásainak elké-3. ábra: A RICK felhasználói felülete
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2. ábra: az RHP-berendezés felhasználói felülete
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4. ábra: Az FPDI számítógép modemmel és monitorral

5. ábra: Az CTCI számítógép modemmel és monitorral

szítéséhez (ARE és RHP témáknál) fel
használtuk, ezért sikerült jelentős mér
tékben lerövidíteni a fejlesztési időt.

-  1997-ben szintén sikeres csapat
próbával zárult az Sz-68 rádiólokátor 
állomások digitális információfeldol
gozó és -továbbító berendezése 
(SZTG), amely biztosítja az SzT-68U 
rádiólokátor által szolgáltatott 3D légi
helyzet adatok (plot) megfelelő formá
tumra való konverzióját és kiadását a 
légtérellenőrző rendszer számára.

-  Az 1997-ben befejezett Katonai rá
diólokációs adatfeldolgozó rendszer 
(REK, „FIÓKA”), amely az IFF-el ren
delkező RT-századoknál tette lehetővé 
a primer és szekunder rádiólokátor 
adatok eljuttatását az országos légtér- 
ellenőrző rendszerbe.

-  Az 1997-ben befejezett Radar és 
repülési tervadatok feldolgozó rend
szere (LEAK, „RÉTISAS”), amely esz
köz képes volt útvonaladatokból (track) 
integrált légi helyezet kialakítására és 
légtérellenőrzési feladatok ellátására.

Mindezen HM HTI által végzett fej
lesztéseket 1997 nyarán egy kísérleti 
rendszerbe integráltuk. A katonai (négy 
RT-századtól RSZM, REK, SZTG 
track-információ) és polgári (GLÓRIA 
track-információ), primer és szekunder 
radaradatokat és repülési tervadatokat 
(ARTR-II) fogadtunk a LEAK és 
RSZM-B alközpontokban. A kísérletek 
bizonyították, hogy a HM HTI irányítá
sával, magyar vállalatok és az RT-csa- 
patok együttműködésével képesek va
gyunk egy új automatizált digitális lég
térellenőrző rendszer kialakítására.

Az ASOC-rendszer telepítése azon
ban felvetett egy sor olyan műszaki 
problémát (elsősorban kommunikációs 
protokoll és az adatok minőségi illesz
tése az új központhoz), amelyek meg
oldását évekkel ezelőtt még nem lehe
tett előre tervezni.

Számos egyeztetés után 1997. július 
7-12. között került sor az amerikai-ma
gyar ASOC szakértői tárgyalásokra, 
amelyen véglegesítették a légvédelem 
rádiólokációs felderítő és információs 
rendszerében lévő információforrások 
ACOC-hoz történő kapcsolását.

Szükségessé vált a már elért fejlesz
tési eredmények felhasználásával, mó
dosításával és a végrehajtott vizsgála
tok eredményeinek figyelembevételével 
új, a jelenlegi igényeket kielégítő beren
dezések kifejlesztése.

A megváltozott igények alapján a HM 
HTI Programiroda által kidolgozott „A- 
datlap és alapkövetelmények” megne
vezésű anyagot a HM HFBFO főosz
tályvezetője 1997. július 30-án jóvá
hagyta a LÉRE főcsoportfőnök egyetér
tésével. Ezen anyag alapján készítette 
el a HM HTI Automatizálási és Lokátor 
Osztálya a harcászati műszaki követel-

4 HADITECHNIKA 1999/1



ményeket (HMK), amelyek a hazai fej
lesztésű rendszer részeinek és egészé
nek követelményeit tartalmazzák.

Ez az első nemzetközi együttműkö
désben kifejlesztett országos rendszer. 
Az integrálási feladatok során a HM 
HTI az amerikai fél által is elismert jó 
együttműködéssel bizonyította, hogy 
ilyen nagy volumenű, rendszerszintű 
feladatokat is képes megoldani jól kép
zett szakembergárdájával.

Mik voltak
az együttműködő felek feladatai?

Az Egyesült Államok feladatai
-  a veszprémi ASOC-központ telepí

tése (hardver és szoftver);
-  a feltételek megteremtése a hazai 

fejlesztésű eszközök integrálásához.

A magyar fél feladatai
-  az infrastruktúra kialakítása (helyi

ség, áramellátás, kommunikáció);
-  a bemeneti információs rendszer 

kialakítása az ASOC számára;
-  az ASOC által előállított légihely- 

zet-információk eljuttatása a felhaszná
lókhoz;

-  együttműködés a hazai K+F kere
tében a HM HTI irányításával kifejlesz
tett eszközök ASOC-rendszerhez való 
integrálásában, a hazai iparvállalatok 
bevonásával.

A hazai fejlesztésű légtérellenőrző 
rendszer és a ASOC feladatai

-  a független Magyar Köztársaság 
légtérszuverenitásának biztosítása;

-  információszerzés a légtérben tar
tózkodó légi járművekről (a légi célok 
felderítése és helyzetadataik mérése 
rádiólokátorral);

-  a rádiólokációs információ feldolgo
zása továbbításra (digitalizálás, proto- 
kollkonverzió);

-  a rádiólokációs információ továbbí
tása értékelésre (szektorközpont funk
ciók);

-  értékelés és döntéshozatal előké
szítése (a szektorközpontban, illetve a 
regionális légtérellenőrző-központban a 
parancsnok munkáját segítő funkciók);

-  célmegjelölés eljuttatása az aktív 
fegyverekhez (parancs továbbítása az 
alárendeltekhez számítógépes megje
lenítéssel).

A hazai rendszer csoportosítása az 
elvégzendő feladat szerint

Különböző radarok bemeneti infor
mációforrásként való alkalmazásának 
lehetővé tétele;

-  polgári radarok (távol-körzeti és kö- 
zel-körzeti), primer és szekunder plot 
információinak eljuttatása az ASOC- 
nak;

-  katonai radarok primer és szekun

der információinak eljuttatása az 
ASOC-hoz;

-  repülési tervadatok (polgári és ka
tonai) eljuttatása az ASOC-nak.

Az ASOC által létrehozott légihely- 
zet-információ fogadása

-  a légi helyzet megjelenítése aktív 
fegyvernemeknél;

-  a parancsnok célmegjelölési paran
csának továbbítása.

Kommunikáció biztosítása egységes 
adatátviteli protokollban.

A hazai fejlesztésű rendszer 
felépítése

A rendszer felépítése a 8. ábrán lát
ható. A HM HTI ezt a rendszert hét ku
tatás-fejlesztési (K+F) téma keretében 
valósította meg, ami azt jelenti, hogy a 
rendszer hét „alapelemből” (modulból) 
áll:

1. ARE -  Automatikus radar extraktor 
(a radar videojeleiből digitális jeleket 
előállító berendezés)

2. RHP -  Radar bead processzor (út
vonalképző berendezés)

3. RIÓK -  Rádiólokációs információ- 
gyűjtő és feldolgozó alközpont

4. FPD -  Repülési tervadat-illesztő
5. CTCI -  Polgári radaradat-illesztő
6. KRI -  Kommunikációs rendszer 

interfész
7. TAR -  Tájékoztató alrendszer

A LÉGTÉRSZUVERENITÁSI HADMŰ
VELETI KÖZPONT 

A KAPCSOLÓDÓ HAZAI FEJLESZ
TÉSŰ INFORMÁCIÓS REND
SZERREL (8. ábra)

A rendszer kiépítésénél szempont 
volt az egységes hardver- és szoftver- 
bázis (shelf off HW, SW, civil szabvá
nyokkal), valamint a moduláris felépí
tés. A rendszerben megtalálható vala

mennyi számítógép a speciális hardvert 
igénylő DSP-re épülő ARE-berende- 
zést kivéve, IBM PC kompatíbilis (azo
nos típusú alaplap, processzor, monitor 
stb.), Windows NT 4.0 operációs rend
szerrel működik, a programok az MS 
Visual C++ fejlesztő rendszerrel készül
tek. A moduláris felépítésre jellemző, 
hogy a kommunikációt mindenhol 
ugyanaz a kommunikációs modul (KM) 
végzi.

A fejlesztési munka közvetlen irányí
tói a HTI-nél:

Hegyi Miklós mk. ezredes elektroni
kai fejlesztési igazgató,

Mezősi József mk. őrnagy Automati
zálási és lokátor osztály osztályvezető.

A rendszer kifejlesztéséhez munká
jukkal, illetve tanácsaikkal hozzájárultak 
még a HM Haditechnikai Fejlesztési és 
Beszerzési Főosztály, a HM HTI Pro
pagandairoda, az MH Légierő Vezér
kar, az MH Híradó Csoportfőnökség, a 
Légiközlekedési és Repülőtéri Igazga
tóság (LRI), valamint a HM HTI egyéb 
szervezetei, ezért munkatársaiknak kö- 
szönetünket fejezzük ki.

A rendszer alapelemei

A rendszer valamennyi elemének egy 
fő funkciója van (kivéve a TAR-t), hogy 
az ASOC-rendszert információval lássa 
el. Vizsgáljuk meg részletesen az 
egyes elemek felépítését és működési 
elvét. Ezen keresztül megérthető a tel
jes rendszer működése is.

1999/1 HADITECHNIKA 5
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Automatikus radar extraktor (ARE)
■ \  Л »\ \

Az ARE alapját képezi az országos lég
térellenőrző rendszernek azáltal, hogy 
lehetővé teszi az információforrások 
ASOC-rendszerhez kapcsolását az 
RHP-berendezésen keresztül plot-ada- 
tok előállításával.

Olyan légtérellenőrző alegységek
nél alkalmazható, ahol a videojel kime
nettel rendelkező rádiólokátorokból 
(analog radar) kell plot-kimeneteket 
biztosítani, a 9. ábrának megfelelő kié- 
pítettségbeiíilöle aóí9X9vsu; A .öisdxi 
-oioetem .iß^itseillsd íeseévöl s >1эп01э5

Az ARE speciálisan erre a célra kifej
lesztett hardverre épül. A 10. ábrán lát
ható az ARE belső felépítése. Az ARE 
funkcionálisan a következő elemekből 
épül fektBlo3oqs>l levéesfiqsllégem ztßnij 
táaátlötlet ^öloißtfßbs sA .inssmlß>llB ai e

1. Plot-extraktor: Az ARE két darab 
azonos plot-extraktor kártyát (hazai 
fejlesztésű nyomtatott áramköri panelt) 
tartalmaz. Ennek az az oka, hogy a 
K-66  radar esetében két egymástól 
független videojel-kimeneteket kell fel
dolgozni. A plot-extraktor feladata a be
menő jel digitalizálása és megfelelő fel
dolgozó algoritmus segítségével a  cé
lok detektálása.
leQsaiynnemressóI s9góa>lúse sorléeeli

2. Kérdezésvezérlő: A kérdezésve
zérlő interfész feladata a hagyományos 
NRZ (Kremnyij-2 földi kérdező beren
dezés -  azonos a funkciója, mint az 
amerikai IFF — idegen-barát felismerő 
berendezésnek) vezérlése. Az ARE a 
radar jelein kívül az NRZ jeleit is fel 
tudja dolgozni.aeri пвсЫодвхзю aeyge :

3. Vezérlő számítógép: A plot-ext
raktor és a vezérlő számítógép TEXAS 
TMS320 C40 jelfeldolgozó pro
cesszorra (DSP) épül. A vezérlő számi-1 
tógép felügyeli a rendszert, tartja az 
összeköttetést az RHP-val (lásd 
később), és felparaméterezi a plot-ext- 
räktetokfc&sqo sA öJßrilßlBt üytn9llidöio>l 
igéanoftid eé ínoqöl9ygit aéllBölesül-öte

4. Vezérlő és plot-extraktor meg
hajtó: A digitális adatforgalmat, illetve 
vezérlőjelek forgalmát bonyolítja. 
IßnofßlumuME qáQötiméseoiiliri

Összefoglalva, az ARE feladata 
hogy a hagyományos radar kimene
téről (videojel) számítógéppel feldol
gozható digitális jelet készítsen és to
vábbítson az RHP felé.

ro. ábra: Az ARE belső telepítése .

A Haditechnika 1999/2. száma június 17-én jelenik meg!
,Sfx
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Műszaki jellemzői
glos2 ßiBeßtiqßl foQéeaotnoq ölle

• Bemenő információforrásokílB 
(radar szelektoron keresztül)
P—37,
K-66  (két csatornán),
P-18, P-13
• plot-képZés: max. 2000 db (szimu- 

átorral mérve);
• plot-zavarsZűrés (passzív és aktív 

ravarok):
• ikon- és menüvezérelt felhasználói 

élűiét (a vezérlő modulhoz);

МЬ[ЦЬ1Ь I п и и ь

• szabvány RS422 kimenet 19200 
biVmásodperc adatátviteli sebességgel;

* platform: ,
DSP (Digital Signal Processing) 

kártyák, ; •
-  hardver interfészek (szekunder ra

dar és NRZ-illesztő),
-  IBM-kompatíbilis PC,

Windows NT operációs rendszer
(csak a vezérlő modulihoz). - .  . 

(folytatjuk)
ProkobTibor 

mk. alez



Az első próbálkozások a tábori tüzérségnél a lőelemek 
számítógépek segítségével történő megállapítására a hat
vanas évek kezdetéig nyúlnak vissza. Ekkor még robusz
tus méret és nagy energiaszükséglet jellemezte ezen be
rendezéseket, ezért többnyire tüzér (sorozatvető) osztály 
vezetési szintjénél lejjebb nem lehetett alkalmazni őket. A 
hetvenes években viszont -  a számítástechnika rohamos 
fejlődésének köszönhetően -  már sikerült méretüket je
lentősen miniatürizálni.

A fejlett hadseregekben az automatizált tűzvezető rend
szerek mellett széles körben alkalmaznak mikroszámítógé
peket a lőelemek megállapítására is. Kis méretük és töme
gük, valamint nagy műveleti sebességük miatt széles le
hetőségek nyíltak elsősorban az üteg és a tűzszakasz 
szintjén történő alkalmazásukra. Hardverként általában a 
polgári gyakorlatban alkalmazott menedzser-kalkulátorok 
és személyi számítógépek szolgáltatnak alapot, viszont -  
hogy jobban megfeleljenek a katonai alkalmazás körülmé
nyeinek -  általában speciális tokkal szerelik fel őket. A 
szakemberek a mikroszámítógép alkalmazásának előnyei 
közé sorolják, hogy csökken a lőelemek megállapításának 
ideje és az ebben részt vevő személyek száma, másfelől 
növekedhet a megállapított lőelemek pontossága is.

Az egyes országok hadseregeiben alkalmazott mikro
számítógépek között alapvető különbség az operatív tár 
nagyságában és a műveleti gyorsaságban figyelhető meg. 
Az operatív tárnak legalább 10 tüzelőállást, 20 figyelőpon
tot, 10-20 tájékozódási pont koordinátáit, valamint 10 biz
tonsági távolságot és irányt kell tudnia befogadni. Ezenfe
lül a lövészet konkrét meteorológiai, ballisztikai és techni
kai lőviszonyait, a felderített, illetve a tervezett célok adata
it is el kell tudniuk tárolni (cél 10-100 db). A lőelemek meg
állapítása kétfajta matematikai eljárással valósulhat meg. 
Az első eljárás szerint a lövészet konkrét meteorológiai, 
ballisztikai és technikai lőviszonyainak figyelembevételével 
az adott tűzeszköz lőtáblázata alapján kiszámított javítások 
grafikonja segítségével (lineáris interpolálással) történik a 
lőelemek megállapítása. Ez a módszer kellő pontosságot 
nyújt, ám hátránya, hogy új tüzérségi rendszer alkalmazá
sakor ki kell cserélni azt a modult, mely a lőtáblaszerű lő- 
viszonyok adatbázisát tárolja. A másik módszer differenci
ál-egyenletrendszerek megoldásával az elméletileg a célon 
áthaladó röppálya szükséges paramétereit (emelkedési 
szög, lőirány, röptartam, korrekciós együtthatók) határozza 
meg. Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy bár
mely tüzérségi rendszer számára képes a lőelemeket meg
állapítani. Hátránya viszont, hogy nagy lőtávolság esetén 
jelentős időt vehet igénybe a számítások elvégzése. Meg
jegyzem, a számítástechnika dinamikus fejlődésének kö

vetkeztében ez a probléma mára lényegileg megszűnt.
Néhány mikroszámítógép ezenkívül lőszer-, üzemanyag

készlet-nyilvántartásra, valamint menet-számvetések el
végzésére is alkalmazható. A tűzvezetés előkészítésének 
időszakában a kezelőnek a lövészet ballisztikai, meteoro
lógiai, technikai adatainak rögzítését kell elvégeznie. 
Ezek lehetnek poláris vagy derékszögű koordináták, szö
gek, távolságok. Említésre méltó, hogy ebben az időszak
ban a mikroszámítógépet lehetséges még beméréssel és 
a célok koordinátáinak megállapításával kapcsolatos fela
datok megoldására is alkalmazni. Az adattárolók feltöltését 
követően a mikroszámítógép már alkalmazható a lőelemek 
megállapítására. Ennek során a kijelzőn megjelennek a cél 
pusztításához szükséges lőelemek (irányszög, emelkedési 
lőszög és távolság, a töltet száma, a lövedék típusa, röpidő 
stb.). Néhány program az üteg mindegyik tűzeszközére vo
natkozó lőelemeket is képes megállapítani, ám ebben az 
esetben a lőelemeket általában már digitalizált úton továb
bítják a tűzeszközhöz. Szükség esetén megállapítható a 
belövés (hatástűz) lövése során a javítások nagysága is. 
Néhány számítógép ebben a szakaszban képes megálla
pítani a cél pusztulásához szükséges lőszermennyiséget 
és a veszteségokozás valószínűségét. A fejlettebb progra
mok még a mozgó célok pusztításakor -  az előretartási idő 
alapján -  a találkozási pontra vonatkozó lőelemek megál
lapítását is elvégezhetik. A programok futtatása során hely
telen gomb megnyomásakor hibaüzenet jelenik meg a ke
zelő számára. A mikroszámítógépek interface-éhez nyom
tató, híradó berendezés, grafikus kijelző csatlakoztatható. 
Az alábbiakban az egyes országokban használt eszközö
ket ismertetjük.

Nagy-Britannia 
MORCOS (1. ábra)

Ez a mikroszámítógép aknavető üteg lőelemeinek megál
lapítására szolgál. A számítógépen 24 alfabetikus, illetve 
numerikus és funkcióbillentyű található. Az operatív tár 10 
különböző aknavető-tüzelőállás, figyelőpont és biztonsági 
távolság, valamint 50 cél koordinátáit képes tárolni. A lőele
mek megállapítása mellett a mikroszámítógép bemérési s 
a célok koordinátáinak megállapításával összefüggő fel
adatokat is megoldja. A mikroszámítógép akkumulátorral 
vagy külső tápforrásról üzemelhet.
Adatai:
-  méretek: 230x110x54 mm
-  tömeg: 1,35 kg
-tápfeszültség: 9 V (akkumulátor)

Mikroszámítógépek adatai

Típus M orcos Morzen II Ti rác Dassault Hugin Seim or

Méretei (mm) 230x110x54 200x118x58 400x400x180 220x130x100 73x120x232 90x60x180
Tömeg (kg) 1,35 0,625 12 3 2 0,5
Tápfeszültség (V) 9 4x1,4 32 2x12, vagy 24 24 -
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3. ábra

4. ábra

Adatai:
-  méretek: 200x118x58 mm 
-töm eg: 0,625 kg
-tápfeszültség: 4x1,4 V (akkumulátor)
-  a lőelemek megállapításának pontossága: lő- és irány
szög 0,5 vonás, gyújtóállás 0,5 osztásérték

Franciaország
TIRAC tűzvezető számítógép (3. ábra)

Ez a számítógép a röppálya adatai alapján tüzérségi löve- 
gek vagy aknavetők lőelemeinek megállapítására szolgál. 
A megállapított lőelemek közepes hibája irányszögben 
csupán fél vonás, tápforrásként pedig a harcjárművek ak
kumulátorát is lehet hozzá alkalmazni. A számítógép ope
ratív tárában 10 célra vonatkozóan lehet tárolni a lőeleme- 
ket, az interface-hez nyomtató is kapcsolható.
Adatai:
-  méretek: 400x440x180 mm 
-töm eg: 12 kg
-tápfeszültség: 32 V (akkumulátor)

MORZEN II. (2. ábra)

Ezt a mikroszámítógépet kifejezetten a 81 mm-es L16 ak
navető lőelemeinek megállapítására fejlesztették ki. A szá
mítógép operatív tára egyszerre akár 314 db cél, 9 figyelő
pont és 14 aknavető-tüzelőállás koordinátáit képes tárolni. 
A kis tömegű kézi mikroszámítógép alkalmazása -  egy
szerű működése miatt -  a tapasztalatok szerint néhány 
órás gyakorlás után elsajátítható. A britek a mikroszámító
géphez még olyan védőtokot és akkumulátort is kifejlesz
tettek, mely szélsőséges éghajlati viszonyok között akár 80 
órás üzemeltetést is lehetővé tesz.

1999/1 HADITECHNIKA 9



Dassault Electronique
aknavető- és löveg lőelemképző számítógép (4. ábra)

Ezt a hordozható mikroszámítógépet szintén tüzérségi lö- 
vegek és aknavetők részére fejlesztették ki. Érdekessége, 
hogy kezelője a hordhevederek segítségével vállra is ve
heti, és akár mozgás közben is képes használni. A számí
tógép operatív tára egyszerre 99 db cél, 10 figyelőpont, 
biztonsági távolság és 99 tüzelőállás koordinátáit képes tá
rolni. A mikroszámítógép összekapcsolható híradó beren
dezéssel, nyomtatóval és grafikus kijelzővel.
Adatai:
-  méret: 220x130x100 mm 
-töm eg: 3 kg
-  tápfeszültség: belső 2x12 V vagy 24 V Ni/Cd akkumulá
tor vagy járművek akkumulátora

Norvégia
Hugin aknavető tűzvezető rendszer (5. ábra)

Ez a mikroszámítógép a norvég hadseregben rendszeresí
tett különböző űrméretű aknavetők részére képes lőeleme- 
ket megállapítani. Említésre méltó a számítógép védőtokja, 
mely szélsőséges időjárási viszonyok között megbízható 
alkalmazást tesz lehetővé. Az adatok bevitele az LDC mo
nochrom kijelző megérintésével történik, ennek köszön
hetően a kezelő akár kesztyűben is dolgozhat. A számító
gép interface-éhez rádió és digitális távbeszélő-hálózat 
kapcsolható.
Adatai:
-  tömeg: 2 kg
-  méretek: 73x120x232 mm

-tápfeszültség: lítium akkumulátor vagy harcjármű akku
mulátora
-  az akkumulátor élettartama: 50 óra

Spanyolország
Seimor aknavető-lőelemképző számítógép (6. ábra)

Ez a kis tömegű mikroszámítógép szintén védőtokkal ren
delkezik. Az operatív tár befogadóképessége 21 aknavető
tüzelőállás, 12 figyelőpont, 80 cél és 21 biztonsági zóna 
koordinátája. Öt célra előre ki lehet számolni a lőelemeket, 
és azokat tárolni is lehet. A célok pusztításához szükséges

töltetet a lőelem-megállapító program automatikusan vá
lasztja ki. A számítógép nyomtatóval is összekapcsolható, 
kikapcsolása után a tárolt adatok megőrződnek memóriá
jában.
Adatai:
-  méretek: 90x60x180 mm
-töm eg: 500 g o
-  az alkalmazás hőmérséklettartománya: -20  +60 C

Felhasznált irodalom
Jane’s infantry weapons 1994-95. Edited by lan V. Hogg, 
Twentieth Edition.

Takács Tamás őrnagy

1998. évi
cikkíró pályázatunk eredményhirdetése

Az 1998. évi pályázatra beérkezett számos pályamű kö
zül az értékelő bizottság I. díjjal jutalmazta Mészáros Ká
roly „A NATO-országok hadseregei legismertebb csapat
légvédelmi kisrakétái”, II. díjjal Ványa László „Felderítő- 
és elektronikai hadviselési eszközök típusváltása az ame
rikai haderőben”, valamint dr. Kovács Vilmos „A trianoni 
békediktátum hatása a magyar hadiiparra”, III. díjjal 
Csapó Csaba „A csendőrségi forgópisztoly (1883-1912)” 
és Takács Tamás „Az orosz Sz-300-as többcsatornás,

minden időjárási viszonyok között alkalmazható kis-, 
nagymagasságú föld-levegő típusú légvédelmi rakéta- 
rendszert című írásokat. A fenti cikkeket kedves olvasóink 
a soron következő számainkban ismerhetik meg. Későbbi 
átdolgozást követő közlésre megvásárolta Mészáros Ká
roly és dr. Pokorádi László írását. A pályázaton részt
vevőket az eredményekről külön tájékoztattuk. Részükre 
a díjakat postán utaltuk át.

(Szerk.)
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Az első világháború fegyverei 
Légaknavetők - 1. rész

(A forrásanyagként használt visszaemlékezésekben és 
szabályzatokban alkalmazott szóhasználatot és mérték- 
egységeket a történeti jelleg miatt a szerző nem változtatta 
meg.)

1914 őszén, amikor a harctereken a mozgóharc állás
harcba ment át és az állások már olyan közel helyezkedtek 
el egymástól, hogy a saját tüzérség nem tudta tűz alá 
venni az ellenség állásait anélkül, hogy a saját csapatokat 
ne veszélyeztette volna, a csapatok kénytelenek voltak az 
árok-, illetve az aknaharchoz folyamodni.

Ez idő tájt jelennek meg a harctereken a mai aknavetők 
alaptípusai, amelyek lényegében kb. 4 mm falvastagságú 
és 8-9 cm űrméretű sima falú acélcsövek voltak, talple
mezre rögzítve. A cső hátsó vége lecsavarható volt és a fél 
kg tömegű töltet befogadására szolgált. A kb. 5 kg tömegű 
aknát (lövőszert) elölről helyezték a csőbe, a lőportöltetet 
kanóccal gyújtották be. Maximális lőtávolságuk mintegy 
400 m volt. Az aknavetőt két ember kezelte és szállította.

Az első aknavetőket az utász-és árkászszázadok kötelé
kébe szervezték. A különböző harctereken (orosz, olasz, 
szerb) az aknavetők mind támadásban, mind védelemben 
a tüzérségi tüzet kiegészítve hatékonyan támogatták a 
gyalogságot. „De a gyalogság mégsem kedvelte ezt a tá
mogató fegyvert, mert nagyot szólt, erős füstöt és torkolat- 
tüzet fejlesztett, egyszóval rögtön elárulta beépítési helyét, 
és az ellenséges tüzérségi tüzet magára és környékére 
vonva, közvetve az árokvédő gyalogságnak okozott vesz
teségeket, ami érthető ellenszenvet váltott ki.“(1)

A légaknavetők korai változatai

Lényegében az előbbi hátrányt küszöbölte ki a hang és 
füst nélküli légaknavető, amely 1915 őszén az olasz fron
ton a görzi hídfőnél (ma Gorizia) jelent meg először. A lég
aknavetőt két magyar mérnök, Róka Kálmán tartalékos 
hadnagy és Halász Pál mérnök hadnagy találta fel. Talál
mányukat bemutatták az 58. hadosztály parancsnokának, 
báró Zeidler altábornagynak és a hadosztály vezetésének. 
Az eszköz annyira megnyerte a vezetők tetszését, hogy a 
két mérnök 20 db 8 cm-es légaknavető (1. ábra) és 5000 
db akna elkészítésére kapott parancsot. A műhelyt, ahol a 
légaknavetők gyártását elkezdték, a front mögött, Hai- 
denschaftban, egy fonógyárban rendezték be. A légakna
vetők gyakorlati kipróbálására 1915 szeptemberében került 
sor a görzi front Podgora szakaszán két kísérleti üteggel a 
Lir.23., Lir.37., III/69. és az 52. gyalogezred állásaiból.

A légaknavetőket a pontosság és a feltűnően kis szórás 
jellemezte. A hosszúsági szórás 1%, a szélességi szórás 5 
vonás volt. A légaknavetővel 3 célzott lövést lehetett leadni 
2 perc alatt. Az aknavető éjszakai közvetett lövésnél is ki
válóan alkalmazható volt. Bár ezeket az aknavetőket is 
alapvetően a peremvonalban alkalmazták, de köszönhető
en a 10-80°-os magasság irányzási szögtartományának, a 
meredek röppályával való tüzelés mellett alkalmas volt la
pos röppályával, pásztázó lövések leadására is. Az akna
vető kezelőszemélyzete 2 fő volt, az egyik a két, aknákkal 
töltött ládát (5. ábra) és a tartozékokat vitte -  ő volt a főtü
zér, a másik pedig a csövet és a légpalackot -  ő volt a se-

f f c m . /u f/m m e n n /e tfe rM  / / .
Béynyomásos aknavető' /V. /£. 

2 rác n i íacac m in a  M
ójra/em fi о A a -fa láss. p0jl7.

Cső 

C ijeo

O b rr is s y e rv ic A l
Őzahi/o su/y  

ll/e z  za Iryanye

Vorder* J/ascAenocА ellő 
Mo Ил о csőlar/vpánJ

Frednji z a p o rj/a S a

B o d e n p la t t e  
17/ap lem ez  
Baskana podnozjo

O b e r e r  B e l lá n d e r s e h lü s s e l  
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1. ábra: A 8 cm 15 M. Róka -  Halász féle légaknavető
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géd. A minél kisebb felderíthetőség érdekében az eszközt 
gyakran csak egy fő kezelte. Miután a 8 cm-es légakna
vetők beváltak, az 5. hadsereg-parancsnokság a hadsereg 
egészénél, később az 5. hadseregcsoportnál is rendszere
sítette. Ezen légaknavetők gyártása már a hátországi gyá
rakban történt. Később rendszeresítették a 15 cm-es válto
zatot is.

„Halász feljegyzései szerint az 1915-1917 években kb. 
650 darab 8 cm-es és kb. 110-120 darab 15 cm-es légak
navető volt használatban.” (2)

A légaknavető (2. ábra) szerkezetileg lényegében egy 
hagyományos cső, amelynek egyik végét egy pontosan 
méretezett légkamrával, a másik végét pedig az aknával 
zárták le. A légkamrát sűrített levegővel töltötték fel, amely 
az akna fenékrészére nyomást gyakorolt, majd kilőtte azt. 
A légaknavetőt úgy szerkesztették, hogy az aknák kezdő- 
sebessége megegyezzen. Ezt egy nyomásszabályzó sza
kadócsavar (Abreißschraube) segítségével érték el. A sza
kadócsavar egyik vége az aknához, másik vége a furatok
kal ellátott töltőlemezhez (Ladeplatte-töltőlap, visszatartó
lemez) volt erősítve. A töltőlemez a légkamrában kiképzett 
belső peremre támaszkodott. Az akna a légkamra feltöl
tése során azonnal kirepült volna a csőből, ha a nyomás 
egy bizonyos értéket elér. Ezt akadályozta meg a szakadó
csavar. Amíg ez a merev kapcsolat tartott -  azaz a csavar 
nem „szakadt” el az akna nem tudott a csőből kirepülni. 
A 8 cm-es légaknavetőben használt szakadócsavar a ke
reskedelemben akkor kapható 3/8” csavar volt, amely pon
tosan 55 atm. nyomáson (kb. 2000 kg-os erőnél) szakadt

2. ábra: A 8 cm 15 M. légaknavető (metszet)
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3. ábra: A 15 cm 15 M. légaknavető (metszet)

el. A légkamra térfogata 0,4 liter, a csőé pedig 2 liter volt. 
Ez 5-szörös expanziót eredményezett. Az aknát 53 m/s 
kezdősebességgel lőtte ki, amely kb. 300 lépés maximális 
lőtávolságra repült. Az aknavető tömege légpalackkal 30 
kg, anélkül pedig 20 kg volt. A 15 cm-es légaknavetőknél 
(3. kép) 3/4” csavart alkalmaztak, amelyekre hornyot (be
szúrást) készítettek. Három különböző horonymélységű ki
vitelben készítették a szakadócsavarokat (sekély, közepes, 
mély). Kisebb távolságra mély hornyú, nagyobb távolságra 
sekély hornyú szakadócsavarokat alkalmaztak. így a nyo
más -  valamint az akna kezdősebessége -  egyazon ho
rony használata esetén közelítően azonos volt. A mély 
hornyú 35 atm., a közepes 60 atm., a sekély hornyú 105 
atm. nyomásnál szakadt el. A lőtávolságot a cső emelésé
vel vagy süllyesztésével szabályozták. „Az acélpalack csak 
addig volt használható, míg nyomása a «megszakadó» 
nyomás felett volt.” (3) A 15 cm-es 15 M. légaknavető csö
vének térfogata 17,5 liter, légkamrájáé pedig 3,1 liter volt. 
(5,5-szeres expanzió.) Az akna kezdősebessége 78 m/s, 
maximális lőtávolsága 600 lépés volt.

Mindkét űrméretnél a cső Mannesmann-eljárással ké
szült. „Amíg kevés számú, de válogatott személyzet készí
tette az aknákat és az aknavető csöveket, csőrepedés so
hasem fordult elő. Később azonban a hátországból nagy 
lőszermennyiség érkezett, és bizony több ízben súlyos 
szerencsétlenséget okozott a csőrepedés.” (4)

A légaknavető ágyazatát -  összehajtható, erős falemez 
-  agyagos talajon nem használták. Ilyenkor az aknavetőt 
cövekkel rögzítették a földhöz.

4. ábra: A 8 cm 15 M. légaknavető
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Egy 15 cm-es légaknavetős üteg a tűzlépcső szakaszból 
és a lőszeroszlopból állt. Az üteget lőszerrel együtt 6 mál- 
hás állat szállította.

Később 24 cm-es űrméretű, csőhátrasiklásos légakna
vetőket is sikeresen alkalmaztak a Karszt-front különböző 
szakaszain. A 24 cm-es légaknavető tömege 285 kg, az 
aknáé 42 kg volt. Lőtávolsága 100 atmoszférás nyomással 
675 m. Az eszközöket a magyar Brown-Boweri gyárban 
készítették.

Az aknák

Az aknák (5. ábra) öntöttvasból vagy hegesztett acélhü
velyből készültek. A 8 cm-es akna tömege 1,5 kg, falvas- 
tagsága kb. 5 mm, a kis -  0,2 kg klorát vagy dynamon -  
robbanótöltet és az öntöttvas burok együttesen jó repesz- 
hatást adott. Az akna fejrészén helyezték el a szakítósú
lyos időzített dörzsgyújtót vagy a Pappenber-Lanz csapó
dógyújtót. Robbanáskor az akna kb. 200 darabra szakadt 
szét. A repeszdarabok a robbanási ponttól kb. 200 lépésre 
repültek. Rombolóhatására jellemző volt, hogy találat ese
tén a gyalogsági fedezékek 2-3 méter hosszan beomlottak. 
A szakítósúlyos időzített dörzsgyújtó működési elve a kö
vetkező volt: az aknát úgy töltötték be, hogy a szakítózsi
nór végére rögzített szakítósúly a csőből kilógjon (1. ábra). 
Lövéskor a szakítósúly tehetetlenségénél fogva „lemaradt” 
s meghúzta (indította) a szakítózsinór végén lévő dörzs
gyújtót, majd az akna 10,5 másodperc késleltetést követő
en robbant. (6. ábra)

A 15 cm-es aknák össztömege 13,5 kg volt, ebből 3,5 kg 
volt a trotyl vagy sabulit robbanóanyag. Az aknákat az

5 8 .1. T. D. haidenschafti mechanikai műhelyében és a Qu. 
Abteilung laibachi lőszergyárában készítették.

A légaknavetőkből gyújtó- és világítólövedékeket is lőt
tek. A kb. 23 kg-os gyújtólövedék időzített gyújtója 8 má
sodperc múlva működött, a gyújtóanyag kb. 3 másodpercig 
égett. Legnagyobb lőtávolsága 200 lépés volt. Egy ládában 
10 darab gyújtólövedéket helyeztek el.
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5. ábra: A 8 cm 15 M. légaknavető gránát
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A palack

A 8 cm-es légaknavetőknél 6 literes, a 15 cm-eseknél pe
dig 20 literes 205 atmoszférára feltöltött acél légpalackot al
kalmaztak. A légpalack fejét pirosra festették és a palackot 
a „Pressluft” (sűrített levegő) felirattal látták el. A légpalac
kokat párosával alkalmazták. A 15 cm-es 15 M. légakna
vetők a legnagyobb lőtávolságra 200 atm nyomással 5 lö
vést, közepes hornyú szakadócsavarral 10 lövést, mély 
hornyú szakadócsavarral 17 lövést adhattak le.

Amennyiben egy palack huzamosabb ideig a napon ma
radt, a nyomás akár 300 atmoszférára is megemelkedett 
benne, s a palack szétrobbant. Feljegyzések szerint, ha a 
palackot egy gyalogsági fegyverből kilőtt lövedék eltalálta, 
a „palack éles hang mellett egész hosszában szétnyílt” . (5)

Egy 205 atm-ra feltöltött 6 literes (1200 liter levegő) pa
lackkal 35 aknát lehetett kilőni („elhajítani”), ekkor a nyo
más 50-60 atm-ra csökkent. Amennyiben a sűrített le
vegőjű palackokban a nyomás 50-60 atm-ra csökkent, s 
már nem voltak alkalmasak aknák kilövésére, a kezelők 
gyakran éltek azzal az egyszerű trükkel, hogy az 50-60 
atm-s palackokat nyílt tűzön óvatosan felmelegítették, ami
nek következtében a nyomás 100-150 atm-ra megnőtt, 
majd a palackot -  védve a gyors lehűlés ellen -  ronggyal 
vagy papírral körültekerték. így néhány lövés erejéig még 
folytatni tudták a tüzelést.

További változatok

Természetesen mint minden fegyver, a légaknavető szer
kezete is folyamatosan fejlődött, tökéletesedett. A további 
változatokat már nem a szükség szülte megoldások, ha
nem a korszerűbb, pontosabban kivitelezett szerkezeti 
megoldások jellemezték. A 8 cm-es és 15 cm-es űrméret 
után a légaknavetők készültek 10,5 cm-es, 12 cm-es, 20 
cm-es és 24 cm-es űrméretekben is. A 8,10,5 és a 15 cm- 
esek sima csövűek, a 12 és a 20 cm-esek huzagolt csövű- 
ek voltak. A lövedék a 15 cm-eseknél tojás alakú (3. ábra), 
a 10,5 cm-eseknél hal alakú volt, ez utóbbiakat stabilizátor 
szárnyakkal látták el.

A felsoroltak közül a huzagolt csövű 12 cm-es 16 M.* és 
a 20 cm-es 16 M. változatokat ismertetem részletesebben.

12 cm-es 16 M. légaknavető (7. kép)

Rendeltetése: a lövészárkokban vagy könnyű fedezékben 
elhelyezkedő élőerők megsemmisítése, könnyű óvóhelyek 
és akadályok rombolása.

A „kilökés” elve megegyezett a szakadócsavaros válto
zatokéval, azzal a különbséggel, hogy az aknát lövedék
fogó segítségével „tartották” vissza.

A légaknavető fő részei: (8-9. kép)

-  cső a pótcsővel,
-  lövegzár,
-  lövedéktartó és elsütőkészülék,
-  löveglap,
-  magassági irányzógép,
-  lövegágy,
-  irányzókészülék.

* A jelölések a különböző forrásokban nem egységesek. Ugyanúgy 
megtalálható a 20 cm M16, az 1916 M. 20 cm, mint a 20 cm 16 M. 
jelölés is.

7. ábra: A 12 cm 16 M. légaknavető -  a volt várpalotai 
Tüzérmúzeumban

мша
гШ

Ра/жа

lrártt/жо ктжиШ

8. ábra: А 12 cm 16 М. légaknavető

Jfmmértík
fßmßStmШ  гё§жШ iiptfe

A cső (10. kép) 120,5 mm átmérőjű, 4,2 mm falvastag
ságú, egyszerű varrat nélküli Mannesmann-cső, amelynek 
hossza 1500 mm (12,5 kaliberhossz).

A csövet a lövegtalp csapókeretével két ágykarika köti 
össze. A csőtorkolatnál felcsavarható torkolatgyűrű a torko
latcsapóval együttesen védi a csövet az elszennyeződéstől. 
A hátsó ágykarikán helyezték el a csuklós fülecset, valamint 
a lövegzár felerősítését biztosító záremelőt. Az ágykarika
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9. ábra: A 12 cm 16 M. légaknavető pótcsővel

11. ábra: A légkamra (12 cm 16 M. légaknavető)

fenékfelületén kiképzett horonyba a dugasztókarika illeszke
dik. Amennyiben a légaknavetővel 800 méternél 
messzebbre akartak lőni, akkor a csőtorkolat menetére a 
torkolatcsapó leszerelése után egy 500 mm hosszú pótcsö
vet szereltek fel, és a torkolatcsapót a pótcsőre szerelték át.

A légkamra (11. ábra) -  amelyet a lövegzárral egybeépí
tettek -  acélból készült, mindkét végén palacknyakszerűen 
összeszűkítve. Belső átmérője 241 mm volt. A cső felőli 
nyakban a csavarzattámasztó vezetőcsövet helyezték el. A 
vezetőcsőben -  az akna röppályán való forgatással való 
stabilizálása érdekében -  65 mm hosszú huzagolt részt he
lyeztek el, amelyben az akna vezetőszemölcseit vezették 
meg. A huzagok mélysége 4,6 mm, szélessége 21 mm, a 
csavarzat végszöge 30° volt. A csavarzatrészt hajlítás előtt 
vékonyan beolajozták vagy bezsírozták. A csavarzatrész és 
a cső közötti tömítést kaucsuk dugasztókarika biztosította.

Idézetek
1. Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alaku
latok a Világháborúban 1914-1918. Szerkesztette: Jakobi 
Ágost. Budapest, Közlekedési Nyomda Kft. 1938, 354. o.
2. Id. 1 .-3 5 6 . о.
3. Id. 1 .-3 5 7 . о.
4. Amaczi Viktor: A Róka-Halász rendszerű levegőnyomá
sos aknavetők az első világháborúban -  Haditechnika, 
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Nemzetközi Haditechnikai Szemle

Az F/A-18 Hornet repülőgépcsalád
I. rész

Az F-5 típustól a P-530 Cobra változatig

A típus fejlesztése lényegében még 1966-ban meg
kezdődött. Akkor merült fel az igény a Northrop cég által 
korábban kifejlesztett és gyártott, külföldön széles körben 
rendszeresített F -5  típusú vadászrepülőgépek közeli le
cserélése miatt egy könnyű harci repülőgép iránt. Az új re
pülőgép tervezését az a Lee Begin vezette, aki az F-5  
esetében az első elképzeléseket papírra vetette. Ezért 
nem meglepő, hogy az új gép az első tervrajzokon nagyon 
hasonlított az F-5-re.

Az első elképzelések szerint az új repülőgépnek alkal
masnak kell lennie elfogásra, légi fölény kivívására, felde
rítésre, közvetlen támogatásra és mélységi csapásmé
résre. A tervezés megkezdése után nem sokkal előtérbe 
került a légi fölény kivívása, a többi feladat másodrangú 
lett. 1968-ban a tervrajzon megjelent a kettős függőleges 
vezérsík, valamint a belépőélek megnyújtása a törzs men
tén (LEX), amely növeli a felhajtóerőt és lehetővé teszi a 
nagyobb állásszögű repülést. A következő évben a gép fa
rokrészét megnövelték, a függőleges vezérsíkokat pedig 
elmozdították előre. 1970-re kialakult a P-530 Cobra elne
vezésű modell, amely már eléggé hasonlított a későbbi 
F-fS-ra. A Northrop ekkor két munkacsoportot hozott létre: 
az egyik a P-610 jelű egyhajtóműves, a másik a P-600 
jelű, a P-530-hoz nagyon hasonló kéthajtóműves változa
ton dolgozott tovább.

A Northrop 1972-re már nagyon sok pénzt fektetett a 
Cobra tervbe. A szélcsatornában már több mint 4000 
órányi kísérletet végeztek el, a különböző munkálatok el
végzéséhez 750 ezer munkaórát használtak fel. A fejlesz
tés folytatásához már partnerekre volt szükség, akik hajlan
dók mintegy 100 millió dollárt beruházni két nullszériás re
pülőgép legyártására és tesztelésére, valamint el tudnak 
helyezni a piacon 300-400 db Cobra repülőgépet.

A Cobra-tól az YF-17-ig

Az Egyesült Államok Légiereje (USAF) 1972. január 6-án 
pályázatot írt ki egy könnyű vadászrepülőgépre (LWF). A 
pályázatra a Boeing, a Ling-Temco-Vought, a General Dy
namics és a Northrop reagáltak. A Northrop a P-600 jelű 
modell kissé módosított változatával szállt versenybe, vi
szonylag sikeresen, mert április 13-án vele -  és a General 
Dynamics céggel -  kötött az USAF szerződést 39, illetve 
38 millió USD értékben két-két gép legyártására.

Az USAF az YF-í7típusjelzést adta a Northrop gyár gé
pének, amelynek első prototípusa 1974. április 4-én lett 
kész, és június 9-én repült először, a második pedig au
gusztus 21-én szállt fel. A gépek a levegőben jó teljesít
ményt nyújtottak. Az elért maximális sebesség Mach 1,95, 
a maximális túlterhelés 9,4 g, a maximális repülési magas
ság 15 250 m, az emelkedési sebesség tengerszinten 254 
m/s volt. A gép vezetése könnyű volt, vízszintes repülés
ben 34 fokos állásszögnél is irányítható maradt.

1974 áprilisában döntés született arról, hogy az LFW- 
versenyben állva maradt jelöltek elindulnak a légierő új pá

lyázatán, amely már egy légi harc vadászrepülőgép 
(ACF) kifejlesztését irányozta elő. Ennek fő oka az volt, 
hogy túl költséges megoldás lett volna csak az F-14 és 
F-15 típusú repülőgépek tömeges alkalmazásával megol
dani ezt a feladatot. Szükség volt nagyobb számban ol
csóbb, kisebb, korszerű és elég hatékony repülőgépekre.

A versenyben maradt két típus -  a Northrop YF-176s a 
General Dynamics Y F -1 6 -  között a verseny gyorsan, a 
szokásos két év helyett mindössze néhány hónap alatt 
eldőlt. 1975. január 13-án a General Dymamics gépét hir
dették ki győztesnek, bár az YF-17 több üzemmódban 
jobbnak bizonyult, de úgy tűnik, a megrendelőknek az egy
hajtóműves változat jobban tetszett.

A YF-17-től az F/A-18-ig

Eközben új piac jelent meg a Northrop számára, mert az 
Egyesült Államok Haditengerészetének egyre nagyobb 
gondot okozott, hogy az F-14 TomcatXípusú repülőgép be
szerzési és üzemeltetési költségei túl magasak, így felte
hetően nem tudja beszerezni a tervezett mennyiséget. A 
haditengerészet a légierőnél már rendszeresített típusok 
(F-15, F-4) alkalmassá tételét vizsgálta a feladat végrehaj
tására, de a Kongresszus végül úgy döntött, hogy a hadi- 
tengerészet vizsgálja meg, vajon az ACF-versenyben részt 
vett gépek közül továbbfejleszthető-e valamelyik az igé
nyeknek megfelelően.

A haditengerészetnél felmerült az igény egy együléses 
repülőgép iránt is, amely az együléses Corsair és a kétülé
ses Phantom helyett alkalmas lenne a szintén kétüléses 
Tomcat támogatására. Vita folyt arról, hogy képes-e egy 
ember az ilyen feladattal járó terhelést elviselni. Áz F-15 tí
pusú repülőgépével ebben már gyakorlatot szerzett Mc
Donnell Douglas cég felvette a kesztyűt, és kifejlesztette a 
megfelelő pilótafülkét.

A Hornet-nek (‘lódarázs’) elkeresztelt repülőgépet erede
tileg két változatban tervezték gyártani: az F -Í8  jelű válto
zat alapvetően légi célok, az A-18]e\ű pedig felszíni célok 
leküzdésére szolgált volna. A haditengerészet végül úgy 
döntött, hogy a repülőgép kettős rendeltetésű lesz, vagyis 
alapfelszereltsége és hordozható fegyverzete alkalmassá 
teszi mindkét feladat ellátására.

Az első F/A-18 típusú repülőgép (160775) -  a McDon
nell Douglas fővállalkozásában és a Northrop alvállalkozá
sában -  1978. november 18-án emelkedett a levegőbe a 
St. Louis-i repülőtérről. A mintegy 50 perces repülés során 
7300 méteres magasságot és 550 km/h sebességet ért el. 
Az első repülési tesztek után a gépet átrepülték a haditen
gerészeti légierő tesztelő központjába, Patuxent Riverbe 
(Maryland). Az összesen 11 prototípussal (kilenc együlé
ses és két kétüléses gép) a tesztelési program 1979 janu
árjától 1982 októberéig tartott. Az intenzív repülések során 
heti hat napon, két váltásban, összesen 3257 felszállásra 
került sor.

A tesztsorozat alatt a szakemberek sokat vitatkoztak a 
repülőgéppel kapcsolatban. Voltak műszaki problémák is, 
de a szakértők többsége nem akarta elhinni, hogy az ere
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detileg könnyű vadászrepülőgépnek tervezett, de abban a 
versenyben alulmaradt Hornet egy nehezebb kategóriában 
és megnövelt feladattal -  a vadászfeladatok mellett már 
földi célok támadását is elvárták tőle -  helyt tud állni, 
ráadásul mindezt egyfős személyzettel. A fejlesztők hely
zetét nehezítette, hogy eközben az F-4 Phantom repülő
gépből -  amelynek eredeti feladata a flotta légvédelmének 
biztosítása volt -  az adott időszak legjobb többcélú repülő
gépét alakították ki.

A tesztsorozat fontos szakasza 1979. október 30-án 
kezdődött, amikor a harmadik prototípus leszállt az AME
RICA repülőgép-hordozó fedélzetén. A négy nap alatt vég
rehajtott összesen 32 fel- és leszállás, valamint az üzemel
tetési tapasztalatok alapján a szakértők megállapították, 
hogy a „haditengerészeti repülés történetében ez volt a 
legsikeresebb tesztsorozat”. E sikereket követően a szá
razföldre visszatérő gép egy főfutója -  anyagfáradás miatt 
-  összecsukott. A pilóta beavatkozása nélküli, automatikus 
üzemmódban végrehajtott első leszállásra 1982. január 22- 
én került sor. A további gyakorlásokon szerzett tapasztala
tokat felhasználva augusztusban a CARL VILSON fedélze
tén folytatták a fel- és leszállások gyakorlását, immár éjjel 
és nappal, különböző függesztményekkel.

A Sidewinder rakéta első indítását 1979 decemberében 
hajtották végre az ötödik prototípus fedélzetéről, nagy si
kerrel: a rakéta mindössze 0,76 méterrel „tévesztette el” a 
BMQ-34 típusú, rádióirányítású célt. 1980 októberében 
nyolc éleslövészetre került sor Sidewinder és Sparrow ra
kéták alkalmazásával, a siker 100%-os volt.

A General Electric cég F404 típusú hajtóműve még vi
szonylag új volt, amikor ehhez a repülőgéphez kiválasztot
ták. Egy két- és egy egykormányos prototípusba építették 
be, majd erőltetett tesztelési programon esett át. Összesen 
55 repülési napon a két Hornet 116 felszállást és 150 re
pült órát teljesített. A hajtómű nagyon jól szerepelt, gyorsan 
reagált a gázkar elmozdulásaira. Később azonban problé
mákat is okozott, az egyik kétüléses prototípus jobb oldali 
hajtóműve repülés közben felrobbant, a személyzetnek pe
dig katapultálni kellett.

A haditengerészet lemoore-i (California) repülőiskoláján 
1980. november 18-án állt fel a VFA-125 kiképző század, 
az első repülőgépeket a következő év február 19-én kapta 
meg. A gép rendszeresítésére 1982-ben került sor. 1988 
tavaszára a haditengerészet és a tengerészgyalogság 27 
repülőszázadánál már 460 darab Hornet üzemelt.

Az F/A-18 Hornet repülőgép változatai

Az F/A-18A/B változatot az Egyesült Államok haditengeré
szete és tengerészgyalogsága 1980 és 1987 között vásá
rolta. Az együlésesből 370 db, a kétülésesből 40 db soro
zatgyártású példány készült el. A harci-gyakorló változat 
eredeti típusjelzése TF-18A volt. Az együlésestől lényegé
ben csak abban különbözött, hogy a második ülés miatt a 
gép tüzelőanyag-tartályainak befogadóképessége mintegy 
6%-kal kisebb lett. Az A/В változatú gépek 1990. április 10- 
én érték el az egymillió repült órát, a kétmilliót pedig 1993. 
szeptember 17-én.

A repülőgép F/A-18C/D jelű változata 1987. szeptember 
3-án, a speciálisan éjszakai támadásra továbbfejlesztett 
változat (F/A-18C/D Night Attack) pedig 1988. május 6-án 
repült először.

Készült felderítő változat is (F/A-18D(RC) típusjelzés
sel), amelynek fejlesztését 1982-ben kezdték meg és 
1984-ben szállt fel először.

A repülőgép legújabb változata a minőségileg más 
F/A-18E/F Super Hornet. Jelenleg a nullszériás gépek 
tesztelése, illetve a sorozatgyártás előkészítése folyik.

A repülőgép külföldön más típusjelzéssel repül. Az 
Ausztráliában összeszerelt 57+18 darab gép AF-18A, il
letve ATF-18/A típusjelzést kapott. A Kanada számára 
gyártott és ott összeszerelt 98+40 darab CF-18A/B jelű 
gép a kanadai légierőben CF-188A/B változatként ismert. 
A spanyol légierő 60+12 darab EF-18A/B típusú repülő
gépe a C. 15, illetve a CE. 15 típusjelzést kapta. A kuvaiti lé
gierő 32+8 darab gépének típusjelzése KAF-18C/D.

A felsoroltak mellett még az alábbi országok vásároltak 
a típusból: Svájc (26 db+8 db F/A-18C/D), Finnország 
(57+7 db F-18C/D),Malajzia (8 db F/A-18D), Thaiföld (4+4 
db F-18C/D).

AZ F/A-18A TÍPUSÚ REPÜLŐGÉP LEÍRÁSA 

A repülőgép erőforrása

A Northrop cég a repülőgép tervezésének megkezdésétől 
kéthajtóműves változatban gondolkodott. Bár az egyhaj- 
tóműves változatnak számos előnye van a kéthajtóműves- 
sel szemben, a nagyobb biztonság és az így elérhető na
gyobb tolóerő-tömeg arány meghatározó szempont volt a
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tervezők számára. Kezdetben a Rolls-Royce RB. 199 és a 
General Electric GE 15 típusú hajtóművek voltak az esé
lyesek, majd a General Electric úgy döntött, hogy a North
rop új repülőgépe számára átalakítja a hajtóművet, amelyet 
J101 típusjelzés alatt 1971-ben Párizsban mutattak be. A 
hajtóműben felhasználták azokat az eredményeket, ame
lyeket akkoriban a Rockwell cég B-1 bombázó repülőgépe 
számára készített F101 típusú hajtóműben már alkalmaz
tak, így a fejlesztés viszonylag gyorsan haladt. A J101 ter
vezésénél fontosabb volt a nagyfokú megbízhatóság, mint 
a kiemelkedő teljesítmény elérése. A típusjelzés ‘S  betűje 
a gázturbinás sugárhajtóműre (‘jet’) utalt, a hajtómű 
azonban gyakorlatilag a kétáramú gázturbinás sugárhaj
tóművek kategóriájába tartozott, bár a kétáramúsági fok 
alacsony, 20% volt. Hossza 3,68 m, átmérője 0,83 m, ma
ximális statikus tolóereje 40 kN, teljes utánégetővel pedig 
68 kN volt. A hét modulból összeszerelt hajtómű kiszolgá
lása egyszerű. Amikor a Northrop cég 1972-ben indult az 
USAF által meghirdetett LWF-pályázaton, a hajtómű típus
jelzése már YJ101-G E -100 volt.

Az YF—17 típusú repülőgép rövid tesztelési programja 
során hét hajtóművet használtak, 302 felszállás során 719 
repült órát teljesítettek. A hajtóművek ugyan megbízható
an működtek, miattuk egyetlen felszállást sem kellett elha
lasztani. Miután a repülőgép lemaradt az YF-16 típussal a 
légierőben történő alkalmazásra folytatott versenyben, a 
fejlesztők a haditengerészetet célozták meg, amely viszont 
egy nehezebb gépet igényelt, vagyis a hajtómű tolóerejét 
növelni kellett.

A J101 továbbfejlesztésének eredménye az 
F404-GE-400típusú hajtómű lett. Az ‘F itt  azt jelenti, hogy 
már inkább kétáramú gázturbinás sugárhajtóműről van szó 
(a kétáramúsági fok 34%). Az új hajtómű nagyon hasonlí
tott elődjére, de méreteit mintegy 10%-kal megnövelték és 
elemeit -  a tengeri alkalmazás miatt -  korrózióálló anya
gokból készítették. Az F404-es hajtómű hossza 4,01 m, át
mérője 0,855 m lett, a rajta átáramló levegő mennyisége 
mintegy 10%-kal, 63,5 kg/s-ra növekedett. A tolóerő/haj- 
tóműtömeg aránya nem változott, 8:1 maradt. A statikus 
maximális tolóerő 44,1 kN-га, utánégetővel 71,2 kN-га nö
vekedett. A hajtómű így abba a tolóerő-osztályba került, 
ahová a Phantom-ot meghajtó General Electric J79 típusú 
hajtómű is tartozott. A két hajtómű között azonban húsz év 
fejlesztés van, és ebből adódó technológiai különbségek is 
tapasztalhatók. Az F404 tömege (962 kg) csak mintegy 
fele, hossza pedig alig kétharmada a J79-ének, az alkatré
szek száma is csak 14 400 a 22 ezerrel szemben.

Az F404 típusú hajtómű fejlesztési programja talán az 
addigi legalaposabb ilyen program volt. Az egyes szerke
zeti elemeket eredetileg ötezer óra kísérletnek tervezték 
alávetni, végül nyolcezer tesztóránál álltak le. A fejlesztés 
során 14 hajtóművet a gyár összesen 13 ezer órán keresz
tül működtetett. Az első sorozatgyártású hajtóművet 1980 
januárjában adták át.

Az F404 hajtómű hét önálló modulból áll, amelynek kü- 
lön-külön cserélhetők (meghibásodás vagy üzemidő-el
használás esetén). Egy hajtómű cseréjét egy négyfős be
gyakorlott csoport fél óra alatt végezheti el. A hajtóművek 
egyformák, nincs köztük jobb vagy bal oldali. Az üzemelte
tési tapasztalatok szerint átlag 2000 repült órára jut egy fel
adat végre nem hajtás a hajtómű meghibásodása miatt.

A Élőmet repülőgépbe 1992 óra az F404-GE-402 EPE 
típusjelzésű, javított teljesítményű hajtóművet építik be. 
Maximális tolóereje 78,3 kN.

Műszerezettség, berendezések

A Hornet egyik legerősebb oldala a pilótafülke, illetve an
nak műszerezettsége. A szakemberek közül is sokan kétel
kedtek abban, hogy a repülőgép-vezető képes lesz egye
dül megfelelően végrehajtani a repülőgéptől elvárt össze
tett feladatokat, mikor a haditengerészet légiereje hasonló 
célra használt repülőgépei -  F-4 Phantom és F-14 Tom
c a t-  kétülésesek, ráadásul azok személyzetei is eléggé le
terheltek a repülések során.

A McDonnel Douglas felvállalta a feladatot, és a F-15  
bázisán azt sikeresen meg is oldotta. A feladat megoldásá
ban jelentős szerepet játszott az a szimulátor komplexum, 
amelyet még az F-15 fejlesztése során használtak. A 
végső megoldás alapja az volt, hogy az eddigieknél is több 
számítógépes irányító és kijelző berendezést használja
nak.

A repülőgép kezelésénél az egyik legkritikusabb időszak 
a fegyverzet alkalmazása, illetve az érzékelők működésé
nek irányítása harchelyzetben. Ekkor legnagyobb a pilóták 
terhelése. Ilyenkor fontos, hogy a repülőgép-vezetőnek a 
lehető legkevesebb kezelőszervet kelljen kezelni, és a re
püléshez, illetve a feladat végrehajtásához szükséges in
formációk egy helyen jelenjenek meg.

A pilóta munkájának megkönnyítésére a McDonnell 
Douglas az F-15  esetében már bevált HOTAS (‘hands on 
trottle and stick’) koncepciót választotta. Ez azt jelenti, hogy 
kritikus helyzetekben a pilótának nem szükséges levennie 
a bal kezét a gázkar(ok)ról, jobb kezét pedig a botkormány
ról, mert a rajtuk elhelyezett kapcsolók és gombok lehetővé 
teszik a fegyverrendszer, az érzékelők és a kijelzők irányí
tását. Szemét eközben le sem veszi a célról vagy a szem- 
magasságban elhelyezett kijelzőről (HŰD).

A pilótafülkében -  a HŰD mellett -  három öthüvelykes 
(12,7 cm) katódsugárcső (CRT) szolgáltatja az informáci
ók zömét. A rajtuk megjelenő adatok a két fedélzeti számí
tógéptől érkeznek. A HUD-on az alábbi adatok láthatók: 
sebesség, repülési irány és magasság, állásszög, bedön- 
tés, túlterhelés, valamint parancsok a repülőgép vezetésé
hez és a célok, fontossági sorrendben. A három CRT közül 
kettő a felső műszersor szélein található, a harmadikat egy 
sorral lejjebb, középen helyezték el. A jobb oldali kijelző 
többfunkciós (MFD), a bal oldali pedig a fő kijelző (MMD). 
A két monitor azonos, szükség esetén egymás feladatát 
repülés közben is átvehetik. A képernyők kerülete mentén 
20 nyomógomb-kapcsoló van, amelyekkel a pilóta a szük
séges üzemmódot kiválaszthatja. Alaphelyzetben az MFD 
jeleníti meg a fedélzeti rádiólokátor információit (és mellette 
az alapvető repülési adatokat), az MMD pedig a besugár
zásjelző, az elektro-optikai és az infravörös érzékelők ada
tait, a fegyverzet állapotát jelzi ki, valamint tanácsokat is ad 
a repülőgép rendszereinek használatával kapcsolatban. A
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középső monitor (HSD) a vízszintes helyzetet mutatja be, 
vagyis egy kivetített, mozgó színes térképen ábrázolja a re
pülőgép alatt elterülő területet, és jelzi a gép helyét. Emel
lett leolvashatók róla a cél támadásával kapcsolatos navi
gációs információk és az elektronikai harc helyzete a tér
ségben.

A Night Attack változatban a két felső képernyő is szí
nes, és a pilóta sisakjára a Marconi-GEC cég Cat’s Eyes tí
pusú éjjellátó készülékét erősítették fel. Az éjjeli tájékozó
dást segíti a Hughes cég AN/AAR-50 típusú hőképes na
vigációs rendszere.

A HOTAS-rendszer alkalmazása következtében első pil
lanatra úgy tűnik, a pilótának zongoraművész ügyességű
nek kell lennie ahhoz, hogy a gázkarokon és a botkormá
nyon lévő kezelőszerveket használni tudja. A rendszerhez 
három elsődleges fontosságú kapcsoló tartozik: a légi cé
lok elleni fegyverzetkiválasztó és az automatikus befogás 
kapcsolója a botkormányon, a célmegjelölő gombja pedig 
a bal oldali hajtómű gázkarján található. A fegyverzetkivá
lasztó kapcsoló megfelelő helyzetbe állításával a pilóta a 
Sidewinder és a Sparrow rakéták, valamint a gépágyú kö
zött választhat. A kapcsoló állása a fedélzeti rádiólokátor 
üzemmódját is a kiválasztott fegyverhez igazítja. Sparrow 
rakéta esetében a rádiólokátor felderítési távolsága a ma
ximális 147 km, Sidewinder esetében 37 km, gépágyú 
üzemmódban pedig csak 9 km. Az automatikus befogás
kapcsolónak is három állása van. Az első állásban a rádió- 
lokátor a repülőgép előtt lévő 3 fokos nyílászáró kúpban ta
lálható -  vagyis a HŰD célgyűrűjében lévő -  célokat keresi 
meg és fogja be, a második állásban a nyílásszög már 20 
fok, a harmadikban pedig a rádiólokátor a teljes látómeze
jében keresi a befogandó célt. A pilóta igyekszik úgy irányí
tani repülőgépét, hogy a célbefogást lehetőleg az automa
tikus befogáskapcsoló első állásában hajthassa végre. A 
célmegjelölő gombjával a pilóta a kijelzőn lévő zárójelet 
mozgathatja (hasonlóan ahhoz, ahogyan a számítógéphez 
tartozó „egér”-rel a monitoron látható nyilat mozgatjuk). Ha 
változtatni akar, például, a kijelző távolság szerinti felbon
tásában, akkor a zárójelet ráviszi valamelyik távolsági ér
tékre, és addig nyomogatja a célmegjelölő gombot, míg a 
kívánt távolságérték tűnik fel a zárójelben. E gombbal ha
sonló módon történik a földi célpont kijelölése is, valamint 
az infravörös és a lézeres érzékelők célzó vonalainak áthe
lyezése egy másik célra.

A botkormányon található még a levegő-levegő osztályú 
rakéták indítására vagy a gépágyú elsütésére szolgáló bil
lentyű, a függesztett fegyverzet kioldására szolgáló bil
lentyű, a törzsféklap gombja és a Sidewinder rakéta infra
vörös önrávezető fejének befogás/dobás gombja. A gázka
rokon helyezték el a háromállású kommunikációs kapcso
lót, a hőpatron/dipólszóró berendezés szintén háromállású 
kapcsolóját, a lokátor emelkedési szögét szabályozó 
gombot, a célfelismerő berendezés kapcsolóját és az előre 
néző infravörös felderítő eszköz (FLIR) látószögét változ
tató gombot. A harcfeladat végrehajtására szolgáló kezelő
szerveken kívül a botkormányon és a gázkarokon található 
a robotpilóta kapcsolója, az orrkerék kormányzására 
szolgáló gomb, a trimmelő gomb és a külső fények kapcso
lója is.

A Martin Baker SJU-5/A típusú katapultülést a megbíz
ható Mk10 változatból alakították ki. Segítségével a pilóta 
szükség esetén a földön álló repülőgépből is biztonsággal 
kimenekülhet, de hatékonyan használható 1100 km/h re
pülési sebességig. A fülketető kialakítása a repülőgép-ve
zető számára jó kilátást biztosít, bár az nem olyan tökéle
tes, mint az F-16  esetében. A pilótafülke túlnyomásos, fűt
hető és légkondicionált.

A repülőgép egyik legértékesebb és legbonyolultabb be
rendezése az AN/APG-65 típusú fedélzeti rádiólokátor. A

Hughes cég terméke az akkori idők legkorszerűbb techno
lógiáját felhasználva számos olyan lehetőséget adott az 
F/A-18 típusú repülőgépnek, amellyel korábban harcászati 
repülőgépek nem rendelkeztek. Az elvárásokat a rádiólo
kátorral kapcsolatban nagyon egyszerűen megfogalmaz
ták: levegő-levegő üzemmódban ne legyen hiányossága, 
ugyanakkor egyformán jó legyen navigációs, illetve levegő
föld üzemmódban; kezelhető legyen egy ember által; férjen 
el egy közepes méretű vadászrepülőgépen; üzemeltetése 
legyen könnyű; megbízhatósága legyen jobb minden ko
rábbi rádiólokátorénál, vagyis a két meghibásodás közötti 
átlagidő legalább 106 óra legyen.

Az APG-65 típusú koherens impulzus-doppler rádióloká
tor az X-hullámsávban (8-12,5 GHz) működik. A lokátor 
alapvetően közepes ismétlődési frekvenciával (1 és 100 
kHz között) dolgozik. Ezt a kompromisszumos megoldást 
-  amely ötvözi az alacsony és a magas ismétlődési frek
vencia előnyeit, ugyanakkor csökkenti azok hátrányait -  
először az F-15  repülőgép számára kifejlesztett APG-63 
típusú rádiólokátornál használták. A berendezés jobb haté
konysága érdekében az ismétlődési frekvenciát is megha
tározott módon változtatják, a beérkezett jelek pedig -  so
rozatgyártású vadászrepülőgépben először -  programozott 
jelfeldolgozóba kerülnek, amely másodpercenként 7,2 mil
lió műveletet végez el. A digitális jelfeldolgozás így gyakor
latilag a valós időben, késedelem nélkül történik, ráadásul 
a digitális feldolgozás adta lehetőségeket -  trükköket -  ki 
lehet használni az információ kiértékelésénél is, ami előse
gíti bizonyos célok felismerését, követését.

Az APG-65 rádiólokátor tömege 154 kg, térfogata -  az 
antenna nélkül -  0,127 m3. Összesen mintegy 14 ezer al
katrészből áll és átlag 106 üzemóránként hibásodik meg. 
Összehasonlításul, az F-14  repülőgép A W G -9 típusú rá
diólokátora 27 ezer alkatrészből áll, a berendezés pedig át
lag 8,2 óránként meghibásodik. Az APG-65 modulszerke
zetű, öt elsődleges alrendszerből áll, meghibásodás esetén 
általában ezeket a modulokat cserélik. Egy modul cseréje 
átlag 12 percet vesz igénybe. A rádiólokátor működésének 
ellenőrzését, illetve a meghibásodott modul kiszűrését be
épített tesztelő berendezés (BITE) segíti, amely a meghi
básodások 98%-a esetében pontos eredményt ad. Mivel a 
modulok digitális üzemmódban dolgoznak, ezért cseréjük, 
egy új modul alkalmazása esetén nem szükséges semmi
lyen szabályozó, hangoló tevékenység. Szereléskor a loká
torkúp jobbra, a törzs mellé kihajtható, maga a berendezés 
pedig egy sínpáron előre mozdítható. A rádiólokátor még 
teljesen előretolva, szervízhelyzetben is működőképes. A 
rádiólokátor antennája fázisvezérelt, réseit síkantenna.
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A rádiólokátor több üzemmódban működik. A „sebesség
kereső” üzemmódban leginkább azok a légi célok fedez
hetők fel, amelyek a saját repülőgép felé -  akár nagy távol
ságban is -  közelítenek. A rádiólokátor ilyenkor csak a cél 
irányát és sebességét határozza meg. A „távolságmérés 
keresés közben” gyakorlatilag általános kereső üzemmód, 
amikor a rádiólokátor felfedi a 150 km távolságig látókörébe 
kerülő összes légi célt, függetlenül annak sebességétől, irá
nyától, veszélyességétől. A „követés keresés közben” 
üzemmódot a 75 km-nél közelebbi célok esetében használ
ják. A rádiólokátor ekkor tíz célt követhet, ebből a legvaló
színűbb nyolcat kijelzi (ennél többet a repülőgép-vezető 
egyszerre nem tud kezelni). A legveszélyesebbnek tartott 
cél iránya, magassága és sebessége is látható a kijelzőn. 
Ha a repülőgép AIM-120 AMRAAM típusú rakétákat is hor
doz, akkor egyidejűleg több cél támadása is lehetséges. Ha 
„távolságmérés keresés közben” üzemmódban valamelyik 
cél lőtávolon belül kerül, akkor a HUD-on automatikusan 
megjelenik a javaslat, hogy a pilóta kapcsolja át a rádióloká
tort az „egyetlen cél követése” üzemmódba. Ekkor a lokátor 
kétcsatornás, egyimpulzusos szögkövető rendszere műkö
dik, amely lehetővé teszi, hogy a légi cél majdnem minden 
manőverben követhető legyen. Egyes intenzív manőverek 
-  pl. 180 fokos forduló és bukófordulás -  esetében a számí
tógép kidolgozza a cél valószínűsíthető pályáját, majd a lo
kátort ennek megfelelően állítja be, így a cél követése folya
matos marad. A célkövetés közben a rendszer folyamato
san számítja a rakéták indítási paramétereit. A félaktív rá
diólokációs önrávezető AIM-7 Sparrow típusú rakéták kivá
lasztása esetén a rádiólokátor nagy ismétlődési frekvenci
ával besugározza a célt. Ha a céltávolság 37 km-nél kisebb, 
akkor a repülőgép-vezető használhatja az infravörös ke
resőfejjel szerelt Sidewinder rakétát is. Ezt a botkormányon 
lévő kapcsoló átállításával jelezheti a rendszernek, amely a 
rakéta keresőfejét párhuzamosítja a lokátor célzó vonalával. 
A „támadók elemzése” üzemmódot akkor alkalmazzák, ami
kor felmerül a gyanú, hogy az egy célként észlelt légi cél 
esetleg több repülőgépből áll, de a távolság vagy a repülő
gépek egymáshoz való közelsége miatt azokat nem lehet 
különválasztani. Ez az üzemmód 55 km-en belül használ
ható és hatásos, ha a célobjektumban a repülőgépek nin
csenek 150 m-nél közelebb egymáshoz. Ekkor a rendszer 
egy speciális jelfeldolgozó módszer (doppleres sugárnyaláb 
szűkítés) segítségével úgy működik, mintha a rádiólokátor 
sugárnyalábja sokkal szűkebb lenne.

A fedélzeti rádiólokátor a fentiek mellett olyan üzemmó
dokkal is rendelkezik, amelyeket manőverező légi harc so
rán használtak. „Célzó vonal” üzemmódban a rádiólokátor 
3,3 fok nyílásszögű sugárnyalábja előre, a gép hosszten
gelye irányába mutat. „Függőleges felderítés” üzemmódban 
a rádiólokátor egy 5,3 fok szélességű függőleges sávot ta
pogat le +60 és-14  fok közötti szögtartományban, egyszer 
két másodperc alatt. Ez az üzemmód különösen hasznos, 
ha a célgép, majd utána a saját gép is erős fordulót hajt

végre. Ekkor a repülőgép-vezető arra törekszik, hogy a cél
géppel egy síkban forduljon, vagyis a célt a homloküveg 
felső részén, középen lássa. A „HUD-felderítés” a harmadik 
légiharc-üzemmód. Ilyenkor a rádiólokátor a HŰD 20x20 fo
kos látószögét tapogatja le, vagyis a gép hossztengelyétől 
oldalra 10-10 fokot, míg lefelé -6, felfelé +14 fok a keresés 
határa. A fenti szektort a rádiólokátor két másodpercenként 
egy alkalommal pásztázza végig. A fenti üzemmódokban a 
rádiólokátor a géptől 150 m és 9 km közötti távolságokban 
lévő célokat keres, és az első észleltet befogja. A repülő
gép-vezető természetesen „dobhatja” ezt a célt, és egy 
mozgatható kurzor segítségével másikat jelölhet ki befo
gásra. „Gépágyú” üzemmódban -  amely 9 km-nél köze
lebbi célok esetében használható -  a rendszer kijelzi a cél 
helyzetét, távolságát és sebességét, valamint azt, melyik 
irányba kell állítani a repülőgép hossztengelyét, hogy a gép
ágyú lövedékei eltalálják a kijelölt célt. A számítógép termé
szetesen figyelembe veszi a cél sebességét, repülési irá
nyát, távolságát, vagyis a szükséges előretartási.

A rádiólokátor térképező és navigációs üzemmódjai le
hetővé teszik a repülőgép helyének pontos meghatározá
sát, a felszíni célok felderítését, kiválasztását, követését, 
majd ellenük a megfelelő fegyver hatékony alkalmazását.

1994 óta az F/A-18C/D változatokba a korszerűbb 
AN/APG-73 típusú rádiólokátort építik be.

A repülőgépbe eredetileg a Litton cég AN/ASN-130A tí
pusú tehetetlenségi navigációs rendszerét építették be, de 
jelenleg folyamatban van annak cseréje az AN/ASN-139 
típusjelzésű, gyűrűs lézerrel működő berendezésre. A tí
pus repülőgépein a pontos helymeghatározást 1993 óta a 
globális helymeghatározó rendszer (GPS) repülőfedélzeti 
egysége is segíti.

(folytatjuk)
Gál Csaba 

mk. alez.
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Előrenyilazott szárnyú orosz vadászrepülőgép?

1. ábra: Az S-37 jelű repülőgép első felszállása (JDW)

2. ábra: Az S-37 a levegőben (JDW)

A Jane’s Defence Weekly (JDW) 1997. 
november 5-i számában két fénykép je
lent meg az orosz Szuhoj tervezőiroda 
egy új repülőgépéről, amelynek legfőbb 
érdekessége az előrenyilazott szárny 
(FSW). A csak mintegy másfél hónap
pal korábban először levegőbe emelke
dett ötödik generációs repülőgépet 
nyugaton először S-32, később S-37  
típusjelzéssel illették. Az 1997-es Du
bai Air Show egyik orosz vendége az
zal nyugtatta az érdeklődőket, hogy a 
repülőgép csak kísérleti példány, nem 
pedig egy új harci gép prototípusa. Az 
addig elkészült egyetlen példány meg
építését nagyrészt a gyártó finanszí
rozta -  feltehetően a Szu-27  típus kí
nai és indiai eladásaiból származó be
vételek felhasználásával - ,  de sikerült 
állami pénzeket is bevonni.

A külföldi szakértők körében 
egyelőre folynak a találgatások arról, 
vajon a repülőgép valóban csak kísér
leti gép-e, vagy pedig egy leendő harci 
gép prototípusa. Ez utóbbi változatot 
támogatók az találgatják, hogy az új tí
pus potenciális megrendelője a légierő, 
a légvédelem, vagy esetleg a haditen
gerészet lesz. Mihail Szimonov, a Szu
hoj tervezőiroda vezetője cáfolta, hogy 
a gép a haditengerészet számára ké
szült, de elismerte, hogy szükség ese
tén a típus repülőgép-hordozókon is 
használható. A Moszkvához közeli 
Zsukovszkij város repülőkísérleti köz
pontjában 1997 októberében végrehaj
tott bemutató repülést csak a légvéde
lem és a haditengerészet képviselői te
kintették meg, a légierő szakemberei 
nem voltak jelen az eseményen. A légi
erő az 1980-as évek közepétől az MiG- 
tervezőirodától várja az új, ötödik gene
rációs vadászrepülőgép kifejlesztését, 
de a munkálatok a pénzhiány miatt je
lentősen lelassultak.

Valerij Szuhanov, a Központi Aero- 
hidrodinamikai Intézet (CAGI) vezetője 
szerint a szovjet és az amerikai fej
lesztők az 1980-as években még „gya
korlatilag párhuzamosan” haladtak az 
előrenyilazott szárnyú repülőgép terve
zésében. A JDW információi szerint a 
szovjet haditengerészet az 1980-as 
évek elején a változtatható szárnynyila- 
zású MiG-23 típusú repülőgép egyik 
változata mellett egy előrenyilazott 
szárnyú géppel is kísérletezett, amikor 
repülőgép-hordozói számára kereste a

megfelelő típust. Az oroszok végül a 
Szu-33, vagyis a Szu-27 típus alapján 
kialakított változat mellett döntöttek, 
amelyet az 1990-es évek közepén 
rendszeresítettek.

A S-32/37 típusú repülőgépről kevés 
megbízható adat áll rendelkezésre. Az 
ITAR-TASZSZ hírügynökség állítása 
szerint a gép rádiólokációs keresztmet
szete (RCS) lényegesen kisebb a 
Szu-27  repülőgép különböző vál
tozatainál, különösen a mellső lég
térből. Ezt részben azzal érték el, 
hogy a gép sárkányát olyan anyaggal 
vonták be, amely jelentősen elnyeli az 
elektromágneses hullámok energiáját, 
a szárnyak gyártásánál 90 százalékban 
pedig szénszálas kompozit anyagot 
használnak, ami a súlycsökkenés mel
lett a „lopakodó” képességet is javítja.

A belső fegyvertér kialakítása, valamint 
a félkör keresztmetszetű, ívelt hossz
tengelyű beömlőnyílások szintén az 
RCS csökkentésére szolgálnak.

Az S-32/37  típusú repülőgép a 
Szu-27 hajtóműveit kapta, de elképzel
hető, hogy egy későbbi változatába a 
Szu-37  típusú vadászrepülőgépben 
használt nagyteljesítményű, a tolóerő
vektor irányának változtatását is le
hetővé tevő hajtóművet építik be. Egy 
ilyen repülőgép több előnnyel is rendel
kezne: manőverezőképessége -  külö
nösen szubszonikus sebességtarto
mányban -  kitűnő lenne, javulna stabi
litása nagy állásszögű repüléseknél, a 
nagy felhajtóerejű FSW-konstrukció 
miatt pedig nőne hatósugara, valamint 
javulnának fel- és leszállási paraméte
rei. Az oroszok a repülőgép manőve-
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rezőképességének fokozását egyelőre 
előszárnyak („kacsaszárny”) alkalma
zásával érték el, a két függőleges ve
zérsíkot pedig kifelé döntötték.

A repülőgép elektronikai berendezé
seit egy viszonylag új orosz cég, a 
Technocomplex állította össze. A piló
tafülkét a Ramenszkoje Tervező Inté
zet, a repülőgép irányítórendszerét a 
Petrov, a fegyverzetvezérlő elektronikát 
a Pribor, a légi adatok feldolgozó egy
ségeit pedig a Voszhod cég gyártotta. 
A gép belső fegyverterében elhelyezett 
rakétarendszerrel szorosan együttmű
ködő több üzemmódú rádiólokátort a 
Fazotron fogja gyártani. A repülőgép 
berendezései között megtalálhatók a 
Szu-27  típusban használt elektro
mechanikus rendszerek változatai. Ha 
a gyártónak sikerül újabb anyagi forrá
sokhoz jutnia, akkor továbbfejleszti a 
pilótafülkét és a berendezéseket.

Az utóbbi időszakban az amerikai 
Grumman cég X -2 9 típusjelzésű gépe 
volt az egyetlen nyugati sugárhajtású

repülőgép, amelynél az előrenyilazott 
szárnyat alkalmazták. A repülőgépet az 
1980-as években építették kísérleti cé
lokra. Az előrenyilazott szárny alkalma
zásával a repülőgép a levegőben insta
billá válik, azonban a fly-by-wire rend
szer segítségével a gép megbízhatóan

kormányozható, ráadásul manőverező
képessége jelentősen javul, ami külö
nösen előnyös közelharcban.

IDW 1997. november 5-i és 26-i 
számai nyomán 

Gál Csaba mk. alez.

A TCR-20H rádió adó-vevő berendezés

Korszerű, teljes egészében horvát fejlesztésű híradó be
rendezés. Műszaki színvonala nagyon jól tükrözi a horvát 
elektronikai ipar jelenlegi fejlettségi szintjét. A berendezés 
paraméterei minden tekintetben megfelelnek a NATO-nak 
a korszerű híradó eszközökkel szemben támasztott köve
telményeivel. A rádió adó-vevőt a sorozatgyártás beindí
tása után a horvát haderőben tervezik szolgálatba állítani.

Műszaki paraméterek

Frekvenciasáv: 2,000-29,999 MHz
Üzemmódok: -  vivő nélküli, egyoldalsávos (SSB), felső 

oldalsávos (USB), alsó oldalsávos 
(LSB).

-  elnyomott vivőjű H3E, és kisugárzott 
vivőjű AM adásmódok.

Üzemi alkalmazás:
-  egyfrekvenciás (SIMPLEX),
-  kétfrekvenciás (DUPLEX) és
-  frekvenciaugratásos (HOPPING) 

üzemmódok,
-  beszéd üzemmódban beszédtitkosí

tás, szkrembler segítségével.
Tárolókapacitás, memóriahelyek: 10 memóriahely áll 

rendelkezésre az üzemi paraméterek tárolására.
A memóriába beírható és tárolható:
-  a frekvencia,
-  az üzemmód (LSB, USB, AM)
-  az üzemi alkalmazás (SIMPLEX, DUPLEX, 

HOPPING)
-  a kisteljesítmény (LP),
-  a nagyteljesítmény (HP) és
-  a szkrembler szegmensszáma.

Teljesítménye: -  nagyteljesítmény (HP) 20W
-  kisteljesítmény (LP) 2W 

Antennák: -  AT—41 típusú, 2,4 m-es botantenna és
-  AT-35 típusú, frekvenciakörzetenként be

állítható rezonáns dipól.
Táplálása: 2 db Nikkel-kadmium akkumulátorról 24

V/2,8 A, vagy MI-20 típusú hálózati 
adapterrel, amely akkumulátor tölté
sére is alkalmas.

Áramfelvétele: -  vételkor 150 mA
-  adáskor 2,75 A

Maximális üzemideje akkumulátorral, 1: 8 adás-vételi vi
szony esetén: több mint 10 óra

Tápfeszültsége: 22-30 V egyenfeszültség (DC)
Üzemi hőmérsékleti tartománya: -25°C-tól +55°C-ig 
Tömege: -  adó-vevő tömege 6 kg

-  a berendezés max. tömege az akku
mulátorokkal, a szerelvényekkel és a 
kiegészítő tartozékokkal 19 kg

Méretek: 350x300x90 mm

A TCR-20H rádió adó-vevő berendezéshez modemen 
keresztül egy terminál (LCD display) csatlakoztatható. En
nek segítségével írásos szövegek, illetve számok küld
hetők az ellenállomásra, illetve az onnan származó ha
sonló adatok megjeleníthetők.

Ez a korszerű adó-vevő berendezés -  a hopping és a 
szkrembler üzemmód kivételével -  az összes többi üzem
módban képes kommunikálni a régi típusú, hagyományos 
rádió adó-vevőkkel.
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2. ábra: A felnyitott készülék blokkelrendezése

A TCR-20H típusú készüléket hadműveleti-harcászati 
alkalmazásra fejlesztették ki. Háromféle módon alkalmaz
ható:

-  háton hordozható kivitelben,
-  gépjárműbe szerelve vagy
-  állandó helyre telepítve.

A TCR-20H modul felépítésű, 3 jól elkülöníthető blokkból 
áll az adó és a vevő egységnél egyaránt.

A rádió adó-vevő az ellenőrzéshez és a hibabehatárolás
hoz SELF-TEST önellenőrző berendezéssel is rendelkezik. 
Ennek következtében a meghibásodott blokk javítóműhelyi 
kapacitás nélkül, modulcserével a helyszínen javítható.

Beszédrejtjelzés megoldása

A szkrembler vezérlése nem lineáris, álvéletlen generátor 
segítségével történik.

5. ábra: A készülék harcjárműbe beépítve

Műszaki felépítés, kivitelezés

A készülék felépítése teljes mértékben megfelel a korszerű 
műszaki követelményeknek.
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Szinkronizáció, újraszinkronizálás

A frekvenciaugratás és a beszédrejtjelzés (szrembler) 
szinkronizálása digitális szekvenciális eljárással történik. A 
szinkronizálási algoritmus lehetővé tesz a hálóból való ké
sés esetén egy működő hálóba való belépést, illetve újbóli 
részvételt (újraszinronizálás után) a háló munkájában, vagy 
lehetővé teszi az első belépést.

Önellenőrzés:

Bekapcsolás után a berendezés automatikusan végrehajtja 
a részegységek ellenőrzését és az eredményt a display-n

kijelzi. Képes ellenőrizni a csatlakoztatott antennán kiala
kult állóhullám-arányt is. Ha az antenna nem megfelelő, és 
az automata hangoló nem képes lehangolni a kívánt üzemi 
frekvenciára, a készülék hangjelzést ad a kezelőnek, hogy 
végezze el a kézzel végrehajtandó antennarövidítést, ill. 
-hosszabbítást.

Helytelen antennaillesztés vagy más hiba esetén a ké
szülék automatikusan kikapcsol, és 7 s után újra bekap
csol. Ha a hiba megszűnt, nem ad hangjelzést a kezelő
nek.

A Hrvatski Vojnik c. szaklap cikke alapján összeállította 
Hardy Ferenc nyá. mk. alez.

A Joint Strike Fighter- JSV vadászbombázó terv 
McDonnel Douglas/Northrop Grumman/BAe JSF1

Az 1995-ben a Northop Grummannal kibővített McDonnel 
Douglas-BAe együttműködés az alábbi modell elkészíté
sével kapcsolódott be a JSF szerződésekért folyó ver
senybe.

A program

1992 végén az MDC/BAe vállalatcsoport öt más résztvevő
vel együtt indult az AV-8B  és az F/A-182015-ben történő 
felváltására szánt rövid felszállású/függőleges leszállású 
(STOVL) vadászbombázó repülőgép kialakítására kiírt 
ARPA pályázaton. A csoportot 1993 márciusában a 
Lockheeddel versenyben további tanulmányozásra válasz
totta ki a Pentagon a közös alacsony költségű könnyű va
dászrepülőgép (CALF) program keretében. Miután az 
MDC/BAe és a Locheed szerződéseket nyert el a távoli 
emelő légcsavar rendszerre, a Boeing és a Northrop 
Grumman cégek tovább folytatták alternatív koncepciók ki
dolgozását az előbbivel, elnyerve az ARPA pénzügyi támo
gatását 1994-ben. A McDonnel/Douglas Corporation cso
port magába foglalta a BAe-t és a General Electricet mint 
fő beszállítókat és a Rolls-Roycet mint a GE alvállalkozó
ját. Az 1993 áprilisában induló második fázis feladata a kri
tikus technikai megoldások kockázatcsökkentése volt 
modellpróbákon, szimuláción és a NASA Ames intézeté
ben egy nagy méretarányú, hajtóművel ellátott szélcsa
torna modell megépítésén és kipróbálásán keresztül. A 
második fázis ezenfelül magában foglalta egy repülőmodell 
megépítését és megcélozta az alacsony költségűséget.

Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok 1994. au
gusztus 9-én aláírt egy memorandumot, amely az Egyesült 
Királyság második fázisbeli közreműködésének keretét 
adta, ami végül a Sea Harrier ASTOVL-lal való kiváltásá
hoz vezethetett volna. 1995 elején a Védelmi Minisztérium 
összevonta a STOVL vadászbombázó és az egyesített fej
lett csapásmérő technológia (JAST) programokat és újra
tárgyalták az Egyesült Királyság részvételét. A JAST-prog
ram magában foglalta az ARPA harmadik fázisában lévő

1. ábra. Ezen a festményen a ten/ezett McDonnel Douglas,
a Northrop Grumman és a British Aerospace egyesített va
dászbombázó repülőgépe száll fel egy próbarepülésen. A 
team egyesített vadászbombázó repülőgépét egyedülálló, 
szinte teljesen farok nélküli kialakítás jellemzi a maximális 
lopakodóképesség érdekében, és egy minden tengely kö
rül forgatható tolóerő-terelő fúvóka a maximális manőve- 
rezhetőség érdekében (Boeing)

’ JSF: Joint Strike Fighter = egyesített vadászbombázó

24 HADITECHNIKA 1999/1



2. ábra. Ezen a festményen egy a McDonnel Douglas, a 
Northrop Grumman és a British Aerospace által az Egye
sült Királyság Királyi Haditengerészete számára tervezett 
egyesített vadászbombázó repülőgépváltozat kötelékrepü
lése látható. Ez az egyetlen változat, amely „hazajutási” 
képességekkel rendelkezik nagyobb, hajtóművel kapcso
latos szükséghelyzet esetén. A team egyesített vadász
bombázó repülőgépét emellett egyedülálló, szinte teljesen 
farok nélküli kialakítás jellemzi a maximális lopakodóké
pesség érdekében, és egy minden tengely körül forgatható 
tolóerő-terelő fúvóka a maximális manőverezhetőség érde
kében

3. ábra. Ezen a festményen egy a McDonnel Douglas, a 
Northrop Grumman és a British Aerospace által az Egye
sült Államok Haditengerészete számára készülő egyesített 
vadászbombázó repülőgépváltozat száll fel egy repülőgép
hordozóról. Ez az egyetlen egyesített repülőgép, amely bő
víthető rekesszel rendelkezik a belső fegyvergondola szá
mára, és egyedülálló, közel farok nélküli kialakítás jellemzi 
a maximális lopakodóképesség, valamint egy minden ten
gely körül elforgatható tolóerő-terelő fúvóka a maximális 
manőverezőképesség érdekében

4. ábra. Ezen a festményen egy a McDonnel Douglas, a 
Northrop Grumman és a British Aerospace által az Egye
sült Államok Haditengerészete számára készülő egyesített 
vadászbombázó repülőgépváltozat látható külső fegyver
zettel

technológia-demonstrátor jármű építési és repülési kipró
bálási programját, amelyet 1996-ban terveztek megindí
tani. 1996-ban a JAST-program neve ismét megváltozott 
JSF (egyesített vadászbombázó) elnevezésre, de a cél to
vábbra is az F-16, az F-18  és a Harrier II lecserélése ma
radt egy közös repülőgépvázú, CTOL és STOVL változa
tokban készülő repülőgép fejlesztésével. Ehhez 1995-ben 
a McDonnel-Douglas-BAe konzorciumot kibővítették a 
Northrop-Grumman céggel és ezek az ábrákon látható 
modell elkészítésével kapcsolódtak be a JSF repülőgépfej
lesztési versenyébe.

A típus jellemzői

Az MDC/BAe ASTOVL ajánlatában egy General Electric 
YF 120165 kN tolóerejű, változó ciklusú hajtómű szerepelt 
a Harrierbez hasonló irányított kiáramlású fúvókával, 
amelyhez rövid felszállást szolgáló, sűrített levegős emelő
légcsavar-meghajtás, a „supercruise” üzemmódot (hangse
besség feletti repülés utánégető nélkül) lehetővé tevő, vál
tozó ciklusú hajtómű és a hangsebesség alatti repülések 
esetében csökkentett üzemanyag-felhasználás társult. A 
megfigyelhetőség csökkentésére szolgáló jellemzők között 
szerepelt a kevert szárny/test tervezése.

A JAST/JSF-programban bekövetkezett integrációt kö
vetően és a Northrop-Grumann cég partnerként való meg
jelenésével az eredeti koncepciót felváltotta az F119 típusú 
hajtómű és a „lift plus lift cruise” (emelés és emelő cirkálás) 
konfiguráció. A pilótafülke mögött, kb. 70 kN tolóerejű, a 
GE-Allison által szállított emelőhajtómű a CTOL változa
tokból kimaradt, hogy átengedje helyét további 500 kg tü
zelőanyagnak. A felülvizsgált terv 1995 novemberében ké
szült el és 1996 februárjában nyújtották be az utolsó ára
jánlattételi felhívásra. Az eredeti kalapácsfejű „kacsa” kia
lakítást lambda formájú szárnyak és hagyományos farok
felületek váltották fel, amely -  1996 februárjában -  ismét 
megváltozott, amikor a partnerek bemutatták függőleges 
farokfelület nélküli, tolóerő-irányítással manőverező válto
zatukat. A légierő számára készülő gép volt az alapválto
zat, amelytől a tengerészeti változat csak a belépőélen al
kalmazott emelőerő-növelést szolgáló eszközökben és a 
fedélzeten kívül megnövelt szárnyfelületben különbözött.

A tengerészgyalogság számára készülő ASTOVL-válto- 
zat rendelkezett egy blokkoló/terelő szeleppel a főhajtómű
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5. ábra. Ezen a festményen а McDonnet Douglas technikusai 
készítik fel az egyesített vadászbombázó repülőgépet egy 
hajtóműpróbára

6. ábra. Ezen a képen a McDonnel Douglas, Northrop Grum
man, British Aerospace team által az egyesített vadász
bombázó repülőgép-pályázatra nevezett mindhárom válto
zat látható. A JSF a vadászbombázó repülőgépek kis költ
ségű családja lesz, amely kielégíti az Egyesült Államok Lé
giereje, Haditengerészete, valamint Tengerészgyalogsága 
és az Egyesült Királyság Királyi Haditengerészete igénye
it. Ennek a lopakodó repülőgépnek a függőleges farokré
szeit eltávolították és a repülőgép egy innovatív hajtómű 
tolóerő-terelő fúvóka segítségével manőverezik

tolóerejének egy függőleges fúvókák laterális és irányve
zérlését lebegésnél kiegészítő, a tolóerőt hosszirányban te
relő terelőlapokkal. Az MDC csoport 6500 órás aerodinami
kai és meghajtási kísérleti programot hajtott végre 1996 ok
tóberében. A program egy Bedfordban végrehajtott, 1500 
órás, nagy sebességű (M1,5-ig) szélcsatornapróbából, egy 
Langleyben elvégzett levegőbemeneti szívótorok értéke
lésből, Broughban s Wartonban végzett talajeróziós pró
bákból és az MDC által végzett kis sebességű szélcsator
napróbákból állt. A program megszakadt, miután 1996. no
vember 16-án bejelentették, hogy a Lockheed Martin és a 
Boeing cégek típusát választották ki a JSF-program követ
kező fázisára. Csak az alábbi részleteket hozták nyilvános
ságra a tervezett gépekről.

Külső méretek

Szárny fesztávolság USAF, USN/RN változatnál: 11,58 m 
USMC változatnál: 12,45 m

Teljes hossz Mindegyik változatnál: 15,75 m

A Boeing cég 1998 júliusában befejezte a JSF vadász
gép prototípusának összeszerelését, egy hónappal előbb, 
mint tervezték. A törzs első fele áll gyártás alatt a 2 bemu
tatott példányhoz, amelyek az X-32A és В jelet kapták. 
(Az illusztrációk az MDD és Boeing cég kiadványai. Szerk.)

(Boeing)

7-8. ábra: Az eredeti MDD, Northrpo-Grumman,és BAe 
JSF vadászbombázó modellje az USMC színeiben (felül) 
-  A Boeing STOVL változatú új JSF terve, mint modell itt 
a brit haditengerészeti változatban
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A T-54/55-ös orosz harckocsik új szerepkörben

A 7-54-es harckocsit 1947-ben, a 7-55-öst pedig 1960- 
ban állították rendszerbe a volt Szovjetunióban. Becslések 
szerint ezekből a típusokból 70 ezer darabot gyártottak, 
amelyből még napjainkban is mintegy 50 000 szolgál a vi
lág 47 országának haderőiben.

Oroszországban a 7-54-esek és a 7-55-ösök gyártását 
befejezték és napjainkban már a hadrendből is kivonták 
őket. A nagy számban elhelyezett harckocsik megsemmi
sítése köztudottan jelentős anyagi ráfordítással jár, talán 
éppen emiatt az orosz mérnökök egy merőben új szerepet 
szánnak ezeknek a harckocsiknak. Elképzelésük szerint a 
T-55-ös -  vagy akár a 7-54-es bázisán is -  egy úgyneve-

1. ábra: A BTR-T nehéz gyalogsági harcjármű röntgenrajza

2. ábra: A páncéltoronyra felszerelhető fegyverzet öt változata

3. ábra: BTR-T harcjármű

zett nehéz gyalogsági harcjárművet (BTR-T) hoznának 
létre.

Az első prototípusoknál a 7-55-ös alvázára a BTR-80A 
típusú páncélozott szállító harcjárműnél alkalmazott tornyot 
helyezték el, a küzdőteret pedig úgy alakították át, hogy az 
alkalmas legyen a parancsnokon és a harcjárművezetőn 
kívül még további 5 fő lövészkatona szállítására. A páncél
védelem növelése érdekében az alvázszerkezetet aktív 
páncélzattal erősítették meg, illetve az álcázás érdekében 
12 db elektromos működtetésű ködvetőt szereltek fel.

A páncéltoronyra felszerelhető fegyverzet -  a harcfeladat 
függvényében -  öt változatban alakítható ki.

Az 1. számú változatot egy 30 mm-es gépágyú és az irá
nyított páncéltörő rakéta indítóállványa alkotja.

A 30 mm-es 2A42 jelzésű gépágyú könnyű páncélzatú 
földi és alacsonyan támadó légi célok megsemmisítésére 
szolgál, a Konkursz irányított páncéltörő rakéta indítóáll
vány pedig alkalmassá teszi a harcjárművet harckocsik 
megsemmisítésére is.

1999/1 HADITECHNIKA 27



5. ábra: A T -5 5  alvázon alkalmazott BTR-80 A torony és 
fegyverzete, az 1. változat szerint

A 2. számú változatnál a 30 mm-es gépágyú mellé auto
mata gránátvetőt szereltek fel.

A 30 mm-es AGS-17  típusú automata gránátvető 
összhangban működtethető a gépágyúval, és különösen 
nyílt élőerővel szemben lehet rendkívül hatékony ez az 
„összeállítás”.

A 3. számú változatnál 30 mm-es ikercsöves légvédelmi 
gépágyú, a 4. számú változatnál légvédelmi géppuska és 
irányítható páncéltörő rakéta indítóállványa, az 5. számú 
változatnál légvédelmi géppuska és automata gránátvető 
képezi a fegyverzetet. Ezen típusváltozatok elsősorban az 
alacsonyan támadó légi, illetve földi célok megsemmisíté
sére alkalmazhatók.

A konstruktőrök megoldhatónak tartják a NATO-ban 
rendszeresített, hasonló fegyverek felszerelését is.

Az orosz mérnökök hangsúlyozzák, hogy a jelenleg a vi
lágon rendszerben lévő kerekes és lánctalpas gyalogsági 
harcjárművek páncélvédelme nem éri el a harckocsiét. Vé
leményük szerint a hadrendből kivonásra ítélt T-54/55-ös 
harckocsik nehéz gyalogsági harcjárművé történő átalakí
tásával egyrészt meghosszabbítható hadrendben tartásuk 
ideje, másrészt a páncéltoronyra felszerelhető fegyverzet

sokfélesége jelentősen megnöveli az ilyen harcjárművek 
harci alkalmazásának lehetőségeit. A hírek szerint az áta
lakítás kevés költséggel bárhol végrehajtható.

Harcászati-technikai adatok

alváz T-55 közepes harckocsi
harci tömeg (t): 38,5
kezelők (fő): 2
köd vető (db): 12
maximális sebesség (km/h): 50
hatótávolság (km): 500
lépcsőmászó képesség (m): 0,8
árokáthidaló képesség (m): 2,7
gázlómélység (m): 1,4

Fegyverzet:
1. számú változat: -  30 mm-es 2A42 gépágyú

-  Konkursz irányítható páncél
törő rakéta indítóállvány

2. számú változat: -  30 mm-es 2A42 gépágyú
30 mm-es AGS-17-es auto
mata gránátvető

3. számú változat: ikercsöves 30 mm-es 2A38
légvédelmi géppuska

4. számú változat: -12,7 mm-es NSZV légvédel
mi géppuska
-  Konkursz irányítható páncél
törő rakéta indítóállvány

5. számú változat -12,7 mm-es NSZV légvédel
mi géppuska
-  30 mm-es AGS-17-es auto
mata gránátvető

Felhasznált irodalom

lljin Anatolij: OMSK ‘97 -  Show of E Weapons adn Civilian 
Products -  Military Parade, 1997. nov.-dec.
Agyejev Dmitrij: The tank becomes an armored personnel 
carrier (BTR-T) Heavy Armored Personnel Carrier) -  Mili
tary Parade, 1998. jan.-febr.

Takács Tamás őrnagy

Kiss Á. Péter
A gépkarabély és használata
Az amerikai hadsereg magyar származású hivatásos katonájának tollából most 
jelenik meg második alkalommal kötet a Zrínyi Kiadónál. A Pisztoly és haszná
lata című, nagy sikerű könyv után most olyan mű kerül az olvasóhoz, melyből 
megismerheti és elsajátíthatja a gépkarabély használatával kapcsolatos gyakor
lati fogásokat. A könyv első részében e fegyvertípus fejlesztésének fontosabb ál
lomásaival ismerkedhetünk meg. Választ kaphatunk olyan fogalomzavarok fel
oldására, mint mi a különbség a gépkarabély, a géppisztoly és az automata 
puska között. Ezt követően lőelméleti alapkérdéseket, valamint az egyes töltény
fajták ballisztikai jellemzőit tekinti át a szerző. A kötet erénye, hogy fotók sorá
val módszertani segítséget ad a lövészet levezetéséhez, a helyes testtartás 
megválasztásához, a fegyverfogás, a célzás és a biztonsági előírások betartá
sához.

A szerző az amerikai hadseregben szerzett tapasztalatok alapján bemutatja 
a fegyver használatának sajátosságait terepen támadásban és védelemben, raj
taütésben, utcai harcban, valamint a közelharc során.

A kötet a fegyver karbantartásával, a szét- és összeszerelés fogásainak be
mutatásával is megismerteti az érdeklődő olvasót.

Zrínyi Kiadó, 1998. 160 old. 1399 Ft.
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A T-72-es harckocsi legújabb változatai

A régi T-72 harckocsik harci tulajdon
ságaikban ma már jelentősen elmarad
nak a fejlett nyugati országok harcko
csitípusai mögött. Ez a lemaradás külö
nösen a cél azonosításának lehetősé
geiben -  éjszaka és rossz látási viszo
nyok között -  a legszembetűnőbb, de 
problémák vannak a lövedékek célban 
kifejtett hatása, a páncélvédettség és a 
manőverezőképesség területén is. A 
harckocsi harci tulajdonságainak fej
lesztésében a legfigyelemreméltóbb 
eredményeket a ‘80-as évek végén a 
Szovjetunióban, a bipoláris világrend- 
szer széthullása után, a ‘90-es évek 
elejétől Csehországban, Szlovákiában 
és Lengyelországban érték el.

Tekintsük át azokat a problémákat, 
amelyek a korábbi változatok harci al
kalmazásakor előtérbe kerültek.

A tűzerő szempontjából a harckocsi 
legnagyobb hiányosságai közé kell so
rolni azt, hogy a tűzvezető rendszer 
műszerezettsége nem teszi lehetővé 
az első lövés magas találati valószínű
ségét, továbbá nem teszi lehetővé a 
hatékony éjszakai, valamint rossz látási 
viszonyok (köd, füst stb.) közötti harcot. 
A helyi háborúkban alkalmazott válto
zatok általában 2100 m-ig voltak haté
konyak a nehéz páncélozott célok el
len, 0,6-0,7 találati valószínűséggel. 
Természetesen volt rá példa, amikor jó 
látási viszonyok között, 3000 m-es tá
volságról Merkava harckocsikat lőttek 
ki az 1982-es libanoni háborúban. A Si
vatagi Vihar hadműveletben a rossz lá
tási viszonyok között szinte vakon tü
zeltek, míg az amerikai harckocsik 
1700 m és 3650 m között küzdötték le 
a T-72-es harckocsikat. A Sivatagi Vi
har hadművelet a gyakorlatban bizonyí
totta be, hogy az orosz harckocsikban 
alkalmazott passzív rendszerű (infravö
rös fényátalakító berendezések) éj
szakai figyelő- és irányzóműszerek 
technikai paraméterek területén je 
lentősen elmaradnak a nyugati orszá
gok termooptikai rendszereitől. A cse- 
csenföldi harcokban más technikai 
problémára is fény derült. Szakértők 
megállapították, hogy az infraberende- 
zések három hónap eltelte után nem 
funkcionáltak. A tűzvezető rendszer 
korszerűsítését az is követeli, hogy az 
űrméret alatti páncéltörő lövedék szó
rása 2000 m felett akár az 1 métert is 
elérheti. A korábbi típusokban alkalma
zott TPD-K1 lézertávmérős irányzó
távcsőnél a normál ballisztikai viszo
nyoktól való eltérések helyesbítésére

1999/1 HADITECHNIKA 29



csak távolságban van mód, de arra is 
csak előre megadott adatok alapján.

Mozgékonyság területén a T-72-es a 
Leopard 1 harckocsi színvonalán áll. A 
harckocsi hátrányos tulajdonságai közé 
tartozik a motor és erőátviteli tér zsú
foltsága, ezáltal a szervizelés, szerelés 
időigényessége, amely harci alkalma
záskor sok hátránnyal jár. Ezt az oro
szok saját bőrükön érezhették Cse- 
csenföldön. Gracsov védelmi miniszter 
a harcok következményeként kívána
tossá tette termelőüzemek számára, 
hogy a javítások és az alkatrészek cse
réjének idejét harmadára, negyedére 
csökkentsék. Jelenleg egy motor cse
réje 4 fő részére 96 munkaóra. A szer
vizelés területén az új változatoknál 
sem történt áttörés.

Védettség területén a helyi háborúk
ban alkalmazott változatoknál jelentős 
problémákra derült fény. A harci ta
pasztalat már 1982-ben megmutatta, 
hogy a 105 mm-es M68 harckocsiágyú 
APFSDS lövedéke képes átütni a 
T-72-es páncélzatát 2000 m-es távol
ságból. Az eredmény súlyos következ
ményekkel jár, mert a lőszerek tárolása 
a küzdőtérben közvetlenül a lőszerek 
kigyulladását váltja ki, ez pedig meg
semmisítő robbanáshoz vezet. Ez a je
lenség a Sivatagi Vihar hadműveletben 
is megfigyelhető volt. A csecsenföldi 
háborúban a Groznij környéki harcok
ban és városi gerillaharcban 62 db 
T-72-es harckocsi pusztult el. Ezek a 
harckocsik nem voltak ellátva robbanó 
aktív páncéllal. A legnagyobb vesztesé
get az RPG-7  okozta, amely nem tar
tozik a legkorszerűbb kézi páncéltörő 
fegyverek sorába.

Eddig az olvasó megismerhette azo
kat a legfőbb problémákat, amelyek a 
harckocsi harci alkalmazásaikor elő
térbe kerültek. A következőkben ismer
kedjenek meg a legkorszerűbb változa
tokkal.

6. ábra: A PT-91 Twardy típusú harckocsi

T-72 SZ (Oroszország)

Ez a változat Oroszországban a T-72 
sorozat utolsó modernizált változata. 
Kifejezetten magas harci minőségével 
különbözik az előző változatoktól. Mo
dernizálták a 125 mm-es sima csövű 
harckocsiágyút és a stabilizátort. A 
harckocsi fegyverzetének része a 
91K120 páncéltörő rakétarendszer is. 
Az ágyúcsőből 9M119 Szvir vagy Ref- 
tex lézerirányítású páncéltörő rakéta in
dítható 100 m és 4000-5000 m távol
ság között. Űrméret alatti lövedékkel 
hatásos tüzet vezethet 2200 m-ig 
0,75-0,8 találati valószínűséggel. Egy 
A-40-1  jelű lézertávolságmérővel ren
delkezik, amely 500 m és 4000 m kö
zött teszi lehetővé a célok távolságá
nak meghatározását. Javították az infra
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125 mm-es páncéltörő lövedékek hatásadatai

Lövedék típusa 
jele

Űrméret alatti lövedék 
BM 9, BM 12 BM 32, BM 42*

Komulatív lövedék 
3BK 14 M

Lézervezérlésű páncéltörő rakéta 
AT-11 SNIPER (eredetileg SVIR)

Páncélátütő 
képesség 60°-os 
becsapódási 
szög esetén 
2000 m-en 
(mm)

150 300 200 325

Megjegyzés: * A BM 32 jelű űrméret alatti lövedék csökkentett uránból, a BM 42 wolframból készül.

irányzó- és figyelőműszereket is. A lá
tótávolság az irányzó részére 1300 m- 
re, a harckocsiparancsnok számára pe
dig 800 m-re nőtt. Ezek a módosítások 
sem hárították el az alacsony harci ha
tékonyságot korlátozott látási viszonyok 
között. A harckocsit 8 db 902 В Tucsa 
ködgránátvetővel szerelték fel, amelye
ket a torony bal oldalán helyeztek el 
három tartón. A jármű meghajtására a 
V-84-1 jelű, 618 kW teljesítményű mo
tor szolgál. A harckocsi védettségét ho
mogén páncélból készült hegesztett al
váz és az öntött torony biztosítja, ame
lyeket az exponált helyeken kiegészí
tettek, így a torony homlokpáncél-vas- 
tagsága 540 mm, az alváz homlokpán- 
cél-vastagsága 235 mm, 68°-os dő
lésszög mellett. A standard páncélzatot 
1988 óta korszerűbb, robbanó reaktív 
páncéllal (NDZ) egészítették ki. A harc
kocsit automata tűzoltó készülékkel is 
ellátták, amelynek hatóanyaga Freon 
114-V2. A belső beszélgetést az 
R-124 belső beszélgető-készülék, míg 
a külső összeköttetést az ABZAC- 
rendszer teszi lehetővé.

A T-72 М2 (Cseh Köztársaság)

A harckocsi egyes részei még fejlesz
tés alatt állnak. A fejlesztésben cseh, 
lengyel, izraeli, olasz és német cégek 
vesznek részt. A harckocsi hatásos tü
zet vezethet mozgásból 2000 m-ig, a 
korlátozott látási viszonyok közötti cél
felismerés 3000 m-ig lesz lehetséges. 
(A 3. ábra kísérleti típust ábrázol, ame
lyet még nem láttak el termooptikai be
rendezéssel). Az ágyúhoz rendszeresí
tett lövedékeket saját fejlesztésű löve
dékkel váltják le. A harckocsi hajtómű
vét a Praga és az izraeli Nimda cég 
korszerűsíti. A tűzvezető rendszert az 
olasz Officine Gallileo és a lengyel 
PCO Warszawa fejleszti. A harckocsi 
védelmét a fontos helyeken DYNA-72 
jelű robbanó reaktív páncél látja el. A

8-9. ábra: A magyar T-72-vel felszerelt 
dandár gyakorlaton (Tóth László)
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A típusváltozatok főbb harcászati és műszaki adatai

A harckocsi típusa T-72 T-72 SZ T-72 М2 T - 72 М2 PT-91
MODERNA TWARDY

Harci tömeg (t) 41 44,5 n.a. 43,5 45,5
Az ágyú űrmérete (mm) 125 125 125 125 125
Az ágyú lőszerjavadalmazása 39 45 (39+6) n.a. 38 42

Töltés módja, tűzgyorsaság automata automata automata automata automata
löv./min. 8 8 8 8 8
Géppuskák 12,7 mm lé. 12,7mm lé. 12,7 mm lé. 2db 20 mm lé. 12,7 mm lé.

7,62 mm pu. 7,62 mm pu 7,62 mm pu. gá. 7,62 mm pu. 7,62 mm pu.
Gránátvetők száma (db) - 8 2x4 2x6 12+12
Hossza a lövegcsővel együtt (m) 9530 9530 9530 9530 9530
A harckocsitest hossza (mm) 6860 6860 6860 6860 6860
Maximális szélessége (mm) 3460 3590 n.a. 3590 3590
Maximális magassága (mm) 2370 2480 n. a. 2900 n .a.
Magassága a toronyig (mm) 2190 2226 n. a. 2370 2190
Maximális sebessége (km/h) 60 60 n. a. 60 60
Terepen mért átlagos 
sebessége (km/h)

25-30 n. a. n. a. 30-35 n. a.

Hatótávolság (km)
Közúton 500 600 n. a. 500 480
Terepen 320-480 460 n. a. 320-480 n. a.

Motor maximális 
teljesítménye (kW)

582 618 n. a. 625 625

Fajlagos teljesítménye (kW/t) 14 13,9 n. a. 14,5 13,7
Fejlesztés (év) 1972 1985 fejlesztés alatt 1992 1991
Gyártás (év) 1973 1987 fejlesztés alatt 1995 (terv) 1993

harckocsit saját fejlesztésű híradó be
rendezésekkel szerelték fel. Tűzoltó
rendszerét német cégekkel közösen 
fejlesztették, hasonló lesz, mint a Leo
pard 2 tűzoltórendszere. A motor oltá
sához HALON 1222-et, a küzdőtér oltá
sához HALON 1301-et alkalmaznak.

T—72 М2 Moderna 
(Szlovák Köztársaság)

A T-72 М2 Moderna változaton az 
alaptípus valamennyi harci tulajdonsá
gát jelentősen javították. Aránylag rövid

idő alatt sikerült a szlovák védelmi ipar
nak felhasználni néhány európai cég 
tapasztalatait. A tűzvezető rendszer tö
kéletesítésére a belga SABCA társasá
got vonták be a francia SFIM céggel, 
amely alkatrészeket gyárt a legmoder
nebb francia Ledere harckocsihoz is. A 
harckocsi konstrukciós egyediségét 2 
db 20 mm-es légvédelmi gépágyú je
lenti, amelyet a torony hátsó részén he
lyeztek el és a svájci Oerlikon cég szál
lított. A gépágyúk 2000 m-ig alkalmaz 
hatók könnyű páncélozott célok és 
légi célok ellen. Működtetésük a VS580

parancsnoki figyelőműszer útján törté
nik. Éjszaka a Vega termovíziós mű
szer monitorát kell használni. A tűzve
zető rendszer modernizációs elemét 
képezi a stabilizált parancsnoki VS580 
figyelőműszer, amely nappali figye
lésre szolgál. Az éjszakai figyelésre a 
parancsnok a Vega termovíziós fi
gyelőműszert használja. Az irányzó 
munkahelyét is felszerelték a Vega ter
movíziós rendszerrel, melyet az éjsza
kai irányzótávcső helyére építettek be. 
A torony tetején és a harckocsiban kü
lönböző szenzorokat helyeztek el, me
lyek feladata a normálistól eltérő bal
lisztikai adatok mérése és az informáci
ók ballisztikai számítógépbe juttatása. 
A páncélvédettséget Dyna típusú rob
banó reaktív páncéllal növelték. A mo
tor teljesítményét 625 kW-га növelték. 
A vezető új éjszakai figyelőműszert ka
pott (NV-2P), amelynek látótávolsága 
180 m. A harckocsit a német Deugra 
cég klíma- és tűzoltóberendezésével 
látták el. A külső összeköttetés az 
R-173 rádióállomás segítségével te
remthető meg.

PT-91 Twardy (Lengyelország)

A típust DRAW A-T integrált tűzvezető 
rendszerrel szerelték fel. A kezelősze
mélyzet hatásos tüzet vezethet páncé
lozott célok ellen 2500-2700 m távolsá
gig. A harckocsit 12 db 902B Tucsa 
ködgránátvetővel és 12 db lézer elleni 
ködgránáttal (Tellur) látták el. Lengyel
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gyártmányú termokamerával is rendel
kezik, amely 2000 m-ig teszi lehetővé a 
célok azonosítását. A harckocsipa
rancsnok a POD-72  kombinált fi
gyelőműszert alkalmazza. A járművet 
S124 jelű, 12 hengeres, folyadékhű
tésű motor hajtja, melynek teljesít
ménye 625 kW. A harckocsi páncélvé
dettségét ERAWA-2 robbanó reaktív 
páncéllal egészítették ki. A harckocsi 
fel van szerelve lézerbesugárzás-érzé- 
kelővel (Obra). A vezető az éjszakai 
vezetéshez passzív elektrooptikai ké
szüléket (PNK-72 Radomka) használ. 
A harckocsi rendelkezik automata tű
zoltóberendezéssel, amely a német 
DEUGRA cég terméke.

Márkus Ferenc
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11-12 ábra: A tatai harckocsizó dandár hadgyakorlata 1998. tavaszán a MH. 
főparancsnoka jelenlétében (Tóth László)

Robert J. Kershaw

Hídfő
Szeptemberben sosem havazik 
Az arnhemi csata, 1944

Robert J. Kershaw e könyv írásakor a brit ejtőernyősezred hivatásos tisztjeként 
szolgált. Az ezred sok dicső haditette közül máig az arnhemi vereség számít a 
legdicsőbbnek. A brit oldalról szinte minden tudható a visszaemlékezések és 
történeti tanulmányok tengeréből, Kershaw azonban valami egészen újat csi
nált: megírta az addig arctalan tömegként megjelenő ellenség, a németek arn
hemi csatáját is. A brit és német szál állandó megfeleltetésével többet ismerünk 
meg, mint azt, hogy mi történt 1944 szeptemberében. Bepillantást nyerünk 
abba, hogy a harcolók szintjén miként vívják a csatákat, és mit csinálnak a tá
bornokok, amikor még nem az emlékirataikban lakkozzák cselekedeteiket. 
AQUILA Könyvkiadó, 1998. 649. old. 1980 Ft.

A könyvek megrendelhetők Antal Zita ügyintézőnél.
4029 Debrecen, Csapó u. 54. Tel.: 52-420-270
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Az AK-74 orosz gépkarabély töltényei és teljesítményadatai

Az 5,45x39 acélmagvas élestöltény főbb adatai:

Töltény hossza:56,7 mm Tömege: 10,4-10,5 g 
Hüvely hossza: 39,5 mm Tömege: 5,6 g 
Lövedék hossza: 25,5 mm Tömege: 3,415-3,42 g 
Lőportöltet: 1,44 g

A kétbázisú, 6 H 7 típusú lőpor analízise:

81% nitrocellulóz 
11,6% nitroglicerin 
5,3% etil-centralit 
0,9% dinitro-toulol 
0,83% difenil-amin 
0,4% anorganikus anyag 
Gáznyomás: 3700 bar

Az 5,45 mm acélmagvas töltény átütőereje különböző 
anyagokban:

Acélsisak 800 méterig: 80-90%
Páncélmellény
Keményen

550 méterig: 75-100%

ledöngölt hó mellvéd 
Homokos talajból

400 méterig: 50-60 cm

földhányás 400 méterig: 20-25 cm
Téglarakás 100 méterig: 10-12 cm
Élőcél elleni 

sebesítő képesség 
az irányzék felső határáig: 1000 m

Új, orosz, 7 H 10 típusú, nagy hatású, acélmagvas 
töltény

Lövedék tömege: 3,6 kg
Kezdősebessége
az AK-74  gépkarabélyból: 880 m/s
Gáznyomás: 294 MPa
Átütőerő: 10 mm-es acéllemezt 400 m-ig,

14 mm-es acéllemezt 200 m-ig,
20 mm-es acéllemezt 60 m-ig üt át.
Az SZ-S 68 típusú acélsisakot 800 m-ig 
átüti!

A fényjelző töltény

A fényjelző töltény lövedéke nem tartalmaz acélmagot, lö
vedéke nem áramvonalas alakú, mint az acélmagvasé, ha
nem lapos fenekű. A lövedékben felül 13,2 mm hosszan 
ólommag van, alatta a jelzőelegy. A hatásos jelzőelegy vi
lágosvörös vagy zöld csíkot húz, kb. 800 m-ig.

A vaktöltény

A vaktöltény rövidebb hosszával is elüt az élestöltényektől. 
Hossza: 47,1 mm. Műanyag lövedéke lövéskor 6 részre 
nyílik szét. A töltény tömege: 6,7 g, a speciális vaktöltény 
lőportömege: 0,68 g.

Az 5,45x39 töltényeket az oroszokon kívül a csehek, len
gyelek, Kína és a néhai keletnémet lőszeripar is gyártotta.

Az 5,45x39-es töltény
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Az orosz AK-74 gépkarabély lőtáblája

Kezdősebesség: 900 m/s Energia: 1385 J

Táv
m

Indulásszög
vonás

Beesőszög
vonás

Sebesség
m/s

Energia
joule

Röpidő
sec

Tetőpont
cm

3 m/s-s 
oldalszél 
eltérítő 
hatása, cm

100 0,65 0,71 802 1100 0,117 1,7 1,8
200 1,39 1,68 712 866 0,249 8 8
300 2,30 2,97 628 674 0,399 20 20
400 3,37 4,74 551,6 520 0,569 40,5 38
500 4,67 7,14 483,1 399 0,763 74 62
600 6,25 10,33 423,6 307 0,984 124 95
700 8,22 14,59 373,6 239 1,24 200 137
800 10,61 19,99 338 195 1,52 300 188

Az AKM-63 gépkarabély lőtáblája

Kezdősebesség: 715/s Energia: 2019 J

3 m/s-s
Táv Indulásszög Beesőszög Sebesség Energia Röpidő Tetőpont oldalszél
m vonás vonás m/s joule sec cm eltérítő

hatása, cm

100 1,04 1,16 615,5 1497 0,150 2,7 3
200 2,33 2,89 526,4 1097 0,326 13 14
300 3,95 5,36 449,5 798 0,532 34 34
400 5,97 8,97 385,2 586 0,770 74 63
500 8,56 13,9 339,5 455 1,05 140 105
600 11,68 19,99 310 380 1,36 237 155
700 15,27 27,3 288,3 328 1,69 370 213
800 19,39 35,69 270 288 2,05 550 279

Az AK-74 gépkarabély ballisztikája, szórásadatai is felülmúlják az eddigi M 43 típusú, 7,62 mm-es töltényeket. Lőtávol- 
sága: 3150 m, a 43 típusú fegyvertöltényé pedig: 2850 m. Az összehasonlító lőtáblázatok az amerikai Ingalls-féle pá
lyaszámítással készültek.

Forrásmunkák

Ausbilder, 1990. No. 2,4.
Vojennij Vjesztnyik, 1992. No. 5,6,7.
Wojskowi Przeglad Technici, 1991., No. 1.

Horváth János

Az aradi vár története
Orod (Arad) régi vára s az 1135 körül II. Béla által alapított orodi prépostság és 
a Szent Mártonhoz címzett társaskáptalan a mai Aradtól 7 km-re keletre feküdt. 
Az orodi várispánságot először 1216-ban a Csanádi kanonok elleni per során 
említik. A várat és magát a várost 1241-ben, majd 1285-ben a tatárok elpusz
títják, de mindkét esetben újjáépítik. Ezt követően ritkán találkozunk a város 
nevével, míg 1514-ben Dózsa György keresztesei foglalják el.

Ezt követően a vár kitüntetett szerepet játszott a magyarság küzdelmeiben, 
lerombolták, újjáépítették, többször cserélt gazdát. 1848-ban a forradalom esz
méjéhez Arad polgársága is csatlakozott, a várat véres ostrom után 1848. jú
nius 28-án elfoglalták. Arad várának neve a szabadságharc leverését követően 
arról ismert, hogy a Haynau táborszernagy által megerősített ítéleteket október 
6-án itt hajtották végre.

Ma nem látogatható, nem fényképezhető, román katonai objektum.

Zrínyi Kiadó, 176 old. 1998. 988 Ft
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Az AN/APG-68 típusú repülőgép-fedélzeti radar
D r .  C s o r b a  J á n o s  m é r n ö k  a l e z r e d e s ,  M H  R M S Z F - s é g

Az AN/APG-68 radar az F-16C/D Fighting Falcon típusú, 
többfeladatú harcászati repülőgép tűzvezető radarja (1. 
ábra). Fejlesztője a Westinghouse Electronic Systems Avi
onics Division (jelenleg Northrop Grumman Electronic Sen
sors & Systems Division). Az F-16A/B repülőgépen rend
szeresített APG-66 típusú radarral kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok hasznosításával megalkotott APG-68 előd
jét nagyban felülmúlja mind a teljesítőképesség, mind a 
műszaki megbízhatóság, mind a bekerülési és üzemben- 
tartási ár szempontjából, mind pedig a továbbfejleszthető- 
ségi lehetőségeket illetően.

Az eddigi továbbfejlesztések következtében az APG-68 
radarnak több változata létezik. Az Egyesült Államok légi
erejénél 1985-ben történt rendszeresítés óta az egyre 
újabb technológiák alkalmazásával folyamatosan csökken
tették az élettartamköltséget, ezzel együtt jelentősen 
megnövekedett a rendszer műszaki megbízhatósága. A 
Block-30/40 repülőgép-sorozatnál rendszeresített APG-68 
változat MFTBMA jellemzőjének (a karbantartások közötti

átlagos repülési idő) számított értéke elérte a 100 órát. A 
Block-50 sorozat APG-68 radarjának szolgálatba állításá
val ezen jellemző értéke a várakozás szerint felülmúlja a 
250 órát, ami korszerű repülőgép-fedélzeti tűzvezető rada
rok esetében igen jó jellemzőnek számít.

Az APG-68 radar nagyban növeli a harcfeladat végre
hajtásának sikerességét. Bármilyen időjárási viszonyok kö
zött alkalmazható levegő-levegő és levegő-föld üzemmód
jai vannak és egyebek között elsőrendű közeli légiharc tá
mogatási tulajdonságokkal és harci töltetek célba juttatását 
támogató képességekkel rendelkezik. Lehetővé teszi 
tetszőleges (akár közeledő, akár távolodó) irányba repülő 
célok bármely magasságon történő felderítését és követé
sét, erős háttérzavar ellenére is.

A repülőgépvezető-radar kapcsolatot az egyszemélyes 
repülőgépből eredő követelményeknek megfelelően opti
malizálták. A radar által a célokról szerzett információ a re
pülőgép homloküveg-kijelzőjén és a műszerfalon elhelye
zett katódsugárcsöves kijelzőn jelenik meg. A gázkar és a
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botkormány elengedése nélkül, az azokon található kezelő
szervek segítségével a radar könnyen és kényelmesen ve
zérelhető. A repülőgép-vezetőnek általában a homloküveg- 
kijelző helyett a katódcsöves kijelzőre sem kell lefelé tekin
tenie, miáltal minden figyelmét a harchelyzetre, a végrehaj
tandó feladatra koncentrálhatja.

Az APG-68 radar nagy, közepes és kis adóimpulzus-is- 
métlqdési frekvenciákat alkalmaz. A nagy ismétlődési frek
vencia elsősorban a távoli céltárgyak detektálására és az 
AIM-7  rakéta számára impulzus-Doppler célmegvilágításra 
szolgál. A közepes adóimpulzus-ismétlődési frekvencia fő 
alkalmazási területe a célfelderítés és pályakövetés le
vegő-levegő üzemmódokban. A kis ismétlődési frekvencia 
elsősorban a levegő-föld alkalmazások esetén, valamint 
nagy távolságú légi célok ellen zavaró terepflexiótól men
tes környezetben és kis céltávolság esetén egyetlen cél 
követésekor használatos.

Levegő-levegő üzemmódok

Az APG-68 radarnak légi célok tetszőleges irányból tör
ténő felderítését, befogását és követését biztosító, jó rádió
elektronikai ellentevékenység elleni védelemmel ellátott le
vegő-levegő üzemmódjai vannak. Az egyes üzemmódok 
kiválasztása, illetve az egyikből a másikba történő áttérés 
a gázkarról és a botkormányról vezérelhető, míg az átkap
csolások egy része automatizált.

Célkeresés közbeni távolságmérés

Ez az üzemmód jó légicél-detektálást tesz lehetővé bár
mely térfélből, a célhoz viszonyított relatív magasságtól 
függetlenül. A légi célok a képernyőn háttérzavartól mente
sen jelennek meg, beleértve a földközeli magasságokon 
repülő célokat is. Nagy adó-csúcsteljesítményt és közepes

2. ábra: A radar kijelzőit a homloküveg Indikátor és a menüvá- 
lasztásos, többcélú, katódsugárcsöves kijelző alkotja. A kép 
a földi cél ferdetávolság mérésének esetét illusztrálja

impulzus-ismétlődési frekvenciát alkalmazva ez az üzem
mód nagy pontosságú távolságmérést tesz lehetővé, ke
vés holt zónával. Az üzemmód jellemzője a minimális téves 
detektálási gyakoriság és a nagy felderítési távolság. Le
hetőség van arra, hogy a repülőgép-vezető a térnek egy 
kis részét jelölje ki felderítési zónaként, hogy ezáltal növelje 
a kívánt cél lehető leghamarabbi felderítésének esélyét. Az 
üzemmód a repülőgép-vezető által megjelölt bármely cél 
magasságadatainak kijelzését is lehetővé teszi. A célok je
lenlétének és adatainak ábrázolása a többfunkciós katód
sugárcsöves kijelzőn oldalszög-távolság koordinátarend
szerben történik az előzmények (a korábbi letapogatási cik
lusokban elfoglalt célhelyzet) kijelzésének lehetőségével.

Sebesség szerinti keresés távolságméréssel

Ebben az üzemmódban a radar a közeledő irányba repülő 
célok maximális, a célkeresés közbeni távolságmérés 
üzemódénál nagyobb (160 tengeri mérföld, azaz mintegy 
300 km) távolságon történő felderítésére képes, tekintet 
nélkül arra, hogy azok a radart hordozó repülőgépnél ma
gasabban vagy alacsonyabban helyezkednek el. A progra
mozható jelfeldolgozó processzor által nyújtott lehetőségek 
felhasználásával a radar egy úgynevezett figyelmezte- 
tés/megerősítés (Alert/Confirm) eljárást valósít meg.

A céltárgy jelenlétére figyelmeztető funkciót a radar nagy 
adóimpulzus-ismétlődési frekvenciát alkalmazva hajtja 
végre. A következő letapogatási ciklusban közepes adóim
pulzus-ismétlődési frekvenciával és optimalizált küszöb
szinttel végzi a megerősítés funkciót. Miután a detektálás 
és a megerősítés végbement, a céltárgy ábrázolása a 
többfeladatú katódsugárcsöves kijelzőn oldalszög-távolság 
koordinátákban történik.

Nagy hatótávolságú keresés

Ez a továbbfejlesztett üzemmód az elfogó gépnél maga
sabban repülő célok esetén (vagyis mérsékelt háttérzavar 
környezetben), a cél repülési irányára való tekintet nélkül, 
a célkeresés közbeni távolságmérés üzemmódénál na
gyobb felderítési távolságot tesz lehetővé. A radar nagy 
adójel-csúcsteljesítményt és közepes adóimpulzus-is- 
métlődési frekvenciát alkalmaz. A korszerűsített jelfeldol
gozó processzor által lehetővé tett eljárásokkal a korábbi, 
hasonló üzemmódot módosították, miáltal jelentős javulást 
értek el a háttérzavar és a mozgó célok elnyomása, vala
mint a téves riasztás gyakorisága terén. Ennél az üzem
módnál is -  a célkeresés közbeni távolságméréshez ha
sonlóan -  rendelkezésre áll a pilóta által kijelölt céltárgyak 
magasságának kijelzése, ami javítja a légi helyzet leképe
zésének minőségét.

Manőverező légi harc

A radart ebben a többféle letapogatási alakzatot és köve
tési tartományt biztosító üzemmódban a közeli, nagy 
manőverezéssel járó légi harchoz optimalizálták. Az 
üzemmód bekapcsolásakor a radar 30x20°-os zónában 
hajt végre keresést és 10 tengeri mérföld (-18 km) távolsá
gon belül automatikusan befogja az első detektált céltár
gyat. Nagy túlterheléses manőverek esetén, amikor a cél a 
fordulóban a vadászgép előtt halad, a repülőgép-vezető 
bekapcsolhatja a 10x60°-os függőleges letapogatási zónát.

Ha több repülőgép közül egy meghatározott cél befo
gása szükséges, akkor a rögzített sugaras légiharcüzem- 
mód-szolgáltatás vehető igénybe. Ekkor a repülőgép-ve
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zető a homloküveg-kijelzőn lévő jel felhasználásával úgy 
irányítja a gépet, hogy annak tengelye a kiválasztott célra 
mutasson. A célmegjelölő parancsot követően a radar au
tomatikusan befogja és követi a megjelölt célt.

Felderítés közbeni pályakövetés

Bizonyos légiharc-helyzetekben számos ellenséges repülő- 
eszközzel kell számolni, s ha a radar csak egyetlen adott 
cél befogásával dolgozna, akkor a repülőgép-vezető ki 
lenne téve a többi repülőgép támadásának. Ennek elkerü
lésére a felderítés közbeni pályakövetés üzemmód a re
pülőgép-vezető számára egyidejűleg biztosítja a tűzerő al
kalmazásának lehetőségét és a teljes harchelyzet alakulá
sának követését. Ebben az üzemmódban a radar maximum 
10 cél követésére képes. A célok pályakövetése és a raké
ták irányzásának pontossága lehetővé teszi a látótávolsá
gon kívül elhelyezkedő célok leküzdését. Az úgynevezett 
alakzatfelbontás révén lehetővé teszi a szűk alakzatban re
pülő célok számának meghatározását. Biztosítja a pályakö
vetett célok fontossági sorrendjének automatikus meghatá
rozását. Ha valamely követett cél észlelése megszűnik, ettől 
számítva a pályakövetési file 13 másodpercig fennmarad, s 
a céljel a képernyőn továbbra is látható.

fordítson, akkor a radar automatikusan áttér az egyetlen 
cél pályakövetési üzemmódra.

Egyetlen cél pályakövetése

Az üzemmód bármely levegő-levegő felderítő üzemmódból 
létesíthető. A cél követését éles manőverezés közepette is 
lehetővé teszi. Pontos céltávolság-, sebesség- és irány
adatokat szolgáltat, amelyek biztosítják a kis hatótávolságú 
és a látótávolságot meghaladó hatótávolságú rakétákkal 
történő célzást, valamint a gépágyúval történő tüzelést.

Levegő-föld üzemmódok

Az APG-68 radarnak a következő fő levegő-föld üzem
módjai vannak: térképezés normál antennanyalábbal, 
Doppler-szűkítésű nyalábban végzett térképezés, földi 
mozgócél-kijelzés, földi mozgócél-pályakövetés, álló cél
tárgy követése, levegő-föld távolságmérés, tengeri célok 
felderítése, befagyasztás üzemmód. A továbbfejlesztési le
hetőségek között szerepel az automatikus terepkövetés és 
a szintetikus apertúra üzemmódok megvalósítása.

Normál antennanyalábban végzett térképezés

A légi helyzet megfigyelését biztosító követés

Ebben az üzemmódban váltogatott keresés és követés le
hetővé teszi, hogy egyidejűleg kövessen egy vagy két célt 
és keresést hajtson végre egy, a pilóta által kiválasztott tér
részben. Ez azt jelenti, hogy nagy pontosságú követést vé
gez, amíg további célok felderítését végzi. A követési pon
tosság hasonló az egyetlen cél követésére szolgáló 
üzemmód pontosságához. Az üzemmód ideális a levegő
levegő rakéta pontos irányzásához és hatótávolságon túli 
célok elfogásához. Ha a cél 3 tengeri mérföld (mintegy 5,5 
km) távolságon belüli helyzetbe kerül, vagy a körülmények 
megkövetelik, hogy minden erőforrást egy cél követésére

3. ábra: A homloküveg Indikátoron látható kép közeli 
légiharcüzemmódban

Navigációs és céltárgyfelderítési célokra szolgál, 80 tengeri 
mérföld (mintegy 150 km) távolságig. Kívánság szerint 10, 
20 és 40 tengeri mérföld (durva közelítéssel 20, 35 és 70 
km) távolságtartomány állítható be. A Block-50 sorozat 
APG-68 radarjánál bevezették a képélességet fokozó mo- 
nopulse térképezési eljárást. Az üzemmód lehetővé teszi a 
navigációs rendszer helyesbítését (helyzetpontosítást) is
mert tereptárgyak alapján, valamint földi céltárgyak felde
rítését és bemérését a harci töltet célba juttatása érdeké
ben. Ebben az üzemmódban kiválasztható az adó kisugár
zásának megszüntetésével járó radartérkép-kimerevítés 
(befagyasztás) üzemmód, mely lehetővé teszi a cél „rejtett” 
megközelítését. A saját gép mozgása a képernyőn nyo
mon követhető marad. Az ábrázolt terepszakasz bármely 
kijelölt pontja körül 4-szeres felbontóképesség-javítás 
kapcsolható be, ami megkönnyíti a repülőgép-vezető szá
mára a kívánt célpont megjelölését.

Nagy felbontású térképezés

Ha a repülőgép-vezető a fentebb ismertetett üzemmódban 
felderítette a célt, akkor átkapcsolhatja a radart a két ren
delkezésre álló Doppler-nyalábszűkítésű üzemmód vala
melyikébe. Az egyik ilyen üzemmódban a radar a kiválasz
tott területen 8:1 arányú, a másikban pedig 64:1 arányú fel
bontóképesség-növelést tesz lehetővé.

Álló céltárgy követése

Az üzemmód rendeltetése a navigációs rendszer számára, 
illetve a harci töltet célba juttatása érdekében valamely 
diszkrét, álló céltárgy pontos követése. Segítségével 
megoldható lassan mozgó célok követése is.

Földi mozgócél-kijelzés, illetve -követés

Terepen vagy tengeren mozgó céltárgyak felderítésére 
szolgál 40 tengeri mérföld (durván 70 km) távolságtartomá
nyon belül. Céltárgyak lehetnek például teherautók, harc
kocsik, hajók, földön guruló repülőgépek. A felderített cél
tárgy nagy pontosságú célkövetésre befogható, miáltal a
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radar földi mozgócél-követés üzemmódra tér át a harci töl
tet célba juttatásának támogatása érdekében.

Szerkezeti felépítés

Az AN/APG-68 tűzvezető radar négy levegőhűtéses 
főegységből és a radar beépítési tartókeretből áll. A főegy
ségek a következők: tökéletesített programozható jelfeldol
gozó processzor; moduláris felépítésű, kis teljesítményű rá
diófrekvenciás egység; kettős üzemmódú adó; antenna. A 
főegységek jelentős mértékben önállóak, mindegyiknek kü
lön tápegysége és nagy mélységű beépített önellenőrző 
rendszere van. Közöttük az összeköttetések száma mini
mális. A főegységek közötti kommunikáció digitális adatbu
szokon keresztül történik.

Processzoregység

Egy szerkezeti egységben található mind a programozható 
jelfeldolgozó processzor, mind pedig az adatfeldolgozó 
processzor. Ez a 4. ábrán látható szerkezeti egység a to
vábbfejlesztett programozható jelfeldolgozó nevet viseli. 
Nagyon nagy sebességű integrált áramköri (VHSIC) tech
nológia alkalmazásával készült és hosszú távú bővítési le
hetőségeket nyújt. Olcsóbb a Block-40 szériánál alkalma
zott jelfeldolgozó processzornál, miközben működési se
bessége és megbízhatósága annak jellemzőit többszörö
sen felülmúlja. Tömege 60%-kal kisebb, teljesítményfelvé
tele feleakkora. A digitális jelfeldolgozás feladatain kívül ez 
az egység a radar vezérlésének feladatait is ellátja. Prog
ramozható szilárdtest memóriát alkalmaz. Az egymillió szó 
nem felejtő program-memória kapacitásnak jelenleg csak 
mintegy a felét használták ki, a többi a jövőbeni fejleszté
sekhez még rendelkezésre áll. A szoftverkonfiguráció a 
hardver repülőgépből történő eltávolítása nélkül módosít
ható.

Ez a továbbfejlesztett jelfeldolgozó processzor tette le
hetővé egybek között a távolságméréssel egybekötött se
besség szerinti felderítés üzemmód bevezetését és a rá
dióelektronikai zavarás elleni védelem javítását.

4. ábra. A jelfeldolgozó processzor (bal oldalon) és a kis tel
jesítményű rádiófrekvenciás egység (jobb oldalon)

5. ábra. A z  adóegység  a repü lőgép  ba l o lda li sze re lőnyílása  
alatt

Kis teljesítményű rádiófrekvenciás egység

A moduláris felépítésű, kis teljesítményű rádiófrekvenciás 
egység (4. ábra) a korábbi verziókhoz képest jobb teljesítő- 
képességgel, nagyobb műszaki megbízhatósággal, jobb 
karbantarthatósági tulajdonságokkal és továbbfejlesztési 
lehetőségekkel rendelkezik, lényegesen kisebb ár mellett. 
A legkorszerűbb koherens frekvenciaszintézeres megoldá
sokat alkalmazza, és lehetőséget ad a mikrohullámú jelfel
dolgozásra. A megnövelt adat-mintavételezési sebesség 
nagyobb távolságfelbontási képességet tesz lehetővé.

Adóegység

A kettős üzemmódú, haladó hullámú csövet tartalmazó 
adóegység a repülőgépbe szerelt állapotban az 5. ábrán 
látható. Az adó kettős üzemmódú, haladóhullámú cső al
kalmazásával oldja meg azt az ellentmondó követelményt, 
miszerint közepes adóimpulzus-ismétlődési frekvencia 
esetén nagy adó-csúcsteljesítmény, nagy impulzusis
métlődési frekvencia esetén pedig kis csúcsteljesítmény 
szükséges.

Antennaegység

Az antennaegységben (6. ábra) a sík réssugárzó antenna
rács két kardántegelyre van felerősítve, melynek elfordí- 
tása, s vele együtt az antennanyaláb elfordítása oldalszög 
és helyszög szerint (azaz vízszintes és függőleges síkban) 
történik. Az antennanyaláb ezen eltérítési síkjainak a re
pülőgép dőlésszögétől függetleneknek kell lenniük, ami azt 
jelenti, hogy a repülőgép hossztengelye körüli bedöntése- 
kor az eltérítési síkoknak nem szabad a géppel együtt dől
niük. Itt igen fontos követelményről van szó, mert ennek hi
ányában a repülőgép gyors bedöntéseikor a cél század
másodpercek alatt kikerülhetne a radar hatászónájából. Mi
után az antenna a repülőgép hossztengelye körül nem for
dítható el, ezt a követelményt úgy elégítik ki, hogy az oldal
szög s a helyszög szerinti meghajlás a repülőgép dő
lésszögétől függően alakul. Ha például a gép 90°-os be- 
döntéssel repül, akkor a két meghajtás felcserélődik, s az 
oldalszög szerinti nyalábeltérítést a helyszög szerinti 
mechanizmus hajtja végre, és viszont.

Az antennaegységben gyors működésű fázistolók talál-
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hatók, melyek segítségével a monopulse szögmérési eljá
rás alkalmazásakor a vevőcsatornára váltogatva kapcsol
ják rá az összeg, valamint a helyszög és az oldalszög sze
rinti különbségi jeleket. Egyedülálló, hogy az APG-68 ra
darnak egyetlen vevőcsatornája van. Ezen megoldás két
ségtelen előnye a súly-, tömeg- és árcsökkentés elérése. A 
radar későbbi továbbfejlesztési lehetőségei között azonban 
szerepel a több vevőcsatornás monopulse megoldásra tör
ténő áttérés.

Karbantarthatóság

Az APG-68 radar valamennyi főegységét a repülőgép orr
részében helyezték el, melyek a műszaki kiszolgáló sze
mélyzet számára a szükséges munkálatok elvégzése cél
jából könnyen hozzáférhetők. Ehhez csak az orrkúp félre- 
fordítása, illetve két szerelőnyílás fedelének felhajtása

szükséges. A folyamatosan futó önteszt 95%-os biztonsá
got nyújt a rendellenes működés feltárásában. A rendelle
nesség feltárása esetén elindított beépített önellenőrző 
program a hibák 98%-ának behatárolására képes. Az üze
meltetési helyen történő főegység kicserélésén kívül, 
amelyhez sem speciális szerszámok, sem pedig el
lenőrző berendezések nem szükségesek, az üzemeltetési 
helyen más műszaki kiszolgálási munkát nem kell végezni. 
Javítás céljából a hibás főegységeket javítóműhelyekbe 
szállítják.

Az APG-68 radar főbb paraméterei

Térfogat 0,1273 m3
Tömeg 172,3 kg
Megbízhatóság (számított) >250 óra MTBF
Átlagos hibaelhárítási idő 
Elektromos

<30 perc (az üzemeltetési helyen)

alkatrészek száma <9000
Hűtés Kizárólag levegő
Teljesítményfelvétel 5976 VA, 400 Hz, valamint 5 Wdc
Távolsági tartományok 10, 20, 40, 80 vagy 160 tengeri 

mérföld
A helyszög szerinti

letapogatási sorok száma 1,2,3 vagy 4
Oldalszög-letapogatási tartomány ±10, ±25,±30, ±60°

Felhasznált irodalom:

(1) F-16 Fighting Falcon. Lockheed Martin Tactical Aircraft 
Systems, 1995.
(2) AN/APG-68 The Fighter Pilot’s Radar. Westinghouse 
Electronic Systems, Avionics Division (Northrop Grumman)
(3) AN/APG-68 A Fighter Pilot’s Radar. Wesinghouse De
fence Avionics Division (Northrop Grumman Electronic 
Sensors and Systems Division)
(4) George W. Stimson Introduction to Airbone Radar. Se
cond Edition. Scitech Publishing INC., 1998.

Leonard F. Guttridge

Zendülés a tengereken
Guttridge könyve a XVIII. századtól napjainkig tárgyalja a hajózás egy igen ér
dekes részterületét: a haditengerészeti zendülések történetét. A mai olvasó szá
mára a legérdekesebbnek ígérkező fejezetek az 1945 utáni zendüléseket tár
gyalják. William Bligh-ről, a Bountyról, vagy éppenséggel a Patyomkin sorhajó
ról más forrásokból elég sok jelent már meg, a huszadik századi lázadásokról vi
szont a magyar olvasó többnyire még csak nem is tud. A szerző láthatólag do
kumentumokból dolgozik, de igyekszik megmutatni az okokat is, amelyek a zen
dülésekhez vezettek.

Az újabb kori lázadások okai -  megváltozott formában -  de többé-kevésbé 
még ma is fennállnak (Id. például a most kibontakozóban lévő amerikai botrányt 
az iraki háború során tartós károsodást szenvedett katonák pereivel kapcsolat
ban). Az utolsó fejezetben (szovjet) orosz zendülési kísérletekről is olvashatunk, 
de természetesen csak másodkézből, mint ahogyan az egész anyag is túlnyo
mórészt amerikai forrásokon és eseteken alapul.

Zrínyi Kiadó, 1998. 278 old. 1680 Ft
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Mesterlövészfegyverek
A Haditechnika 1998/2. számában adott hírt egy orosz 
fegyverről, a VSK-94 típusú mesterlövészpuskáról. Érde
kes volt olvasni erről az új fejlesztésű fegyverről. A cikkben 
azonban több olyan megállapítás is van, mellyel nem értek 
egyet. Azért, hogy a problémát mindenki számára vilá
gossá tegyem, röviden összefoglalom, hogy -  szerintem -  
egy mesterlövészfegyvernek milyen követelményeket kell 
kielégítenie. Természetesen a katonai és a rendőri felhasz
nálás igényei némiképp eltérnek egymástól, ez pedig abból 
fakad, hogy a fegyverrel megoldandó feladatok és felhasz
nálási körülmények nem egyformák.

Egy katonai mesterlövésznek az a feladata, hogy az el
lenség fontosabb beosztású katonáit (pl. lövegirányzók, 
harcjármű-parancsnokok, rádiósok stb.), illetve a tiszteket 
harcképtelenné tegye. Esetleg a harceszközök rongálása 
is szóba jöhet, amennyiben erre lehetőség adódik. Az élő
erő harcképtelenné tétele nem feltétlenül jelenti a megölé
sét, elegendő, ha sérülést okoz neki. (Ez sok esetben még 
kívánatosabb is, mivel egy sérült katona nagyobb teher a 
társai számára, hiszen azt ápolni, szállítani kell.) Tehát egy 
katonai mesterlövésznek elegendő, ha 800-1000 m távol
ságból egy álló alakot eltalál. Követelmény az is, hogy az 
ellenséges célok nagy száma miatt a második és további 
célzott lövéseket gyorsan ki kell tudni váltania.

A rendőrségi mesterlövésznek más elvárásoknak kell 
megfelelnie. Itt nem elegendő az egyszerű találat, ha 
egyetlen lövéssel azonnali halálos sérülést kell elérni. A 
célszemélyt akkor is teljes biztonsággal el kell találni, ha pl. 
félig takarásban van a túsz mögött. Ebben a szituációban 
a találat néhány centiméteres félrecsúszása is tragédiához 
vezethet, a túsz életébe kerülhet. Ezért a rendőrségi mes
terlövészek sokkal kisebb távolságból hajtják végre felada
tukat, mint a katonák. A fegyver távcsövén keresztül teljes

biztonsággal meg kell győződniük arról, hogy valóban a 
célszemély-e az, akire céloznak, így 150 méternél nagyobb 
távolságra nem helyezkednek el a céltól. A katonai felada
tokhoz képest kevesebb cél miatt a gyors lövésismétlési le
hetőségnél fontosabb az első lövés találati valószínűsége.

A fentiekből is látszik, hogy a katonai és a rendőri mes
terlövészek feladata több ponton is eltér egymástól. A fela
dat végrehajtásához szükséges fegyvernek is más-más 
követelményeknek kell megfelelnie. A szemléletesebb 
példa kedvéért összehasonlítom a Magyar Honvédségnél, 
illetve a Rendőrségnél jelenleg rendszerben lévő precíziós 
lövészet céljára használt fegyvereket. (Igaz, illetlenség egy 
több mint 30 éves konstrukciót összehasonlítani egy újjal, 
de ezek állnak rendszerben.)

A Magyar Honvédségnél a 7.62X54R mm (39 M) töltényt 
tüzelő SzVD (Dragunov) távcsöves puska áll rendszerben 
(valamint van néhány 12,7X107 mm-es Gepárd M1 mes
terlövészpuska is, de ezek száma nem meghatározó). 
Az SzVD -  mint a neve is mutatja -  nem mesterlövész
puska, hanem egy távcsővel felszerelt, mesterlövész fela
datokra használt fegyver. Öntöltő fegyverről van szó, a tár
ban 10 db töltény fér el. Az újratöltést -  hasonlóan a Kalas- 
nyikov-rendszerű gépkarabélyokhoz -  az előző lövés gázai 
által mozgatott gázdugattyú, s a vele összekapcsolt zárke
ret végzi. A puskával csak egyeslövés adható le. A maxi
mális célzott lőtávolság 800-1000 méter.

A Rendőrség Különleges Szolgálatánál a 308 Winches
ter kaliberű, svájci gyártmányú SIG SAUER SSG-2000 tí
pusú mesterlövészpuska van rendszerben. A fegyver 
ismétlő rendszerű, az újratöltést kézzel kell elvégezni. A 
fegyvernek nehéz fa ágya, fegyverlába, illetve állítható 
tusatalplemeze, valamint arctámasza van. A tárban négy 
töltény fér el.
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A két fegyver már ránézésre is lényeges különbséget 
mutat. Az SzVD katonai felhasználásra kiválóan alkalmas, 
mert viszonylag kis tömegű (4,3 kg) és kevésbé érzékeny 
a mechanikai behatásokkal szemben. Anyagai is a katonai 
célokra készülő tömeggyártás sajátosságait viselik magu
kon: sajtolt lemez tok, rétegelt fa tusa és mellső ágy. Az 
időszakonként változó -  sorozott -  kezelőállomány miatt a 
fegyver kezelőszervei nem állíthatók be a lövészhez.

Az SSG-2000 az SzVD-bez képest kifinomult műszer. 
Pontos lövések leadására tervezték, aminek elérése érde
kében az állandó kezelő a saját testalkatának legmegfe
lelőbben tudja beállítani a tusa méretét és a pofadékot. 
Igaz, nem lehet olyan gyorsan lövést ismételni, mint az 
Szl/D-vel, de mint korábban láttuk, erre nincs is szükség a 
rendőrségnél. Az első lövés nagy pontosságához viszont 
minden adva van: vastag, nehéz cső, fegyverláb, kiváló 
távcső stb.

A pontos találatok eléréséhez több dolog szükséges. Na
gyon nagy szerepe van a tölténynek, ugyanis hiába van ki
váló fegyverünk, ha a töltény szériagyártmányú, az ennek 
megfelelő minőséggel. Sokan nem is gondolnák, mennyi 
minden múlhat a töltényen! A tölténnyel szemben támasz
tott követelmény, hogy a lőportöltet, adott szűk tűréshatá

ron belül, mindig azonos tömegű és minőségű legyen. A 
tömegszóródás és a forma állandósága egy sorozaton be
lül a lövedéknél is fontos szerepet játszik. Ha már van jó 
töltényünk, akkor foglalkozhatunk a fegyverrel.

Miért nem ideális az öntöltő puska? Hogy erre választ 
kapjunk -  vázlatosan - ,  nézzük meg, mi történik lövéskor. 
A töltény elsütésekor a felszabaduló lőporgázok és égés
termékek nyomása a lövedéket gyorsítani kezdi a csőben, 
természetesen a gáznyomás a fegyverre is hat, melynek 
különböző reakcióerői lépnek fel. Ezek közül a legfonto
sabb az előremozgó lövedék ellenhatásaként eredő hátra
lökő erő, a fegyvercsőnek a csőtengely és a tusa megtá- 
masztási pontja közötti távolságból adódó felfelé (és a fo
lyamat végén a hüvelykivetés miatt kissé oldalra) történő 
elmozdulása. A hátralökés mértékének hatása van a talá
lat pontosságára. A túlzott elmozdulás jól csillapítható a 
puska tömegének -  ésszerű -  növelésével. A fegyver tel
jes térbeli elmozdulását csökkenti a kompenzátor, illetve a 
csőszájfék, ami a második és a további lövések kiváltási 
idejét csökkenti. Mesterlövészpuskáknál kívánatos, hogy a 
szórást növelő erőket mesterségesen ne gerjesszük. Saj
nos, az öntöltő fegyvereknél ez nem valósulhat meg, 
ugyanis az újratöltéshez fel kell használni a lőporgázokat 
vagy a hátralökést. Ez utóbbi esetben még azelőtt megin
dul a kireteszelés, hogy a lövedék elhagyná a csövet. A 
mozgó alkatrészek megváltoztatják a fegyver tömegközép
pontját, s ezzel befolyásolják a szórásképet.

A gázelvételes rendszernél a csövet meg kell fúrni a cső
torkolat mögött nem messze, és fixen össze kell kötni a 
tokkal, hogy a gázok vagy a gázdugattyú működtesse a zá
rat. Ez új problémát vet fel. A cső ugyanis a lövéskor lengő
mozgást végez. Azért, hogy ez a lengés szabadon történ
hessen, illetve lecsillapodhasson, a csövet legfeljebb a töl
tényűr magasságában szabad az ágyhoz vagy a tokhoz 
rögzíteni. Abban az esetben, ha gázelvételes a rendszer, 
akkor a furatig mereven összekapcsolt szerkezetek miatt 
ez a szabad lengés már nem valósulhat meg. (A fegyver
nek lesz egy állandó alap szöghibája.) Ha pedig egy fegy
verlábat is szerelnek a csőre, akkor még rosszabb a hely-

Fontosabb mesterlövész fegyverek főbb adatai

Működési elv Ismétlőfegyver támasztócsappantyús szerkezettel
Űrméret 
A lőszer típusa

7,62 mm x 51 
NATO (.308)

.300 Weatherby 
Magnum

.223
5,56 mm

7,5 mm 
Swiss

Fegyver hossza (mm) 1210 1260 1210 1210
Magassága (mm) 190 190 190 190
Magassága távcsővel (mm) 240 240 240 240
Szélessége (mm) 80 80 80 80
Csőhossz lángfogó nélkül 610 660 610 610
Huzagok száma 4 6 6 4
Csavarhossz (mm) 305 304 250 270
A súly tárral együtt, céltávcső nélkül (kg) 6,0 6,1 6,0 6,0
A súly tárral együtt, céltávcsővel (kg) 6,6 6,7 6,6 6,6
Elsütéskor kemény nyomás kb (N) 18 18 18 18
Elsütéskor lágy nyomás kb (N) 3 3 3 3
Tár befogadóképessége lőszer (db) 4 4 4 4
Kezdősebesség Vn* (m/s) 750 990 1000 770
Torkolati energia (Joule) 3500 5710 1800 3760
Célzóberendezések -  Céltávcső, pl. Zeiss-Diatal ZAx56; Schmidt Bender 1 1/2-6x42 

-  Éiiellátó berendezés
* A lőszergyár adatai szerint
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Az említett főbb lőfegyverek adatai

SzVD SSG-2000 H&K PSG-1
Töltény 7,62x54R 7,62x51 2000 NATO 7,62x51 NATO

Működés öntöltő ismétlő öntöltő
Tár befogadóképessége 10 db 4 db 5 vagy 20 db

Tömeg (optika nélkül) 4,3 kg 6,0 kg 8,1 kg
Hossz 1225 mm 1210 mm 1208 mm

Csőhossz 622 mm 610 mm 650 mm
Huzagolás 4x254 mm 4x305 mm poligon 4

Optika PSO-1
4x24

S&B
1,5-6x42S 6x42

Kezdősebessége 830 m/s 750 m/s
Célzott lőtáv 800 m 600 m

Torkolati energia 3444 J 3500 J

MAUSER SR 93 RAI 7,62 M 300 Gepárd M1 v s s

7,62x51 NATO 7,62x51 NATO 12,7x107 9x39 mm SP-5
ismétlő ismétlő 

5 db
egylövetű gázelvételes 

10 vagy 20 db
5,9 kg 5,67 kg 19 kg 2,6 kg

1230 mm 1570 mm 894 mm
650 mm 610 mm 1100 mm

4x305 mm 4x305 mm
800 m/s 820 m/s 290 m/s

600 m 600 m 1200 m 300 m
16 300 J

zet az újabb reakcióerő miatt. Gyakorlati tapasztalat az, 
hogy megfelelő rés akkor van a cső és az ágy között, ha a 
kettő közé minimum egy papírlapot be lehet csúsztatni. (Az 
SzVD puska ezeket az igényeket nem elégíti ki.)

A világ speciális alakulatainál rendszerben lévő mester
lövészfegyverek általában nem öntöltő rendszerűek, ha
nem hagyományos ismétlő rendszerűek. Kivétel ez alól a 
Heckler & Koch fegyvergyár PSG-1, illetve MSG-90 tí
pusú mesterlövészpuskái, melyek öntöltőek, és vegyes 
(katonai, rendőri) felhasználásra tervezték őket.

A teljesség kedvéért meg kell említeni a Magyar Hon
védségnél és a Rendőrség Különleges Szolgálatánál egya
ránt rendszeresített, hazai gyártású, 12,7 mm-es GepárdMI 
mesterlövészpuskát. E fegyver a mesterlövészfegyverek 
különlegesen nagy torkolati energiájú (igen nagy átütőké
pességű lövedékeket tüzelő) változta. Az említett mester
lövészpuskáknál közel ötszörös torkolai energiája miatt 
(lásd a táblázatot) külön kategóriát alkot, ezért itt nem fog
lalkozom vele.

Visszatérve a VSK-94-re, ránézésre is látható, hogy a 
fegyvert nem a speciális rendőri mesterlövész-feladatok 
végrehajtására tervezték. (Szétszerelhető, hangtompítós, 
AK-rendszerű stb.) Inkább a „diverzáns” jelleg dominál a ki
alakításnál. A fegyver elterjedésének esélye, mint rendőr
ségi mesterlövészpuska, véleményem szerint nagyon 
csekély, legfeljebb a nagy létszámú orosz belügyi alakula
tok körében várható. (Ezt látszik igazolni, hogy jelenleg is 
csak ott van rendszerben.) A speciális egységek mesterlö
vész-feladataikat kipróbáltabb, más színvonalú fegyverek
kel oldják meg. (Lásd a táblázat adatait.) Katonai területen 
sem látom, hová lehetne beilleszteni e fegyvert, talán a fel
derítő alegységeknél lehet létjogosultsága.

Összességében e fegyvert nem tartom mesterlövész
puskának. E fegyverek -  ugyanúgy, mint a 12,7 mm-esek 
-  nem összetéveszthetők a hagyományos mesterlövész
puskákkal.

Kékesi György r. százados

A  H a d t ö r t é n e t i  I n t é z e t  é s  M ú z e u m  f o l y ó i r a t a

Hadtörténeti Közlemények
M e g j e l e n i k  n e g y e d é v e n t e .  É v e s  e l ő f i z e t é s i  d í j :  1 0 4 0  F t

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 • Fax: 314-2432
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The Royal International Air Tattoo 
-  Repülés a dicsőségért

'Advance Ticket Line 0891 122997  • Airshow Hotline 0891 122999
Call» COM 90jj pm аФтМ, a t wWch ISo par minut* wW b* donated to The RAF Benevolent Fund Enterpnees. TO Bo* 1*40, ö l?  4DL

1. ábra: A rendezvény plakátja

Angliában 1911 óta rendeznek repülőbemutatókat, ettől 
kezdve minden évben volt műrepülő- és ejtőernyős bemu
tató, kivéve a világháborús esztendőket. 1914-ben Wéber 
Károly, aki részt vett a magyarországi repülők új konstruk
cióinak kipróbálásában, itt Angliában szerezte meg a Gra- 
ham-White repülőiskolában a 808. számú brit pilótaigazol
ványt. A magyar-angol légügyi kapcsolatok hőskora ekkor 
kezdődött. A bemutatók szenzációja, fő attrakciója a civilek 
repültetése katonai gépeken volt, ami szép bevételt is je
lentett. Az első kísérleti Bristol Fighterrel egy repülés tíz 
fontba került, melyből 6000 font folyt be a Royal Air Force 
jóléti alapjába. A sok népszerű bemutató közül is kiemelke
dik az 1998-ban tizenötödik születésnapját ünneplő Royal 
International Air Tattoo, melyet Graham Hurley regényíró 
és filmgyártó hozott létre.

Idén július 25-26-án több százezres tömeg vette uzson- 
nás kosarát és zarándokolt el a RAF fairfordi repülőterére. 
A rendezőknek az egyébként szeles, esős, hideg angol 
időjárást sikerült „átrendezniük” napos, meleg, ideális be
mutatónappá. Az eddigi légi show-kat felülmúló bemutatót 
ígértek. Az idén 80 éves RAF és a berlini légi híd 50 éves 
megalakulásának jegyében zajlott le a légi parádé. Az 
erekre emlékeztető programokon csodálatosan karbantar
tott 50-80 éve repülő „matuzsálemek” szántották az eget.

A legrégebbi önálló légi haderőnemet 1918. április 1-jén 
hozta létre V. György király. Erre az alkalomra a rendezők 
80 perces blokkot állítottak össze, melyben repültették a 
RAF még működőképes történelmi típusait. A születésnapi 
80-ast az 1. Repülő Iskola 21 gépes Tukano köteléke re
pülte. A teljesség igénye nélkül néhány típus: Curtis Jenny, 
Gloster Gladiator, Hurricane II, Spitfire, Avo Tudor, Blenhe
im, Lancester, Gloster Meteor, Vampir, Hunter, Camberra 
és természetesen a maiak, Tornado, Harrier, Jaguar, Hawk 
modern harci gépek. A 80 éves évforduló legmeghatóbb 
pillanatai közé tartozott, amikor a 98 éves Philip Briston 
megérkezett a repülőtérre, aki a RAF legelső katonáit kép
viselte a jubileumi találkozón, hogy felújítsa ismeretségét 
első kiképzőgépével, a Curtis Jenny-меI. Mára Bristol az 
egyike annak a három élő pilótának, akik szolgálatot telje
sítettek az első és második világháborúban. „Nagyon sze
rencsés vagyok, hogy megélhettem ezt az évfordulót, és 
soha nem felejtem el azokat a bajtársaimat, akik életüket 
vesztették a harci bevetések során” -  mondta könnyezve 
az újságíróknak a két világháborút végigharcolt veterán.

A következő emlékrepülés az 1948-as berlini hídra em
lékeztetett. A Szovjetunió elleni német támadás hetedik év
fordulóján Sztálin elrendelte Berlin nyugati részének elszi
getelését. Az elektromos vezetékeket átvágták, a vasúti és 
vízi útvonalakat elzárták, a várost szoros katonai gyűrűbe 
zárták. A szovjet vezetés azt hitte, hogy néhány hetes 
éheztetés után az angol, amerikai, francia katonai egysé
gek fejvesztve menekülnek Berlin nyugati részéből és így 
könnyen, békés eszközökkel megkaparinthatják azt. Csak 
a légi utak voltak szabadok. A katonai egységeken kívül 
több mint kétmillió lakost kellett ezen az úton ellátni. Né
hány nappal a blokád beindulása után megindult a repülés 
mindeddig legnagyobb és legbékésebb hadművelete, az 
Operation Vittles, a Kaja Pladművelet. Ennek a bonyolult 
légi szállításnak állított emléket a korabeli repülőkkel tartott 
bemutató.

A DC-3, DC-4, Avro York, Super Constellation típusú 
öreg masinák egykoron 2 400 000 tonna rakományt vittek 
fedélzetükön és mintegy 277 800 alkalommal szálltak fel, 
hetvennyolcán haltak meg és húsz repülő semmisült meg 
a berlini légi híd ideje alatt.

2. ábra: A jubileumi 80-as szám repülőgéppel
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A bemutató szenzációja a „cukorbombázó” Galil Halva- 
sennek, az amerikai légierő nyugdíjas ezredesének és 
Mercedes Wild egykori berlini kislánynak találkozója volt. 
Galil azért kapta a cukorbombázó nevet, mert miközben 
Dakotájával a berlini légi folyosón élelmet szállított, renge
teg kis csomagot dobott le a gépről, amelyekbe cukorkát, 
csokoládét tett. Több ezer éhező berlini gyerek a Tempel
hof reptér légi megközelítési útvonalán várta naponként 
gépét. Az akkor hatéves Mercedes elmondta, hogy 50 év
vel ezelőtt ez a légi adomány az életet jelentette számára. 
Az amerikai pilóta, akit kollégái közül sokan megszóltak 
hadi tevékenysége miatt, 50 év után is elmondta, hogy so
hasem tudja elfelejteni a rá váró kisgyerekek tekintetét.

A harmadik téma a felderítés volt. Bemutatkozott az 
EC-130 Volant Solo repülő TV, a Canberra PR-9, a 
Gulfstream, a Challenger Global Express, a földön az uk
rán Tu-22M3(Backfire), az U-2  utóda, az U-2R, az 
EC-130 Compass Call, EC-135 CABNCP, RC-135V Ri
vet Joint, az E-6A Mercury, görög és spanyol fotós Phan
tom, valamint a svéd Saab S100B Argus.

A bemutatón 28 ország 446 repülőeszközt mutatott be, 
közülük 170 bemutatót is repült. Tizenkétezer mérföldről 
érkezett a legtávolabbi vendég, az új-zélandi Királyi Légi
erő gépe. Két napon át fél héttől tizenkilenc óráig tartott 
nyitva az egyébként használaton kívüli fairfordi légibázis. A 
tematikus programokon kívül a hét légiakrobata csoport a 
brit Red Arrows, Blue Angels, a svájci Patrouille Suisse, a 
lengyel Polish Air Force, a szlovák White Albatroses, a jor- 
dán Falcon, a francia La Patrouille de France tartott szín
pompás bemutatót.

Ha létezik a katonai repülésnek hivatalos profi világbaj
noksága, a katonai Forma-1, akkor az a RIAT, a fairfordi 
repülőshow. Itt nemcsak a különböző nemzetiségű pilóták, 
a különböző gyártmányú repülőgépek, hanem együttes 
produkciójuk is megmérettetik. Ebben a versenyben -  a 
legjobbak között a legjobbnak lenni -  elnyerni a vala
mennyi kategória legjobb bemutatót repülő pilótájának járó 
vándortrófeát, ez világszenzáció. Az 1998-as győztes Vári 
Gyula százados, a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Harcá
szati Repülőezred Dongó századának pilótája lett. Titán 
nevű, 7 perces, szemet gyönyörködtető produkciójával 7 
kategória 170 repülőgépének együttes bemutatóját múlta 
fölül.

A több mint 180 ezer nézőt 4600 katona és civil önkén
tes segítette, 100 ezer adag étel és 70 ezer adag tea, kávé 
fogyott el és tizenkét kilométer új telefonvezetéket fektettek 
le a 300 ideiglenes telefonállomás üzemeltetésére. így né
zett ki az 1998-as RIAT légi show, amely a magyar pilóták 
legnagyobb sikerét hozta a ‘90-es években.

A felvételeket a szerző készítette.

Kiséri-Nagy Ferenc
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Képek az F/A-18 repülőgépcsalád cikkhez

1. ábra: Az F /A -18 C vadászbombázó 
felszállásra készen a repülőgéphordozó 
katapultján

2. ábra: A katapult által felgyorsított gép 
megkezdi az emelkedést

3. ábra: A végső bejövetel a leszálláshoz 
a hordozó tatja mögött

4. ábra: A második fékezőkötél a Hornet-et 
lassítja (Fotók: Boeing)
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1. ábra: Leszállás előtt az 575-ös M Í-24D harci helikopter

2. ábra: A szentkirályszabadja Phoenix század M Í-24V (717) típusú 
helikoptere a Balatontérségében 1997. nyarán

3. ábra: A M Í-24D (574) bemutató repülés közben

4. ábra: A Bakony Harci Helikopter Ezred M Í-17PP (707) típusú rádió
elektronikai zavaró helikoptere Veszprém felett, 1997. augusztusában

5. ábra: A M i-8-as (10442) helikopterről a kutató
mentő deszant tagja Alpin kötélen csúszik le

6. ábra: A M i-8-as (10442) külső súly -  ágyú -  felvétele 
(Fotók: dr. Toperczer István)
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Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége 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 
alábbiak:
-  Egy-egy ország haderejének bemutatása, különös 
tekintettel az újonnan alakult államok haderőire.
-  Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismer
tetése.
-  Az MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek, 
szakcsapatainak bemutatása.
-  A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése 
1920-tól napjainkig.
-  Az első és második világháborúban alkalmazott 
fegyverzetek ismertetése.
-  A hadiipar történetének jelentősebb eseményei, 
fegyvergyárak története, fegyverszerkesztők életútja, 
különös tekintettel a magyar vonatkozásokra.
-  Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, ki
tüntetések bemutatása.
-  Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai 
modellek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, 
főleg modellkészítési szempontból.
-  A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 1999. október 1-jéig a Haditech
nika szerkesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 
1525 Budapest, 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 fel
tételeinek meg nem felelő cikkek a pályázaton nem 
vehetnek részt.
4. A beküldött pályamunkák terjedelme -  szövegrész
ben a papír -  ne haladja meg a 6-8 szabványoldalt. 
Egy szabványoldal 2-es sortávolsággal, normál betűs 
géppel írva 30 sort tartalmaz, soronként 60 leütéssel. 
A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma nincs kor

látozva, sőt kívánatos, hogy a pályaművek bőséges 
illusztrációs anyagot tartalmazzanak. Ezek terjedelme 
nem számít bele a szövegterjedelembe. Külföldi, nyílt 
forrás esetén elegendő a képanyag lelőhelyének pon
tos megjelölése. A pályaművet irodalomjegyzékkel kell 
kiegészíteni. Az illusztráció nélküli, vagy kevéssé il
lusztrált pályaművek az elbírálás során mindenféle
képpen 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 feltüntetni. 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 szerkesztőség közlésre beküldött cikknek 
tekinti.
Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszakül
désére külön kérés esetén van mód.
A jutalmazott vagy dicséretben részesült pályamunkák 
közlési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A 
közlés szándékáról, valamint az esetleg szükséges 
változtatásokról, kiegészítésekről a szerkesztőség a 
szerzőt értesíti. A pályadíjtól függetlenül a közlésért a 
szerzőt tiszteletdíj illeti meg. A folyóiratunkban közlés
re nem került cikkek közlési jogáról a pályázó szaba
don rendelkezik.

A pályamunkák elbírálása

A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztő- 
bizottságának elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A 
jutalmak odaítéléséről a bizottság dönt. A felsorolt té
makörökben egy-egy 20 000 Ft-os és két-két 10 000 
Ft-os díj odaítélésére van lehetőség.
A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pá
lyamunkákat a szerkesztőség megvásárolja.

(Szerk.)

HELYESBÍTÉS

A Haditechnika 1998/4 sz. 27. oldalán a „Magyar 
Honvédségben rendszeresített T-72-es harckocsik 
típusváltozatai c. cikk 10. ábrája technikai okból fordítva 
került közlésre. A helyesen álló képet megismételjük. A 
T-72-es harckocsiban a lövedék és hüvely helyzete a 
forgó lőszertároló málházásakor.

Szerk.
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Ű rtevékenység

Hidegháború a világűrben:
csiilagháborús törekvések az egykori Szovjetunióban

A hidegháború időszaka alatt a Szov
jetunió és az Egyesült Államok komoly 
erőfeszítéseket tett a világűrben hasz
nálható különböző fegyverrendszerek 
kifejlesztésére és háborús körülmények 
közötti alkalmazására. Az amerikai ter
vekről igen sok írásos anyag látott nap
világot, a szovjet erőfeszítésekről azon
ban a mai napig is csak igen keveset 
tudhattunk meg. A legtöbb ismertté vált 
adat spekulációkon, szóbeszédeken 
alapul, vagy bizonyos mesterséges 
holdak orbitális pályán való viselkedé
séből volt kikövetkeztethető. A legis
mertebb ezen tervek közül az IS simuló 
orbitális pályán történő műholdmeg
semmisítő program volt, melynek törté
netét mostanában sikerült alaposan 
megismerni nyugati szakértőknek.

1. ábra: A szovjet R -36  interkontinentá
lis ballisztikus rakéta, melynek egy 
módosított változatát használták a 
többrobbanófejes orbitális bomba vi
lágűrbe juttatására

A legtitkosabb rendszerek -  mint pél
dául a világűri bombák, lézerberende
zések, rádióelektronikus hullámfegyve
rek sokáig a titkolódzás függönye mö
gött rejtőzködtek. Az 1990-es évek ele
jén igen figyelemreméltó riportsorozat 
jelent meg az orosz médiában a legap
róbb részletekbe menően ezekről a 
fegyverrendszerekről, beleértve a ko
rábban teljesen ismeretlen terveze
tekről szóló adatokat is, többek között 
arról, hogy a szovjetek miféle kísérlete
ket végeztek lézerberendezéseikkel az 
amerikai űrrepülőgépen. Jelen tanul
mány a legfrissebb nyilvános publiká
ciókban megjelent információkat tekinti 
át, különös tekintettel az automatizált 
fegyverrendszerekre.

A megtört űrpályájú 
bombázórendszer

A megtört űrpályájú bombázórendszer 
(FOBS) Föld körüli pályán keringő nuk
leáris fegyverrendszerre vpnatkozó el
képzelés volt, az Egyesült Államok szá
razföldi célpontjainak elpusztítására 
fejlesztették volna ki, s a „hátsó ajtón” 
hajtotta volna végre a támadást, az 
Északi-sark felől, megkerülve a radar- 
rendszerek hálózatát, észak felől köze
lítve a kijelölt területhez. A tervezet 
szovjetek által használt neve a mai na
pig sem ismert, habár az már kiderült, 
hogy a FOBS-rendszer ötletét már 
1959-ben a legmagasabb rangú szov
jet vezetők is megvitatták.

1962-1963-ra körvonalazódott, hogy 
legalább három, a világűrre irányuló fő 
fegyverkezési program áll végrehajtás 
alatt a Szovjetunióban. Valamennyi 
variáció közös koncepción alapult, ez 
pedig az volt, hogy nukleáris fegyvere
ket kell a világűrbe juttatni Föld körüli 
pályára, és aztán várakozni a megfe
lelő pillanatra, amikor beléptetvén őket 
a földi atmoszférába, azok megcéloz
zák az Egyesült Államok területét. A 
szovjetek a globális rakéták kifejezést 
használták ezekre a fegyverekre.

A legkorábbi konkrét terv az OKB-1 - 
es egykori fő tervezője, S. P. Koroljov 
nevéhez fűződik, aki elvégezte az elő
zetes munkálatokat az úgynevezett 1- 
es számú globális rakéta, a Gfí-1  
megalkotása terén 1960-ban. A kivite

lezéssel is a korábbi vezetőt bízták 
meg egy 1962. szeptember 24-én kel
tezett megegyezés keretében.

A háromfokozatú rakéta fejlesztése 
szorosan összefonódott a híres N-1-es 
holdrakéta fejlesztésével, amellyel szá
mos közös tervezésű alkotóelemen 
osztozott. Ezen elemek közé tartozik az 
első két fokozat hajtóműve, az NK-9 
és az NK-9V, melyek az N-1-es rakéta 
alaphajtóművei is voltak egyben. Eze
ket a berendezéseket az N. D. Kuznye- 
cov főmérnök által vezetett OKB-276 
tervezte. A G fí-1  harmadik fokozata a 
később jelentősen átépített, s a neve
zetes Blok D nevet kapott, az N-1-es 
rakétán alkalmazott 8D726 jelű haj
tóművet használta. Mint ismert, a Biok 
D a mai napig is folyamatosan haszná
latban van a Proton hordozórakétában.

2. ábra: A Nyugaton korábban sohasem 
publikált, rendkívüli ritkaságnak szá
mító felvétel az R -36 -0  FOBS rakéta 
startjáról
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3. ábra: О. F. Usztyinov, akinek tényle
gesen irányítása alatt állt a szovjet 
űrprogram 1965 és 1976 között. A 
fiának is komoly szerepe volt a szov
je t űrfegyverkezési programokban

A GR-1-es rakéta 117 tonnás start- 
tömeggel rendelkezett, s 2,2 megaton
nányi összrobbanóerővel rendelkező 
nukleáris robbanófejet volt képes ala
csony Föld körüli pályára állítani plusz
mínusz 3-5 km-es hibahatárral az orbi- 
tális pálya magasságában. A külön
böző politikai, technológiai és finanszí
rozási problémák miatt a program meg
valósítása jelentős mértékben lelassult.

4. ábra: A rendkívüli ritkaságszámba 
menő fotók egyike L. V. Szmirnovrói, 
aki a VPK elnöke volt 1962 és 1985 
között. Nem csak a szovjet űrfegy
verkezési programot irányította, de 
egyben igazgatója is volt a szovjet 
védelmi iparnak ezen időszak alatt. A 
kép 1968-ban készült

5. ábra: Az R -36  interkontinentális ballisztikus rakéta, amint egy Vörös téri katonai 
parádén látható volt az 1960-as években. A bemutató céljaira a rakétát nyilvánva
lóan átalakították: más orrkúpot szereltek fel és a hajtómű és az orrkúp közötti 
csatolóelemet is megváltoztatták

Az NK-9  és az NK-9V  rakétahajtómű
vek jelentették a tervezet sarkalatos 
pontját. Habár a rakétát számos 
moszkvai parádén bemutatták, valójá
ban sohasem repült, a programot pedig 
1965-66-ban törölték. A tervezeten 
dolgozó mérnökök tréfásan a „Moszkva 
és Leningrád közötti interkontinentális 
rakétának” nevezték, utalva arra, hogy 
mekkora nehézségekbe ütközött a 
szerkezet egyik helyről a másikra való 
szállítása.

Az orbitális bombázás második ter
vezete a V. N. Csalomej főmérnök által 
vezetett OKB-52-höz kapcsolódik. El
képzeléseiben az szerepelt, hogy az 
UR-2000 interkontinentális ballisztikus 
rakétát használják fel mint globális ra
kétát, azonban 1962-ben a figyelem a 
sokkal erősebb UR-500 interkontinen
tális ballisztikus rakétára terelődött, 
melyet kisebb módosításokat követően 
alkalmassá tettek arra, hogy 30 mega
tonnányi robbanóerővel bíró nukleáris 
robbanófejet juttasson orbitális pályára. 
Ez az a rakéta, melynek feljavított vál
tozata a 2-es számú globális rakéta 
(GR-2) néven ismert. Ez a terv sem ju
tott el a megvalósulásig, mivel az 
UR-500 interkontinentális ballisztikus 
rakétaprogramot törölték annak követ
kezményeként, hogy Hruscsov kikerült 
a hatalomból 1964 októberében. A ra
kéta a későbbiekben a jelenleg is 
használatban lévő Proton hordozóra

kéta alapjául szolgált.
Az egyetlen sikeres globális rakéta

program az M. K. Jangel által vezetett 
OKB-586-hoz fűződik. A legutóbb nap
világra került információkból ismerhet
tük meg ennek az egykor szigorúan tit
kos programnak a legfőbb mérföldkö
veit. Jangel ez irányú munkásságának 
kezdete egy 1962. április 16-án kelt 
szerződéshez köthető, amelyben kikö
tötték az első tesztrepülés végrehajtá
sának időpontját is, az 1964-es év har
madik negyedére. A meglehetősen 
erőltetett terv kivitelezésének része
ként, 1962 decemberére megszületett 
az R -36-O  (vagy más néven 8K69) 
jelű rakétaváltozat. A rakéta az Egye
sült Államok titkosszolgálatától később 
az SS-9 3-as változat nevet kapta.

Mindössze 24 indítási kísérletet vé
geztek a Jangel által vezetett FOBS- 
program keretében az R-36  interkonti
nentális ballisztikus rakéta R-36-O  
változatát használva. Az első startra 
1965. december 16-án került sor, míg 
az utolsóra 1971. augusztus 8-án, a 
Kozmosz-433 indítás keretében. (A 
huszonnégyből hét nem érte el az orbi
tális pályát, ezek közül néhányat 
később visszaminősítettek szuborbitális 
repüléssé, a többi start aránylag sike
res volt.) A mostanában nyilvánosságra 
került iratpkból az derül ki, hogy az 
Egyesült Államok titkosszolgálata leg
alább négy, az orbitális pályát el nem
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érő kísérleti repülésről tudott, habár 
meg kell említeni azt a meglehetősen 
különös hírt is, miszerint a FOBS-terve- 
zet keretében végrehajtott orbitális indí
tások közül néhányat nem azonosítot
tak a tervezet részeként. A hasznos te
her egész egyszerűen orbitális hasz
nos teher nevet kapta a szovjetektől 
(OGCh), és egyikükről sem tételezik 
fel, hogy éles nukleáris töltetet szállított 
volna. A szovjet kormány 1968. novem
ber 19-én kiadott dekrétuma a rend
szert üzemképesnek nyilvánította a 
program keretében végrehajtott hu
szadik indítási kísérletet követően. A 
tesztrepülések, ha szórványosan is, de 
egészen 1971-ig folytatódtak. A komp
lett rendszert azonban felszámolták a 
szovjetek által sohasem ratifikált SALT- 
-II megállapodás keretében. Eszerint, 
az 1983 januárjában kiadott kormány- 
rendeletben, döntést hoztak arról, hogy 
a Tyuratamban található mind a 18 da
rab R -36-O  rakétát szét kell szerelni 
vagy meg kell semmisíteni. Vala
mennyi, a FOBS-tervezet keretében 
végrehajtott kísérleti startra a tyuratami 
bázis 67-es és 69-es számú indítóállá
sából került sor, az 5-ös számú Tudo
mányos Kísérleti Rakétaterepről 
(NIIP-5), vagy ahogy a helyszín nevét 
szinte mindenki ismeri, a Bajkonuri 
Kozmodromból; az indítóállások jelen
legi állapota ismeretlen.

Míg a hordozórakéták mindegyike a 
Jangel-vezette csoport irányítása alatt 
készült (1986 októberében NPO Juzs- 
noje névre keresztelték át őket), a meg
tört űrpályájú bombázórendszer meg
valósítását a Csalomej főmérnök által 
vezetett OKB-52 1-es számú munka- 
csoportja végezte. A mostanában nyil
vánosságra hozott amerikai titkosszol
gálati jelentések szerint a FOBS kere
tében megépített űreszköz 4000 kg tö
megű volt. A visszatérő űreszköz 1450 
kg-t nyomott, beleértve az 1200 kg-os 
robbanófejet, melynek nukleáris pusztí
tóereje a 2,0-3,5 megatonnás tarto
mányba esett. Az OGCh-t, a jelenlegi 
ismeretek szerint, független irányító 
rendszerrel látták el, valamint folyékony 
hajtóanyagot tároltak fedélzetén a féke
zési műveletek, illetve egyéb manőve
rek végrehajtására. A rakétahajtómű
vek működési ideje körülbelül egyper
ces üzemidőt engedélyezett. Egy tipi
kus FOBS-repülés leírása az alábbiak
ban olvasható:

„A célpontot a rakéta indítása előtt 
programozták be, s amikor pályára állt, 
a továbbiakban nem volt szükség és 
nem is használtak külső irányítást a re
pülés teljes időtartama alatt. A repülés 
három fázisból állt: 1. kilövés, 2. repü
lés az orbitális pályán, 3. visszatérés. A 
kilövési fázis során az SS-9 hordozóra
kéta első és második fokozata emelte 
orbitális pályára az űreszközt. Miután

7. ábra: A G R- 1 1CBM rakéta a Vörös téri díszszemlén 1966-ban. Mindig két 
példányt vonultattak fel

leválasztották a második fokozatról, 
megkezdődött az orbitális repülés fá
zisa. Ezen időszak alatt -  a visszatérés 
elsődleges célját szem előtt tartva -  az 
űreszköz csak egészen minimális ener
giát igénybe véve, önmaga korrigálta 
pályáját. A fékezőhajtóművek begyúj
tása előtt egy perccel visszaszámlálás 
kezdődött, s leválasztották a visszatérő 
egységet az orbitális pályán lévő űr
szerkezetről. A visszatérő egység ezu
tán ballisztikus pályán repülve közelí
tette meg a becsapódásra kijelölt célt, 
melyet mindössze másfél-két perccel 
az orbitális egységről történő leválás 
után ért el. ”

A FOBS-programban szereplő 
visszatérő egységet 1992-93 folyamán 
a KB Szaljut (abban az időszakban a 
munkacsoport ezt a nevet viselte) fela
jánlotta egy német-japán közös, az 
Expressz nevet viselő, kísérleti vállalko
zás számára. A nyilvánosságra hozott 
rajzokon egy Gemini űrhajó formájú, 
egy méter átmérőjű és két méter 
hosszú űrkapszula látható. Az Exp
ressz űrhajó saját tömegére 756 kg-ot 
adtak meg, ami jelentősen kevesebb 
az Egyesült Államok titkosszolgálata ál
tal szolgáltatott értéknél.

A nyilvánosságra hozott további CIA- 
dokumentumok igen érdekes amerikai 
elképzelésekről szólnak a megtört űr
pályájú bombázórendszer többrobba
nófejes és az egyrobbanófejes változa
taival szembeni védekezéssel kapcso
latban. Egy 1962-ben kelt CIA-jelentés 
leszögezi: „A szovjetek képesek arra, 
hogy kifejlesszenek egy orbitális pályán 
keringő, nukleáris bombát hordozó mű
holdat, s bármikor dönthetnek egy 
ilyen eszköz világűrbe juttatásáról, il
letőleg orbitális pályájának elhagyásá
ról már az egészen közeli jövőben, pro
paganda- és politikai célokból." Komoly 
meggyőződés élt a szakértőkben azi
ránt, hogy egy ilyesféle fegyver sokkal 
inkább szolgálja a Szovjetunió propa- 
gandisztikus céljait, mintsem, hogy a

hadsereg kezébe ténylegesen hatásos 
fegyvert adjon. Egy 1963-ban, a szovjet 
orbitális bombákról szóló jelentés már 
közel sem tartja annyira elhanyagolha
tónak a veszélyt, mint a korábbi jelenté
sek, habár az Egyesült Államok fi
gyelme továbbra is az összetett orbitá
lis rendszerekre irányul:

„Meggyőződésünk, és ehhez kétség 
sem férhet, hogy a Szovjetunió nukleá
ris fegyverekkel felszerelt mesterséges 
holdak fellövését tervezi már a közeli 
jövőben, ezenkívül a szovjet vezetők ki
jelentéseiből az derül ki, hogy a Szov
jetunió már jelenleg is képes orbitális 
bombák pályára állítására. Mindehhez 
hozzá kell tenni, hogy a szovjetek bár
mikor képesek egy vagy több nukleáris 
bombával felszerelt műholdat fellőni, és 
mindezt igen olcsón.”

Egy későbbi, 1967-ben keltezett tit
kosszolgálati jelentés egyértelműen 
azonosítja a korai FOBS-indításokat, 
mint a megtört űrpályájú bombázórend
szer megteremtésének kísérleteit, az 
SS-X -6  program részeként. Részlet a 
jelentésből:

„Úgy hisszük, hogy ezek a kísérleti 
indítások (1966-67) többrobbanófejes 
egységeket magában foglaló, megtört 
űrpályájú bombázórendszer kiépíté
sére irányulnak, esetleg alacsony pá
lyán repülő interkontinentális balliszti
kus rakéta kifejlesztésére, vagy mind
kettőre. Ilyen eszközök megteremtése 
azt a célt is szolgálja, hogy elértéktele- 
nítsék az Egyesült Államok interkonti
nentális rakétáinak támadóerejét, és 
hogy nehezítsék egy hatékony rakéta
elhárító rendszer kifejesztését. A tesz
tek arra is utalhatnak, hogy a fejleszté
sek többszintű orbitális bombázórend
szer kifejlesztését szolgálják. ”
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Az A-135 ballisztikusrakéta-elhárító 
rendszer

Különböző nyugati szakértői jelentések 
szerint a Moszkva környéki ballisztikus
rakéta-elhárító rendszer (ABM) valóban 
képes alacsony Föld körüli pályán ke
ringő mesterséges holdakat eltalálni. 
Ezen vélemények többsége az ameri
kai Védelmi Minisztériumnak (DoD) a 
szovjet stratégiai fegyverrendszerekről 
szóló, az 1980-as és a korai 1990-es 
években kiadott beszámolóin alapul. 
Például, az egyik publikált DoD-jelen- 
tésből kiderül: „A nukleáris töltettel fel
szerelt (légkörön kívül támadó), 
Moszkva köré telepített Gálos balliszti
kusrakéta-elhárító rendszer rejtett mű
holdmegsemmisítő (ASAT) kapacitás
sal is rendelkezett alacsony pályán 
mozgó mesterséges égitestekkel 
szemben." Miközben ezek a nemrég 
napvilágra került információk számos 
meglepő részletet tartalmaznak a 
Moszkva környéki első generációs 
AS/W-rendszerről, addig a jelenleg is 
üzemben lévő eszközökről vajmi keve
set tudunk.

Az A-135 ABM- rendszerrel kapcso

latos kezdeti elvárásokat és technikai 
paramétereket 1975 júniusában hatá
rozták meg. A teljes rendszer megvaló
sításának ütemezésével a Vympel Köz
ponti Tudományos Gyártási Tanácsot 
(TsNPO Vympel) bízták meg, melyet 
1970-ben alapítottak számos ABM-fej
lesztéssel foglalkozó szervezet egyesí
tésével. A rendszer főmérnökévé a ra
darberendezések és irányítórendsze
rek szakértőjét, az alvállalkozóként tár
sult OKB Vympel munkatársát, A. G. 
Baszisztovot nevezték ki 1976-ban. A 
rendszer kiszolgálását segítő, Don- 
menti fázisradar-rendszer főtervező
jévé pedig az Nil Rádiótechnológia 
igazgatóját, V. K. Szlokát tették meg. 
Hosszadalmas fejlesztési időszakot kö
vetően a rendszert végül is működőké
pesnek nyilvánították 1989-ben.

Az A-135  rendszer (a Védelmi Mi
nisztérium jelölése szerint ABM-3) két
szintes rakétavédelmet használt, a mó
dosított Gálos rakétát (később ezt ne
vezték Gorgonnak) és a Gazella raké
tát. A Védelmi Minisztérium jelentése 
szerint a „Gorgon légkörön kívüli vagy 
másképpen nagy magasságú rakétael
fogásra alkalmas”, míg „a Gazella lég

körön belüli elfogásra való, főleg rövid 
hatótávolságú rakétákkal, illetve a bal
lisztikus rakéták légkörbe lépő egysé
geivel szemben, melyeknek sikerült át
hatolni a külső védelmi rétegen. ” Szov
jet források szerint „az ellenséges rob
banófejek elfogása és elpusztítása (kis 
és nagy távolságokon egyaránt) nukle
áris robbantásokkal történik”. Baszisz- 
tov így emlékezik minderre vissza:

„Nem volt megengedhető, hogy a ra
kétavédelem működése során 
Moszkva közelében nukleáris robba
násra kerüljön sor. A rendszert úgy ter
vezeték meg, hogy automatikusan de
tektálja a robbanófejeket repülésük 
közben, válassza ki őket a megté
vesztő célok közül, bármiféle emberi 
beavatkozás nélkül döntse el a megfe
lelő védekezés módját, és indítsa az 
erre kijelölt elhárítórakétákat, aztán 
pusztítsa el az ellenséges célpontokat, 
lehetőleg minél magasabban, hogy el
hárítsa a becsapódás keltette robbanás 
veszélyét.”

(folytatjuk)
ford.: Aranyi László
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A  H u n g e x p o  V á s á r  é s  R e k l á m  R t .  é s  a  M a g y a r  M i n ő s é g  T á r s a s á g  a z  I N D U S T R I A  

' 9 9  B e r u h á z á s i  J a v a k  N e m z e t k ö z i  S z a k v á s á r á n  ( 1 9 9 9 .  m á j u s  1 1 - 1 5 . )  a  B u d a p e s t i  

V á s á r k ö z p o n t  K o n f e r e n c i a  K ö z p o n t  n a g y t e r m é b e n  1 9 9 9 .  m á j u s  1 3 - á n  ( c s ü t ö r t ö k )  

1 0 . 3 0 - 1 5  ó r a  k ö z ö t t  r e n d e z i  m e g

az EU követelményei az ipari környezetvédelem terén, 
és ezek hatása a beruházási javak gyártóira
című előadássorozatát.

Az előadássorozat ismereteket nyújt a résztvevőknek arról, hogy a környezet kímélése, terhelésének 
csökkentése az iparnak is kiemelkedően fontos feladata, amely felöleli a termelőeszközök gyártását, 
felhasználását, megsemmisítését, anyagainak újrahasznosítását. A rendezvény arra törekszik, hogy bemutassa 
az EU szabályozásán alapuló hazai követelményrendszert, a környezetvédelmi szabványosítást, ennek gyakorlati 
érvényesülését az iparban, kapcsolatát a minőségbiztosítással és munkabizottsággal. Az ismeretek és különösen 
a vállalati tapasztalatok felhasználása hozzájárulhat iparunk „környezettudatos“ magatartásának terjedéséhez.
Az előadásokat követően a hallgatóság szervezett konzultáció keretében kap választ a feltett kérdésekre.
Az előadássorozaton való részvétel és a kiállítás megtekintése díjtalan.
Az előadássorozattal kapcsolatban felvilágosítást adnak:

dr. Róth András: 218-3011/464 
Füredi László: 218-3011/470 

Neumann Emese: 218-3011/480 
Czétényi Istvánná: 218-3011/480

Magyar Minőség Társaság
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Az első világháború előtt, 1910-ben 
Olaszországban 3 új dreadnought jel
legű csatahajó építését kezdték meg. A 
LEONARDO DA VINCI, CONTE Dl 
CAVOUR és GIULIO CESARE névvel 
ellátott hajókat a hadihajó-építés terén 
nagy hírnévre szert tett Eduardo Mas- 
dea mérnök-tengernagy tervezte. Cél
kitűzése az volt, hogy egyidejűleg az 
angol, német, francia, amerikai, japán, 
orosz és osztrák-magyar dreadnought 
jellegű „all big gun” (csupa nagyágyús) 
csatahajók megjelenésével Olaszor
szág is rendelkezzen hasonló erejű és 
harcértékű hajókkal. A három olasz 
csatahajó 1914-15-ben készült el, szol
gálatba állásukkor a világszínvonalat 
képviselték.

Standard vízkiszorításuk 22 912 ton
nát, hosszúságuk 176,0, szélességük 
28,0, merülésük pedig 9,3 métert tett ki. 
Négy Parsons turbinájukkal, valamint 
20 Blechinden és Babcock-Wilcox ve

gyes olaj- és széntüzelésű kazánjaikkal 
22 csomó sebességet tudtak elérni. 
Személyzetük 1232 főt számlált. Főtü
zérségüket 13 db 30,5 cm-es Vickers- 
-Armstrong mintájú, 24 km-ig terjedő 
lőtávolságú, 452 kg tömegű gránátokat 
kilövő nehézágyú képezte. Közepes tü
zérségük 18 db 12 cm-es, könnyűtü
zérségük pedig 13 db 7,6 cm-es ágyú
ból állt. Főtüzérségük elrendezése 
rendkívül szokatlannak számított. 30,5 
cm-es lövegeiket öt 254 mm-es páncél- 
zatú forgótoronyban helyezték el, elöl 
egy három- és egy kétágyús, középen 
a két kémény között egy háromágyús, 
hátul pedig egy kétágyús és egy há
romágyús a toronyban. Az adott korban 
nehézágyúik darabszámát csak egyet
len csatahajó érte el, illetve lépte túl, az 
1914-ben elkészült brit AGINCOURT 
14 db 30,5 cm-es ágyújával.

Az első világháború során az olaszok 
-  túlzott óvatosságból -  távoltartották új

csatahajóikat az adriai hadszíntértől. 
Egyikük sem került lőtávolságnyira az 
osztrák-magyar tengeri haderők köze
lébe.

A három GIULIO CESARE-osztályú 
egység nem tartozott a szerencsés 
sorsú hajók közé. A LEONARDO DA 
VINCI 1916. augusztus 2-án a tarantói 
révben, lőszerkamrájában történt rob
banás következtében elsüllyedt. Sze
mélyzetéből 249 tengerész meghalt, 
sokan megsebesültek. A korabeli olasz 
hivatalos jelentések a Monarchia ügy
nökeinek szabotázsakciójáról beszél
tek, de ezt sem akkor, sem később 
nem ismerték el osztrák, illetve magyar 
részről, és olasz oldalról sem bizonyí
tották. A hajót hosszas előkészítő 
munka után 1919. november 17-én ki
emelték, majd mint helyreállíthatatlant 
az 1920-as évek elején feldarabolták.

A CONTE Dl CAVOUR és a GIULIO 
CESARE a két világháború között több
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átépítésen és teljes felújításon ment 
keresztül. Az 1920-as években árboca
ikat cserélték ki, majd 1933 és 1937 kö
zött meghajtóműveiket nagyobb telje
sítményű Belluzzo turbinákra és Yar
row kazánokra cserélték át, ezáltal ma
ximális sebességüket 28 csomóra sike
rült emelni. Külsejük is megváltozott, 
nagyobb kéményeik helyébe két ki
sebb, a hajóközépen elhelyezkedő ké
ményt kaptak. Középső nehézágyús, 
páncélozott forgótornyukat eltávolítot
ták. A megmaradt 10 db 30,5 cm űrmé
retű löveg felfúrásával űrméretűket 32 
cm-re növelték, ezzel maximális lőtá- 
volságuk 28 km-re emelkedett, gránát
jaik tömege pedig megközelítette az 
500 kp-ot. Közepes tüzérségüket 12 új, 
12 cm-es ágyúval cserélték fel, könnyű
tüzérségük helyébe pedig 8 db 10 cm- 
es légelhárító ágyú, valamint 12 db 3,7 
cm-es légelhárító gépágyú és 12 légel
hárító nehézgéppuska került. A hajó
testet 10,3 méterrel meghosszabbítot
ták az előhajó részen, az A lövegtorony 
előtt. Mindezen átalakítások után 
standard vízkiszorításuk 23 622 ton
nára emelkedett. A második világhá
ború alatt légelhárító tüzérségüket 
többször megerősítették, illetve új 
ágyúkkal cserélték fel.

A második világháborúban a CONTE 
Dl CAVOUR 1940. július 9-én részt vett 
a Punta Stilónál a MALAYA, ROYAL 
SOVEREIGN és WARSPITE brit csata
hajókkal és kíséretükkel vívott tengeri 
csatában, az év további hónapjaiban 
pedig brit konvojok és hadihajó-kötelé
kek elleni eredménytelen előretöré
sekben. Az 1940. november 11-ről 12- 
re virradó éjszaka az ILLUTRIOUS an
gol repülőgép-hordozóról felszállt 
Swordfish torpedóvető repülőgépek 
egy torpedótalálatot értek el a Tarantó- 
ban horgonyzó CONTE Dl CAVOUR- 
on. A torpedó robbanása 12x8 méteres 
léket vágott a hajó vízvonal alatti ré
szén, az ezen keresztül beömlő víz 
gyorsan elöntötte a hajó elülső részé
nek belsejét, és a sekély vízben el
süllyesztette azt. Egészen 1941 de
cemberéig tartott, míg a léket le tudták 
zárni, majd súlycsökkenés céljából a 
nehéz- és közepes lövegek, valamint 
lövegtornyok páncélzatának leszere
lése után a hajót ki tudták emelni. A 
CONTE Dl CAVOUR saját gépeinek 
üzembe helyezésével áthajózott Tri
esztbe a végleges javítások elvég
zése céljából. A javítások elhúzódása 
miatt az 1943. szeptember 8-i olasz 
fegyverletétel Triesztben érte, ahol sa
ját személyzete újra elsüllyesztette. A 
németek kiemelték és megkezdték 
helyreállítását, de az 1945. február 15- 
én végrehajtott amerikai légitámadás 
megint elsüllyesztette. Végül, a háború 
után, 1947-ben roncsát kiemelték, és 
1950-től 1952-ig szétbontották.

5. ábra: A GIULIO CESARE 1939-ben hadgyakorlaton
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7. ábra: A DUILIO lőgyakorlaton 1940-ben

8. ábra: A NOVOROSSZIJSZK a szevasztopoli öbölben

A GIULIO CESARE 1940. július 9-én 
szintén részt vett a Punta Stilónál vívott 
tengeri csatában. Eközben a WARST- 
PITE brit csatahajó egy 38,1 cm-es 
gránátja eltalálta. Sérülései kijavítása 
után a CONTE Dl CAVOUR-ral műkö
dött együtt. A brit Swordfishek tarantói 
éjszakai támadását találat nélkül meg
úszta. 1940. november 27-én részt vett 
a Capo Teuladánál brit tengeri erőkkel 
vívott ütközetben. 1941. január 9-én az 
angol Vickers Wellington bombázó re
pülőgépek Nápoly elleni légitámadásá
nál bombaszilánk rongálta meg. Gyors 
helyrehozatal után az elkövetkező idők
ben olasz konvojok kíséretében és brit 
flottakötelékek felé irányuló mozdula

tokban tevékenykedett. Ezek során 
ugyan semmilyen látható eredményt 
nem ért el, viszont maga is sértetlen 
maradt. Az 1943. szeptember 8-i olasz 
fegyverletételkor a német haderők elől 
Máltára menekült, ott megadta magát, 
illetve olasz zászló alatt átállt a nyugati 
szövetségesekhez. Ezután személyze
tét lecsökkentették és harctevékeny
ségben már nem vett részt. Utolsó 
olasz parancsnoka Enrico Masaro fre
gattkapitány volt. Egy próbakifutásnál, 
1944. március 7-én a Tarantói-öböltől 
délre a német Nonn tengerészfőhad
nagy vezette U 565 tengeralattjáró 
eredménytelen torpedótámadást inté
zett ellene.

A szövetségesek Olaszországgal 
1947-ben kötött békeszerződése értel
mében a GIULIO CESARE-t háborús 
jóvátételként át kellett adni a Szovjet
uniónak. A hajót megfosztották nevétől, 
és a Z -1 1 jelzetet vette fel. 1948. de
cember 15-én civil személyzettel útnak 
indították a Fekete-tengerre. Néhány 
egykori tisztje gyászlobogó alatt nézte, 
ahogy elhagyta utolsó olasz kikötőjét, 
Augustát. A szovjet haditengerészetbe 
1949. február 3-án sorolták be NOVO- 
ROSSZIJSZk néven, és a Fekete-ten
geri Flotta tagjává vált. 32 cm-es nehéz 
lövegeit szovjet gyártmányú 30,5 cm-es 
ágyúkkal cserélték fel, és más átalakí
tásokat is végeztek rajta. A hajó kora
beli szovjet információk szerint 1955. 
október 29-én a szevasztopoli révben 
egy második világháborúból visszama
radt szovjet vagy német aknába ütkö
zött és elsüllyedt. A hajót ezután kie
melték és ócskavasnak szétbontották.

Egyes nyugati források találgatása 
szerint a NOVOROSSZIJSZK-kal 
ugyanúgy egy ismeretlen eredetű, 
belső lőszerkamra-robbanás végzett, 
mint kb. 40 éve egykori testvérhajójá
val, a LEONARDO DA VINCI-vel. Ba
bonás olasz tengerészek néha azt 
mesélik, hogy a NOVOROSSZIJSZK- 
ot az egykori nagy római államférfi -  
Julius Caesar -  szelleme robbantotta 
fel, mivel nem tudta elviselni, hogy az 
eredetileg az ő nevét viselő hajó idegen 
zászló alatt szolgáljon.

Dr. Bak József

Felhasznált irodalom
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liane 1861-1961. Ufficio Storico della 
Marina Militare, Roma, 1966.

58 HADITECHNIKA 1999/1



A CONTE Dl CAVOUR-osztály 
átépítési adatai

CAVOUR CESARE
közepes
vízkiszorítás (t) 23 275 25 330
maximális
sebesség (csomó) 28,085 28 249
maximális
teljesítmény (LE) 93 433 93 490
hajócsavarok
fordulatszáma 237 241

-  A gazdaságos sebesség mindkét 
hajóegységnél 13 csomó, a maximális 
sebesség tengeren teljes gőznél 27 
csomó, forszírozott menetnél 28 csomó 
volt.

-  A gépészeti berendezést úgy cse
rélték, hogy 4 régi turbinaegység he
lyére 2 új került úgy, hogy a 4-4 db Yar
row vízcsöves kazán mögé és elé épí
tették be. így a csavartengelyek hossza 
eltérő, de jelentős helyet szabadított fel 
másra. A Belluzzo típusú gőzturbinák 
egy nagynyomású és 2 kisnyomású 
gépegységből állnak, ezek közös re- 
duktoron át hajtották a csavartengelyt. 
Ezek végén 3 szárnyas hajócsavarok 
voltak.

-  A páncélzat maximálisan 250 mm- 
t tett ki, ezt adott esetben kétrétegű le
mezeléssel alakították ki. A vízszintes 
lemezeknél a fontos központok felett 24 
mm-rel (12+12) megerősítették a vas
tagságot. A központi géptér és a ka
zántér felett 80 mm-es védelem volt. 
Mivel a hajó eredetileg is az átlagnál 
nem vastagabb páncélozással épült, 
nem volt mód alapvető átalakításra. A 
torpedóvédelmet utólag beépített Pug- 12. ábra: 4  GIULIO CESARE 1937-ben
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lise-rendszerű oldalhengerkamrás pán
célzattal érték el, ez növelte a vízkiszo
rítást a fent jelzett értékre. Az összpán- 
célzat tömege 6000 t-t tett ki.

-  A főtüzérség a 10 db 320 mm-es 
L/43,8-as löveg volt, ennek fő adatai:

szerelve kerültek beépítésre.
A CAVOUR 2 db katapultot kapott a 

hátsó árboc előtt, és elvileg 4 db vízi re
pülőgépet hordozhatott, de ezeket le
szerelték, mert akadályozták a közép
tüzérség kilövési pozícióját.

löveg tömege: 
gránát tömege: 
kezdősebesség: 
tűzgyorsaság: 
max. lőtávolság: 
max. emelési szög: 
max. süllyesztési szög:

64 t 
525 kg 

830 m/s 
2 lövés/min.

28 600 m 
27° 
-5°

A lőszerjavadalmazás csövenként 
80 db gránát. A háromlöveges torony 
tömege 7451; a kétlövegesé 5481 volt.

A kombinált középtüzérség 12 db 
120 mm-es L/50 gyorstüzelő lövegből 
állt, az alábbi jellemzőkkel:

beépítés 6 db kétlöveges toronyba 
löveg tömege: 3000 kg
gránát tömege: 22,1 kg
kezdősebesség: 950 m/s
tűzgyorsaság: 7 lövés/min
max. lőtávolság: 19 500 m
max. emelési szög: 42°

A lőszerjavadalmazás csövenként 
200 db gránát.

A légvédelmi tüzérség 8 db 100 mm- 
es L/47 lövegből állt az alábbi jel
lemzőkkel:

beépítés 4 db kétlöveges toronyba 
löveg tömege: 2000 kg
gránát tömege: 15 kg
kezdősebesség: 850 m/s
tűzgyorsaság: 9 lövés/min
max. lőtávolság: 15 240 m

A lőszerjavadalmazás csövenként 
400 db lőszer. A felszerelt 16 db 37 
mm-es és 12 db 20 mm-es légvédelmi 
gépágyúk megegyeznek a haderő lég
védelmi fegyvereivel, ezek iker-lafettán

NOVOROSSZIJSZK csatahajó 
búcsúja

[Kivonat Sota Jermolajevics Danye- 
lija nyugállományú I. osztályú kapitány 
(sorhajókapitány) visszaemlékezése
iből, amelyet Kausanszkij Vlagyimir 
dolgozott fel a Krasznaja Zvezda 1994. 
június 8-i számában.]

„Nagyon jól megjegyezte azt az es
tét. A takarodó előtt a SZEVASZTO- 
POL csatahajón, amely a déli kikötő
ben horgonyzott, Sota főmatróz össze
hívta egyívású barátait és közölte ve
lük, hogy november 7-én együtt fognak 
a lakásán ünnepelni. Elmesélte még a 
légvédelmi főiskoláról való távozását. 
Valójában ő futamodott meg, nem bírta 
tenger nélkül. Visszatért Szevaszto- 
polba -  egyenesen a helyőrségpa
rancsnokhoz, aki a fiatalembert először 
jól leszidta, majd a flottához irányította 
szolgálni. Sota a kiképzés után flotta- 
elektronműszerészként került a csata
hajóra.

Éjjel -  1955. október 29-én -  01 óra 
30 perckor a szevasztopoli kikötőben 
lehorgonyzóit NOVOROSSZIJSZK 
csatahajó alatt robbanás történt. Olyan 
erővel, hogy az átütötte a hajófeneket 
és a fedélzetközöket a fedélzetig az 
orr-részben. Szomorú eredmény: 611 
halott az összveszteség.

A sors akaratából ő is abba a csa
patba került, akik a többi hajóról a 
bajbajutottak segítségére érkeztek. Mi
vel tudott ő segíteni? Sota szíve össze
szorult már akkor, amikor kis hajójuk a 
füstfelhőbe burkolózott csatahajóhoz 
ért. A hajó orra szinte teljesen a felső

fedélzetig a víz alatt volt, erősen balra 
dőlt. Lábdobogás, kiabálás, pa
rancsszavak, az erőtlenség lesújtó ér
zése. A mentőcsoportot senki sem fo
gadja, senki sem ad útmutatást. Több 
százan még a hajó belső részeiben sü- 
rögnek, több százan a fedélzeten a ká
belek elvágásával harcolnak az úszó
képesség fenntartásáért. Megpróbálták 
a partra vontatni a hajótestet, ennek a 
végzetességét Danyelija akkor érti 
meg, amikor tapasztalt matróz lesz. A 
hajót lehetetlen megmozdítani, mert az 
orr-része vastag iszapban fekszik, a 
test pedig le van horgonyozva. A vonta
tók a KARABAH mentőhajóval a csata
hajó tatrészét a part felé nyomva egyre 
jobban és jobban a bal oldalára fordít
ják a sérült NOVOROSSZIJSZK-ot.

Kiveri a hideg, amikor a tat jobb olda
lán egy korlátba kapaszkodó alacsony 
fiú vállát átölelve észreveszi: csak ket
ten maradtak a helyükön. 4 óra 15 
perckor a csatahajó jobb oldala meg
inogva dőlni kezdett. A hajó hatalmas 
testével együtt mintha az égbolt is le
szakadna.

Nem emlékszik, hogy került a vízbe. 
Hátraszegte a fejét, görcsösen be
szívta a levegőt, mélyre bukott és a fel
színre emelkedett, majd a partra úszott. 
Aztán leült, kezei közé szorította a fejét 
és sírt. Nem messze a belső horgony
zóhelyen, mesebeli csodához hasonló
an, a víz felett a NOVOROSSZIJSZK 
feneke lebegett.

Danyelija november 7-én képtelen 
volt a barátaival ünnepelni. Az ezen a 
napon tartott szevasztopoli díszszemle 
inkább halottas menetre hasonlított. 
Majdnem fél hónapon keresztül temet
tek. Először a Kommunár, majd a 
Bratszkij temetőben.” (A későbbi vizs
gálat nem állapított meg hibát, de 
1994-ig semmit sem közöltek az ese
ményekről. A hajó „A” lövegtornya alatt 
lőszerraktár robbant fel, átütve a fene
ket és a fedélzetet, ennek oka ismeret
len. A horgonyokat elvágni nem sike
rült, a hajó orral előre a vízbe merült, 
majd jobb oldalra dőlve felfordult, de a 
sekély vízben fennakadt a tengerfené
ken. A 611 halott egy része benne szo
rult a hajótestben és nem tudott kijutni. 
Őket a hajótest felvágása után emelték 
ki, ezért temettek hónapokon át. A ha
jót kiemelni nem tudták, az elsüllyedés 
helyszínén bontották le részletekben 
1956-60 között. A szerk.)

Negyven év elteltével a katonai fő
ügyészség újravizsgálta az elsüllyedt 
NOVOROSSZIJSZK csatahajó anya
gait, erről adott tájékoztatást Vlagyimir 
Marjuha a Krasznaja Zvjezda 1996. ok
tóber 29-ei számában. A haváriát túlélő 
veteránok elmondása szerint a kivizs
gálást felületesen végezték, számos 
túlélőt nem kérdeztek ki, a határőrség 
archívumából nem kérték be a szüksé-
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ges dokumentumokat. Pedig a határő
rök tudták volna igazolni az „olasz nyo
mot”. Ők őrizték az adott tengersza
kaszt, és ha a robbanás a GIULIO CE- 
SARE átadása miatti olasz különleges 
alakulatok bosszúja volt, akkor arról a 
határőr archívumban jelentések lehet
tek volna. Ugyancsak nem vizsgálták 
az esetlegesen „érthetetlen” változatot, 
amely szerint a hajót a szovjet különle
ges szolgálat robbantotta fel. De ha fi
gyelembe vesszük, hogy a Szovjetuni
óban sokkal kegyetlenebb „kísérlete
ket" is folytattak embereken, akkor ez a 
változat sem tűnik annyira vadnak, mint 
ahogy az első pillanatban tűnik.

Természetesen negyven év elteltével 
még bonyolultabb, mint amikor „forró 
nyomon” haladtak. De visszatérve a 
csatahajó feltáratlan titkainak tanulmá
nyozásához, a katonai ügyészek az 
egyéb anyagok között találtak 719 ki
tüntetési okiratot, amelyeket a Fekete
tengeri Flotta vezetői írtak alá 1955. no
vember 17-én és 18-án. Bár Sz. G. 
Gorskov írta alá a vizsgálóbizottság

összegző jelentését, ahol megerősítette 
a személyzet és a környező hajókról ve
zényelt havária-csoport hősiességét, 
amikor flottafőparancsnok lett, állítólag 
kijelentette: „Haváriáért nem osztanak 
kitüntetést!” így a kitüntetési okiratok 
negyven évig az archívumban feküdtek, 
pedig döntő többségük a „halála után” 
szavakkal fejeződik be, és mindegyik 
egy-egy hősies helytállást tükröz.

M. Litvin főmatróz a csatahajó átfor
dulásáig működtette a dízelmotorokat,

majd amikor hatodmagával egy légbu
borékba került, a Kingston szivattyún 
keresztül kimenekítette társait. V. Ro
manov orvos alezredes, a FTF egész
ségügyi szolgálat gyógyító osztályve
zetője a hajó fedélzetén látta el a sérül
teket, majd kollégájának segített a 
partra úszni, de ő a vízbe veszett. Ki
tüntetésre terjesztették fel azokat a bú
várokat, matrózokat is, akik kimentették 
a többi lőszert a lőszerkamrákból.

Sárhidai Gyula

John Keegan

A tengeri hadviselés története
--------- i m i j j ---------

John Keegan

A TENGERI
HADVISELÉS
TÖRTÉNETE

Corvina Kiadó, 1998. 
272 old. 2500 Ft.

A szerző a 20. század második felének egyik legismertebb brit hadtörténésze. 
Most magyarul is megjelent művét szerte a világon már több nyelvre lefordítot
ták.

A műben végigvonulnak a tengerészeti hadtörténelem döntő eseményei a vi
torlás hadihajó korszaktól a 20. század nagy páncélos csatahajóinak, repülő
gép-hordozóinak és tengeralattjáróinak koráig. Részletesen ismerteti a napó
leoni háborúk korából a Trafalgarnál, az első világháborúban a Jütlandnál, a 
második világháborúban pedig a csendes-óceáni Midway-nél vívott tengeri 
csatát, és az atlanti-óceáni tengeralattjáró-harcokat.

Keegan tengeri harcokkal kapcsolatos stratégiai és taktikai elméleti fejtege
tései, valamint háttér-megvilágításai közérthetőek, és megmagyarázzák az 
események okozati összefüggéseit. Átláthatóvá válik az is, hogy a világpoliti
kában miért kapott mindig oly fontos szerepet a tengerek feletti uralom. A for
dító jól tudja követni az angol nyelvű eredeti szöveg stílusát és mondanivaló
ját, és az angol nyelvű szakkifejezéseknek helyes értelmet ad.

A tengeri harcok leírásában plasztikusan megjelennek a különböző hadiha
jóféleségek, fegyverzeti, haditechnikai és műszaki adatokkal együtt.

A csataleírások annyira színesek és életszernek, hogy az olvasó maga is 
könnyen odaképzelheti magát a hajók fedélzetére, a gránátok süvítése, a füst, 
a lángok és a robbanások közepette, vagy a hajó elsüllyedése után a tenger 
hullámai között sodródva.

A szerző, bár színesen és olvasmányosan ír, szigorúan ragaszkodik a tör
ténelmi tényékhez, tárgyilagosságához nem fér kétség.

Forrásként több hivatalos levéltári dokumentációs anyagot éppúgy felhasz
nált, mint az egykori résztvevők elbeszéléseit.

A könyv szövegét néhány grafikus csatavázlat és egy névmutató egészíti ki.

Dr. B.J.
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A magyar hadseregek távbeszélő-eszközei III.
(A cikk előző része a Haditechnika 1998/4. számában 
jelent meg. Szerk.)

Tábori vezetékek

Azt a tényt, hogy a villamosságot a fémek jól vezetik, már 
a 18. században felfedezték, és elektromos kísérleteiknél 
számosán alkalmazták. A híradástechnikában akkor kez
dett elterjedni, amikor a kor nagy fizikusainak sikerült az in
formáció továbbításához szükséges alapvető felfedezése
iket közzétenni. „így járult hozzá a vezetékes jeltovábbítás
hoz Alessandro Volta olasz fizikus a róla elnevezett galván
elemmel, André Ampére francia fizikus az áram mágneses 
hatásának felfedezésével és első delejes távírókísérletével. 
Innen már csak egy lépés volt a vezetékes távíró megva
lósítása.

Vezetékként rezet, bronzot, majd a költségek csökkenté
sére vasat alkalmaztak. A két világháború között megjelent 
az alumíniumvezeték is. Szerkezetük szerint a vezetékek 
lehettek légvezetékek vagy kábelek. A légvezetékek szige- 
teletlenek voltak, míg a kábelek szigeteltek. A távíró- és 
távbeszélő-áramkörök megvalósításához különböző 
anyagú, átmérőjű, szigetelésű és egységhossznyi katonai 
vagy postai vezetékeket alkalmaztak.

Hadszíntereken a saját, illetve az ellenség által kiépített 
postai vonalak alkották a vezetékes hálózat gerincét. A sa
ját vezetékes eszközöket csak pótlásra, kiegészítésre, 
meghosszabbításra, illetve alacsonyabb vezetési pontok 
közötti kapcsolat kialakítására alkalmazták.

A vezetékeket többségükben állandó jelleggel építették 
ki. Ezek az alakulatok elhelyezési körleteiben belső híra
dásra, a helyőrségek és fővezérségek között pedig a kap
csolat megteremtésére szolgáltak.

Az első ötven évben a vonalak többsége távbeszélőosz
lopokra kiépített légvezeték volt, a föld alatti kábelrendszer 
alkalmazására csak a második világháború után került sor. 
Hadi körülmények között a légvezeték-építés meggyorsítá
sára -  a gépesítésen túl -  az alacsonyabb oszlopokra tör
ténő ideiglenes építést is alkalmazták.

12. ábra: Az Osztrák-Magyar Monarchia idején települt 
távíró- és távbeszélő-állomás

A szigetelt vezetékek rendszeresítése meggyorsította a 
vezetékek kiépítését, mert azokat a földre is lehetett fek
tetni, így nőtt az álcázás, meggyorsult a hibakeresés és -ja
vítás, továbbá a vezetékek a tüzérségi tűzzel szemben is 
védettebbek lettek. Kezdetben külön vezetéket rendszere
sítettek a távírók és a távbeszélők részére. Később Egysé
ges Tábori Nehézkábel elnevezéssel olyan vezetéket gyár
tottak, ami egyaránt kielégítette a távbeszélő és a távíró 
követelményeit.

A kábeleket az erek száma szerint egyerű és többerű, 
terhelhetőségük alapján könnyű és nehéz terhelésű kábe
lekre osztották fel. A föld elektromos vezetőképességét is 
kihasználták, így a katonai alkalmazásnál terepen második 
vezetékként a földet használták. Egyeres vezetékek eseté
ben általában a földvisszavezetéses üzemmódot alkalmaz
ták. Ez a távírónál jól bevált, de a távbeszélő minőségének 
javítására már teljesen a fémes vezetést alkalmazták.

A tábori vezetékek rendszere, fajtái és az ezek építésére 
szolgáló felszerelések az 1930-as években olyan jól sike
rültek, hogy a háború után is évtizedekig alkalmazták, és 
csak a műanyag szigetelés hozott változást a vezetékek tí
pusainál.

A v eze ték
Hróftnérő
( m m )

Áramkör
típus.

Ш Ш -

lená/Jás.
(O h m )

Megjegyzés.

7  T áb o ri kábelek
30.M. tábeszé/ó kábel Mmgat eenápHettKelts'.' ve zabák 2500
30. M. fa r i rá  kábel -II— 750

36. M. távbesrelő kábel — 1600
36 M távíró kábel — 1550

36. M. négy erei kábel T o rz  3 n o popinazott

7. L ég vezetékek .
bronz ■ is 1100
bronz z 770
Kémény réz } 610
Keményréz к 560
Keményréz S 520
Vas 2 1900

Vas 3 1500

L Vas к 1300
V a s 5 1200

Ш. K á b e le k.

Helyi e/o’ffze/o kábel 0 6 730

H eh ji eKfizeto kébe! 0 6 6 50

K r a r u p  kábel 2 515

Könnyű ferbe/ésu
0-9

Törzs h 790
fo n to m 930

13
TOrzs 7 90
fo n to m 970

t /e b é z  terbe/éiö
0 9

T örn 1590
fa n to m 790

1-3
Törzs 1590
fa n to m 790

13. ábra : Távíró- és távbeszé lőkábe lek  fon tosabb ada ta i 
a z  1930-tó l rendszeresíte tt veze tékekné l
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Tábori vezetékek а К. u. K. híradó alakulatoknál

Az 1911-ben megalakult első önálló távíróezred szerveze
tében a vezetéképítést a távíróépítő századok végezték. A 
távírókábelek közül az 1890 M. és az 1891 M. típusú, a 
távbeszélőkábelek közül az 1903 M. típusú kábel és az 
1910 M. típusú huzal volt rendszeresítve.

Vezetékek a két világháború között

A korabeli szabályzat előírta, hogy harcszerű körülmények 
között tábori vezetékanyagnak csak szigetelt villamosve
zetőt, azaz kábelt szabad alkalmazni.

A kábel, felépítését tekintve, két alapvető részre bont
ható: a villamosvezető fémre és a szigetelőre. A fém érsod- 
rat szintén kétféle anyagból készült. A nagy szakítószilárd
ságot általában az acél, a jó vezetőképességet a réz bizto
sította. Gyártáskor a központban helyezték el a jól vezető 
vörösréz vagy alumíniumszálat. A köré helyezték el a vál
tozó számú acélszálakat. A gumiszigetelés és a réz egy
másra hatása miatt a vezetőereket ónozták. Szigetelésként 
alapvetően gumit alkalmaztak, amit a gyártásnál két réteg
ben vittek fel a vezetékre a tökéletes szigetelés végett. A 
gumin kívül a papírszigetelést is alkalmazták, szintén több 
rétegben. A külső felület védelmére pamut- vagy lenfonál 
beszövést használtak, ami egyrészt védte a szigetelést a 
pára, nedvesség ellen, másrészt a külső mechanikai hatá
sok elleni védelmet is biztosította.

A kábeleket elektromos és mechanikai tulajdonságaik 
szerint csoportosították. Az elektromos tulajdonságok kö
zül a vezeték elektromos ellenállását, levezetését, kapaci
tását és önindukcióját vették figyelembe, és eszerint rang
sorolták. Az adatok között egyéb elektromos paraméterek 
is szerepeltek, amelyekre a vonalkiépítés tervezésénél volt 
szükség. Ilyenek a csillapítás, a hullámellenállás.

A katonai kábeleket mindig meghatározott hosszúságúra 
készítették, amit egységhossznak neveztek. A tárolásra és 
szállításra használt kábeldobokat úgy tervezték, hogy az 
egységhossznyi vezeték elférjen rajta.

A két világháború között rendszeresített egyszerű kábe
lek alapvető adatait a 13. ábra táblázata tartalmazza. Szer
kezeti felépítésüket, főbb adataikat a 14-17. sz. ábrák mu
tatják.

39 M. többerű nehéz tábori kábel

A második világháború után a két legjobban bevált kábelt 
továbbra is rendszeresítették a híradócsapatoknál. Az 
egyik a 41 M. egységes, egyerű kábel, ami „könnyűveze
ték” elnevezéssel -  az ötvenes évek végén -  összeso
dorva kettős vezetékként került alkalmazásra, a másik a 
39/41 M. többerű nehézkábel, amit „nehézvezeték” elneve
zéssel, a gumiszigetelést PVC-re cserélve, némi módosí
tással a mai napig használnak.

A 39 M. többerű nehéz tábori kábel két összesodort ér
párból, különleges szigeteléssel ellátott, pupinozott tábori 
vezeték volt. A vezetéket a hozzá tartozó szerelvényekkel, 
földi és magasan kiépített változatban, távíró vagy távbe
szélő-összeköttetés létrehozására használták.
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16. ábra: Távíró- és távbeszélő-forgalomra egyaránt alkalmas 
Egységes Tábori Kábel 1941-ből

7je g y z é s : Súlya.-/eb. 13kg/km.
Ellenállása: так. 71Я /km  
Szakéró< m in  75 kg.

A vezetékes rajok anyagaiban lévő átvivőcsévék segít
ségével rajta műáramköröket lehetett képezni. Egy négye
res kábelen három fémvisszavezetéses és egy földvissza- 
vezetéses áramkör létesülhetett. (Négyszeres vezetékki
használás.) Külső berendezést a vezetékre kapcsolva még 
további összeköttetések létesülhettek. Ilyen berendezés 
volt például a váltakozó áramú távíró vagy a HT 1 közép
frekvenciás berendezés.

Műszaki adatai:
Az erek egyenként 19 db 0,32 mm átmérőjű vörösréz hu

zalból készültek, egy vezető ér keresztmetszete 1,53 mm2. 
A kábel külső átmérője 11 mm, súlya 170 kg/km, egység
hossza 250 m, szakítószilárdsága 200 kg/keresztmetszet. 
Hurokellenállása 20 °C-on 24,5 ohm/km. A törzsvezeték 
üzemi kapacitása: 85 nF/km. A levezetése 25 km hossz ki
építése esetén, 800 Hz-nél legfeljebb 22 mikro Sie- 
mens/km.

Hullámellenállása 240 ohm, áthallás a két vezeték között
8 néper, a fantom és a törzsvezeték között 7,5 néper. Ha
tárfrekvenciája 20 kHz. A vezeték pupinozott változatában 
(egy pupincséve beiktatásával) jelentős hatótávolság-vál
tozást érhettek el. Például a törzs áramkör pupinozatlanul 
45 km hosszon 0,065 néper, míg csévével 110 km-en 
0,027 néper/km csillapítású vonalat lehetett kiépíteni.

A kábel felépítése:
250 m-es egységhosszból áll, 4 vezető ere van. A 4 ér 

egy mag körül csillag alakban sodort. Az erek egyenként 
19 db, 0,32 mm átmérőjű, tűzben ónozott kemény vörösréz 
huzalból készültek. A kész ér két rétegben ellenkező sod-

18. ábra: Könnyűszerkezetes raj ellenőrzi a kiépített vezeték 
folytonosságát az 1930-as évek végén, egy nyári gyakorlaton

rási iránnyal kiképzett. Az ereket két rétegben 0,6 mm vas
tagságú gumi szigeteli. Az egyik érpáron fekete-fehér, a 
másikon fehér-fekete a gumi színének sorrendje, ezért az 
egyik érpár fehér, a másik pedig fekete színű. A gumi 50%- 
os kaucsuktartalmú. Az erek között 1,2 mm ármérőjű, 3,5 
kg szakítószilárdságú gumival körülpréselt lenfonat bizto
sította a szigetelés minőségét. Az összesodort gumiereket 
ismét gumi burkolja (ez csak 33%-os), amit egy gumírozott 
vászonszalag vesz körül, erre kerül a végső, 1,3 mm fal- 
vastagságú külső gumiburkolat, a kész kábel átmérője 
~11mm. A kábelek alumíniumötvözetből készült speciális 
csatlakozófejben végződnek.

A vezetékhez egyéb anyagok is tartoznak, amik az alkal
mazást teszik lehetővé (például végkábel, kábeldob, 
védőrács, pupincséve stb.).

A vezeték felépítését a 17. ábra mutatja.

Cinkeze/I kemény vörösrt
у ezer S ‘3>Q 32 /

5QX-DS oumiszjgetelás. , 
kb. Oejnmja/vastogsag.

Hézagtö/tés és köp e n y  33 Уз У.-os 
gum iké  ve r ék, 0 6  mm. v astagság _

1 ré te g  gum izott szalag.

Kü lső köpeny  szívós és e lle n  - 
állóképes g umiból, m agas. kbSOX 
k a z csuktarta lom m o l. M m m -e s  
fa lvastagságb a n .

___ zfjt___
to le ran c ia  1 0 7 mm.

17. ábra: Négyerű nehéz tábori kábel fontosabb méretei és 
szerkezeti felépítése
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39/41 M. árnyékolt többerű nehéz tábori kábel

A kábel felépítése hasonló az előző kábeltípushoz. Elté
rés a beépített árnyékolásban van. A külső és a belső kö
peny közé egy grafitozott, félvezetővel bevont szalagot ka
pott a kábel, ami az árnyékolást biztosította. A kábel ere
deti átmérőjét megtartották, így a gumiréteg vastagsága 
csökkent, ezáltal néhány elektromos adata is megváltozott. 
Például az üzemi kapacitás 100 nF-га, a fajlagos csillapí
tás 0,035 néper/km-re nőtt. Ebből következik, hogy a ható- 
távolság is lecsökkent 30%-kal. Az ilyen kábelt arról lehe
tett felismerni, hogy a kábelfejet piros rovátkával jelölték 
meg.

A kábel hatótávolságai:
Hell géptávíróval törzsáramkörön 80 km, fantomon 30 

km. Pupinozott kábelen 140, illetve 30 km. Erősített áram
körrel a törzsáramkörön maximum 255 km-es összekötte
tést hozhattak létre 2 db kéthuzalos erősítő beiktatásával. 
Siemens távírógéppel, 4 csatornás VT-berendezéssel 66 
km-ig volt összeköttetés.

20. ábra: Nehézvezetéket építő raj munkában a '40-es években

Távbeszélő-áramkörök esetén az összeköttetés távol
sága: pupinozatlan törzsáramkörön 45 km, fantomáramkö
rön 20 km, földelt szuperfantomon 40 km, két érnégyes 
szuperfantom-áramkörön 30 km. Ugyanez pupinozott ká
beleken, sorrendben: 80, 20, 40, 30 km. Erősítők alkalma
zása esetén: kéthuzalos erősítővel 50 km-rel nő az össze
köttetés távolsága, de csak 2 erősítő kapcsolható egymás 
után. így a maximális hatótávolság 120 km. Négyhuzalos 
erősítő alkalmazása esetén a hatótávolság gyakorlatilag 
korlátlan, de ehhez 100 kilométerenként erősítőt kellett be
iktatni.

A tábori kábeleken létrehozott összeköttetések igazi pró
bája a II. világháborúban a keleti hadszíntéren volt. A rend
szer technikailag megállta a helyét, nyáron jól működött, az 
orosz telet azonban nem bírta.

A vezetékes technika -  főként maga a vezetékanyag és 
építőfelszerelés -  a háború után évtizedekig megmaradt a 
honvédség híradó-alakulatainál. Némely részei, például a 
könnyűvezetékes dob vagy az építőfelszerelés -  50 év 
után is -  a vezetékes raj anyagát képezi.

Vörös Béla

Zrínyi Kiadó, 1998. 
270 old. 1840 Ft.

B é k é s i  V a r g a  S á n d o r

A különleges járőr
Az ellenség mögött

A magyar szépprózában ez idáig -  egy-két jellegtelen kísérlettől eltekintve -  úgy
szólván nyoma sincs a második világháborúnak. Ennek oka a korábbi politika, 
mely szerint Magyarország és a magyar hadsereg a volt fasiszta Németország 
utolsó csatlósa -  és csak az volt. A rendszerváltozást követő években sem igen lá
tott nyomdát magyarok vívta harcokról széppróza; magyarázatul az mutatkozik, 
hogy egy megvert hadsereg tettei csakugyan nehezen dolgozhatók fel a magyar
ságot lelkesítő módon.

Békési Varga Sándor A különleges járőr e kötete erre tesz sikeres kísérletet. A 
„főhős” voltaképpen egy talpraesett tartalékos hadnagy (majd főhadnagy) vezette 
mélységi felderítő járőr, amely először magyar, másodszor pedig magyar egyetér
téssel kiadott német parancsra a szovjet hátországba indult, de feladatát igazából 
egyszer sem képes végrehajtani, előbb a hirtelenül bekövetkező hatalmas erejű 
szovjet támadás (urivi áttörés), később pedig a rádióadó megsemmisülésének kö
vetkeztében.

A járőr mindkétszer a saját csapatokhoz siet visszatérni az orosz özönön való át- 
szivárgással, mindeközben igen nehéz, ám hihető kalandok során esik át oly mó
don, hogy harc közben is eleget tesz az emberiesség követelményének.

Békési Varga Sándor kötete az első tett arra, hogy a magyar irodalom elkezdje 
visszaadni az akkori magyar katona becsületét.
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A Tigris II (Királytigris) harckocsi II. rész
A  P z .  K p w g  T i e g e r  A u s f .  В  ( S d .  K f z .  1 8 2 )  k i a l a k í t á s a

(A cikk első része a Haditechnika 1998/4. számában 
jelent meg. Szerk.)

Beépítendő fő fegyverként egy 128 mm-es harckocsi
ágyúra esett a választás. A Királytigris páncélteknőjét mint
egy 300 mm-rel meg kellett hosszabbítani, hogy a löveget 
befogadó felépítmény és annak kétszárnyas, gázzáró 
hátsó ajtaja helyet kapjon. Új lőszertartókat alakítottak ki a 
nagyobb, osztott lőszer elhelyezéséhez. Az új Vadásztigris 
vagy Tigris páncélvadász В változat prototípusa 1944. áp
rilis 2-án, a sorozatgyártás első példánya pedig 1944. áp
rilis 20-án készült el.

13. ábra: A jobb lánctalp sérülése miatt feladott Királytigris 
egy dunántúli faluban 1945-ben

A hatfőnyi személyzettel, 40 lőszerrel és 860 I üzem
anyaggal a harckocsi 75,2 tonnát nyomott, így ez a páncé
los lett a második világháború legsúlyosabb rendszerbe ál
lított harckocsija. A felépítmény homlokfala (75°-os dőlés 
mellett) 250 mm, az oldalfalak 80 mm-es páncéllapokból 
készültek.

A 128 mm-es L/55 löveg 920 m/s kezdősebességével a 
háború legerősebb páncéltörő fegyvere volt.

Mint azt a Királytigrisné\ is említettük, az alulmotorizált, 
túlterhelt futóművű páncélos műszaki hibái napirenden vol
tak. Az egykori statisztikákat áttekintve megállapítható, 
hogy a teljes rendszerbe állított mennyiség megközelítőleg 
30-40%-a szinte állandóan javításban volt.

A háború végéig mintegy 70 példányban elkészült Va
dásztigris az egyre nagyobb és súlyosabb harckocsik gya
korlati alkalmazhatóságának felső határát is megmutatta.

A Királytigris háborús szereplését összegezve megálla
pítható, hogy érdekes, de logikus módon az ellene harcoló 
katonák véleménye jobb volt a harckocsiról -  az igen erős 
páncélzat és a nagyon hatásos fegyverzet m iatt-, mint az 
azt leírt nehéz műszaki körülmények között használó né
meteké. Sajátos, hogy a Tigris l-et korszerűtlennek tűnő 
formája miatt méltatlanul alul-, a Tigris II-1 pedig előnyös 
külleme és imponáló tömege miatt indokolatlanul túlérté
kelte az e témával foglalkozó szakirodalom jó része.

A hazánkban 1944-45-ben folyt harcokban -  különösen 
a dunántúli események során -  a Királytigrise к nagyobb 
számban vettek részt, mint a Tigris /-esek. Itt maradt, moz
gásképtelen példányai később -  a gyártók eredeti szándé-

15. ábra: Az USA-beli aberdeeni múzeumban kiállított Király
tigris, amelyet 1945-ben az Ardennekben zsákmányoltak

16. ábra: Az aberdeeni múzeumban kiállított Vadásztigris, 
amelyet 1945-ben zsákmányoltak (А. V.)

kától némileg eltérően -  a leromlott ország kezdődő újjá
építéséhez szolgáltattak jó minőségű acélt.
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Gegenüberstellung 

Jagdtiger gegen Feindpanzer

Bemerkungen: Durchschlagsangaben sind berechnet für Seitenwinkel 60", Frontbeschuss

17. ábra: A Vadásztigris lövegének ellenséges harckocsikat leküzdő képessége, 
átütési adatok 60° oldaleltérésig, a homlokpáncélzattal szemben

G erm an A rm y 7 1 . 7  ton H ea vy  T an k  
D es troy er H U N T IN G  T IG E R

U . s. * " " » 3 6 -  6  <£>••*>£ G . r * « .  A rm y M > d ilm  p a n t h e r

18. ábra: A Királytigris és Vadásztigris méretarányos összehasonlítása a korabeli fő 
harckocsitípusokkal (Tamiya Со.)

19. ábra: A Vadásztigris festési vázlata (Tamiya Со.)

A PzKpwg Tiger Aus. В (Sd. Kfz. 182 
gyártása

Év 1943 1944 1945
I. - 3 40
II. - 5 42
III. - 6 18
IV. - 6 -

V. - 15 -

VI. - 32 -

VII. - 45 -

Vili. - 84 -

IX. - 73 -

X. 1 26 -

XI. - 22 -

XII. 2 60 -

Összesen 3 377 —

Az összes példány végszerelése a 
Henschel művek kasseli telepén tör
tént. A megrendelt példányszám 1237 
db volt, 4 szériában.

A Pz. Jäger Tiger Ausf. В (Sd. Kfz. 
186) Jagtiger gyártása

A gyártás a St. Valentinben lévő Nibe
lungwerke üzemben történt. A megren
delt példányszám 150 db volt. Az első 
példány átadása 1944. szeptember 
12-én volt, az év végéig 48 db készült 
el. 1945. január 30-ig 60 db, április vé
géig kb. 70 db került átadásra.

Felhasznált irodalom

Senger und Etterlin: Die deutschen 
Panzer 1926-1945. München, Leh
mann Verlag, 1965.
Spielberger, W.: Panzerkampfwagen 
Tiger und seine Abarten. Stuttgart, 
Motorbuch Verlag, 1977.
Chris Ellis/Hillary Doyle: German Com
bat Tanks 1933-1945. Bellona Publica
tions, 1976.
Smeljnov: Tank v boju. Moszkva, Mala
daja Gvargyija, 1984.
Jean Paul Pallaud: Battle of the Bulge. 
London, After the Battle Magazine, 
1984.
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20. ábra: A Királytigris és 
Vadásztigris 
osztályokat alkalmazó 
német páncélos 
hadosztályok jelvényei 
(Tamiya Со.)
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A 8,8 cm-es KwK. 43 (L/71) harckocsiágyú lőszerei

Lőszertípus 8,8 cm 
PzGr 39/43

8,8 cm 
PzGr 40/43

8,8 cm 
SprGr 43

8,8 cm 
HIGr 39

Lőszertömeg (kg) 22,8 19,9 18,6 15,35
Lövedéktömeq (kg) 10,16 7,5 9,4 7,65
Robbanótöltet (kg) 0,050 - 1,0 0,77
Kezd. sebesség Vn (m/s) 1000 1130 750 600
Max. lőtávolság
150 csőemeléssel (m) - - 10 000 7400
Torkolati energia (mt) 516 480 269 140,4
Konstrukciós gáznyomás (kp/cm2) 3700 3700 3700 3700

(Spielberger: Panzelkampfwagen Tiger und seine Abarten nyomán) 

A 8,8 cm-es KwK. 43 (L/71) harckocsiágyú átütési adatai

Lőszertípus 8,8 cm 8,8 cm 8,8 cm
PzGr 39/43 PzGr 40/43 SprGr 43

Lőtávolság 500 m 185 217 90
(205) (270)

Lőtávolság 1000 m 165 193 90
(186) (233)

Lőtávolság 1500 m 147 170 90
(170) (205)

Lőtávolság 2000 m 132 152
(154) (175)

Lövedéktömeg (kg) 22,8 19,90 18,6

* Átütési adatok 90°-os becsapódási szögnél, páncélvastagság
** Vastagsági adatok az 1944-es főzászlós-kiképzési tanfolyam mappájából ; a zárójeles adatok a Senger und 
Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966 nyomán.

(Spielberger: Panzelkampfwagen Tiger und seine Abarten nyomán)

Schmidt László

Tom Clancy
ELNÖKI JÁTSZMA
Ma már egyre többen tudják, hogy az Egyesült Államoknak két kormánya van. 
Két elnöke, két haditengerészete, két CIA-ja... És egy Tom Clancy-je. A techno- 
thiller műfajának koronázatlan királya, a VADÁSZAT A VÖRÖS ÓKTÓBERRE, 
a FÉRFIAS JÁTÉKOK és a KOKAINHÁBORÚ írója valódi világot teremtett. Há
borús veszéllyel, feszültséggel és igazi hősökkel teli világot. Elemzéseire profi po
litikusok és stratégák is figyelnek, rajongói számára pedig külön „ki kicsodát” is 
kiadtak.

Jamata, a revansista japán nagyiparos számára becsület dolga, hogy bosszút 
álljon Amerikán. Az országon, amely legyőzte hazáját, amely megölte szüleit, és 
amely miatt Japán soha nem lehet igazi nagyhatalom. A szigetországban sem 
sokan értenek egyet vele, de elég, ha megnyeri tervéhez a zaibacukat, az ipari 
és gazdasági vezetők szűk körét, akik a politikusokat is kezükben tartják. És a 
nacionalizmust mindig is könnyű gerjeszteni...

Jack Ryan, Clancy remekül megrajzolt hőse immár az amerikai elnök nemzet- 
biztonsági tanácsadója. Számára az becsület dolga, hogy legjobb tudása szerint 
védje az amerikai érdekeket-és megakadályozzon egy újabb világháborút. De 
rajtuk kívül még sokan teszik meg a magukét ebben a roppant harcban, akiknek 
mindannyiuknak mást jelent, és akiktől mindannyiuktól mást követel a becsület.

A legmodernebb haditechnika felvonultatása, a tőzsdék és a politikusi dolgo
zószobák boszorkánykonyhájának bemutatása mellett ez adja a regény izgalmát.

AQUILA Könyvkiadó, 1998. 831 old. 1980 Ft.
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Hazai tükör

A személyi dozimetria régi-új eszköze a MH-ben 
(Miben új az RDC III AG?)

Előzmények

A Magyar Honvédségben 1986-tól került rendszeresítésre 
az NDK-ban gyártott RDC III harcászati személyi dozimet
riai rendszer, amely az alábbi elemekből áll:

• RDC III D termolumineszcens gamma-neutron dózis
mérő. A termolumineszcens anyag az ionizáló sugárzás 
energiájának egy részét tárolni képes. Melegítés hatására 
felszabadul a tárolt energia, melynek jelentős hányada lát
ható fény formájában jelentkezik. A „kifűtés” során kibocsá
tott fény mennyiségének mérésével a termolumineszcens 
anyag által elnyelt dózis mérhető.

• RDB III A kiértékelő készülék, melynek feladata a dó
zismérők „kifűtése” és a mérési eredmények megjelenítése.

• RDC III N hálózati tápegység biztosítja a kiértékelő ké
szülék számára a megfelelő tápfeszültséget.

• Beszabályozó készlet, amely segítségével a kiérté
kelő készülék egyes elektronikus paraméterei (pl.: erősítés) 
beállítására nyílt lehetőség.

A csernobili atomreaktor-balesetet követően a honvéd
ségi dozimetriai rendszereknek is alapvető funkcionális vál
tozáson kellett átesniük. Ennek lényege abban áll, hogy 
amíg azt megelőzően a háborús normatívákra (azaz az 
atomfegyver alkalmazásával vívott küzdelem normatívái
val) kellett felkészülni, ezt követően a természetes háttér
sugárzási szintek, illetve az ettől szignifikánsan eltérő dó
zis- és dózisteljesítmény-értékek mérését kell megoldani.

Ezen követelményeknek tükrében a kiértékelő készülék 
a rendszeresítés óta eltelt alig több mint tíz év alatt teljesen 
elavulttá vált. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a 3R-es 
(30mGy) alsó méréshatár legalább egy nagyságrenddel 
magasabb a napjainkban kívánatosnál.

A másik alapvető problémát az eszköz kalibrációs rend
szerének elavultsága jelenti. A beépített ellenőrző fényfor
rásában lévő trícium olyan mértékben feleződött le, ame
lyet a berendezés mechanikus korrekció tárcsájával már 
nem lehet tovább szabályozni (1994 óta!). Ez alapján az 
egyébként még működőképes elektronikával rendelkező 
berendezések helytelen alapértékekkel számolnak a pon
tatlan kalibráció miatt. Tehát a dózismérők kifűthetők 
ugyan, azonban a mérési eredményként a kijelzőn megje
lenő értékek kívül esnek a megengedett hibahatárokon.

További hiányosságként jelentkezik, hogy az eszköz 
nem támogatja semmilyen gép jellegű adatfeldolgozó rend
szer használatát, valamint a mérési eredményeket röntgen 
mértékegységben jelezte ki.

A probléma megoldására a MH Vegyivédelmi Főnöksé
gének igénybejelentése alapján 1993-ban a Haditechnikai 
Intézetben kutatás-fejlesztési tevékenység indult. Az ere
deti igénybejelentés egy teljesen új dozimetriai rendszer ki
alakítását célozta, azonban a többszöri egyeztetések után 
a régi rendszer felújítása mellett döntött az illetékes Tudo
mányos-műszaki Tanács. A korszerűsítést indokolják, hogy 
annak költségei több nagyságrenddel kisebbek egy telje
sen új rendszer kialakításáénál, valamint az, hogy az elő
zetesen végrehajtott felhasználhatósági vizsgálatok ked
vező eredménnyel zárultak.

Megelőző vizsgálatok

A fejlesztési tevékenység első (kísérleti-kutatási) fázisában 
végrehajtásra kerültek az RDC III készlet teljes körű fel
használhatósági vizsgálatai, melyek részben a KFKI 
Atomenergiai Kutató Intézetében, részben pedig a Gamma 
Műszaki Rt.-nél folytak. Ezek eredményeképpen készülhe
tett el a későbbiekben a kiértékelő berendezés kísérleti 
mintapéldánya, valamint az annak vizsgálatairól szóló be
számolójelentés.

A felhasználhatósági vizsgálatok -  az előzetes várakozá
soknak megfelelően -  pozitív eredménnyel zárultak. Az 
ezekről készült vizsgálati jelentések végkövetkeztetéseit az 
alábbiak szerint lehet összegezni:

• Az RDC III D dózismérők jelenlegi állapotukban is kielé
gítik az eredeti követelményeket. Rendszerben tartásuk 
nem igényel sem változtatást, sem felújítást. A kísérletek 
tanulsága szerint egy érzékenyebb fényérzékelő elem és 
egy pontosabb kifűtési algoritmus alkalmazásával a dózis
mérők lehetőséget biztosítanak az alsó méréshatár közel 
két nagyságrenddel való csökkentésére. A költségek ala
kulásának szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy 
jelenleg több százezer darab ilyen dózismérő található a 
Magyar Honvédségnél.

• Az RDC III D dózismérők neutron-érzékenysége elha
nyagolható, így a továbbiakban az RDC-rendszert gamma
dózismérőnek kell tekinteni.

A beszabályozó készlet -  kezelési utasításának átdolgo
zása után -  továbbra is rendszerben tartható.

• Az RDC III A kiértékelő egység konstrukciós kialakítása 
megfelelő, mechanikája megbízható. A vizsgált készülékek 
rendeltetésszerűen működnek, kivéve, hogy a kalibráló 
fényforrás lebomlása miatt már nem hitelesíthetők. (Az 
ebből származó hiba átlaga: —17%.) A konstrukció megfe
lelő alapot biztosít egy korszerűsített eszköz megépítésé
hez.

1. ábra: Az RCD III A kiértékelő készülék
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A felújított eszköz tehát a meglévő RDC III A készülék 
mechanikai egységeinek és ellenőrző fényforrásának fel- 
használásával került kialakításra teljesen új elektronika és 
érzékenyebb fényérzékelő elem (fotoelektron-sokszorozó) 
beépítésével. A Gamma Műszaki Rt.-ben elkészült három 
mintapéldány üzemi és haditechnikai ellenőrző vizsgálatai, 
valamint a csapatpróba alapján megállapítható, hogy az 
eredeti normatív paraméterek megtartása mellett a kalibrál- 
hatóság kérdése évtizedekre megoldódik, a mérési tarto
mány alsó határa közel két nagyságrenddel csökkenthető, 
a számítógépes kapcsolat pedig lehetőséget teremt a kor
szerű adatfeldolgozásra.

Az alkalmazásba vétel szempontjából kedvező, hogy a 
műszer átalakítása az eredeti készletre vonatkozó előírá
sokat alapvetően nem változtatta meg. Ez alól (szervezési 
szempontból) jelentős kivételt csak az jelent, hogy a 3 hó
napnál hosszabb ideig tárolt dózismérőket kiosztás előtt ki 
kell fűteni. Az eredetileg 6 hónapra deklarált intervallum fe
lére csökkenését az eszköz érzékenyebbé válása indo
kolja.

Az átalakított készülék megváltozott paraméterei, 
illetve új szolgáltatásai

• A készülék mérési tartománya: 400 pGy...10Gy;
-  kijelzési tartománya: 100 pGy...100Gy.

• Az eszköz „lelke” egy mikroprocesszor, melynek fela
data a lehetséges folyamatok (kalibráció, törlés, mérés, 
adatgyűjtés és tárolás...) vezérlése.

• az eszköz lehetővé teszi az adatok (adat = mérési 
eredmény + a dózismérő száma + a mérés időpontja) 
megjelenítését. A beépített memória képes legalább 32 
ezer db adat átmeneti tárolására (kiolvasásig vagy törlé
sig), illetve azok számítógépes mérés-adatgyűjtő rend
szerbe történő továbbítására.

• A kalibráló egység átalakítása során a mechanikus kor
rekciótárcsa kiszerelésre került, melynek szerepét egy 
nagyságrendekkel pontosabb elektronikus mechanizmus 
vette át. A vizsgálatok során elvégzett méréssorozattal 
meghatározható volt a tríciumlámpa fényintenzitásának 
csökkenési üteme, így a kapott eredmények fölhasználásá
val egy kellően pontos korrekciós függvény vált meghatá
rozhatóvá. A kalibrációt ennek segítségével a mikropro
cesszor automatikusan elvégzi napi korrekcióval. (Az ere
deti készüléket évente kellett manuálisan állítani!)

• A készülékbe egy olyan óra IC került, amely saját táp
forrással rendelkezik, így az a berendezés kikapcsolt álla
potában is legalább tíz évig működhet folyamatosan. Az 
óra adataira az adatképzés, illetve a kalibráció során van 
elengedhetetlenül szükség.

• A doziméterek által kibocsátott fénymennyiség érzéke
lését az eddig beépített fotodióda helyett egy több nagy
ságrenddel érzékenyebb fotoelektron-sokszorozó végzi.

• Az előlapon egy 12 gombos klaviatúra lett elhelyezve, 
melynek funkciója a bekapcsolást követően a mérés/törlés 
funkció beállítása, a doziméterek azonosítójának, illetve 
szükség esetén a törlőkód beírása. A gombok segítségével 
lehetőség van a kijelző fényerősségének beállítására is. 
Szintén az előlapon nyert elhelyezést a számítógépes kap
csolat, az opcionális numerikus tasztatúra számára létesí
tett csatlakozó, valamint az akusztikus riasztáshoz szüksé
ges zümmer. A készülék új 2x16 karakteres kijelzője folya
dékkristályos, alfanumerikus és üzem közben folyamatos 
háttérvilágítással rendelkezik. (A berendezés másban 
külsőleg nem különbözik az eredetitől.)

• Az eszköz rendelkezik önellenőrzési funkcióval, hiba 
esetén a kiolvasást letiltja, riasztójelzést ad, és a hiba típu
sát kijelzi. A kijelző lehetővé teszi a mérési eredmények, az

2. ábra: Az RCD III AG sugáradagmérő-kiértékelő műszer

eszköz állapotainak, illetve a hibaüzenetek megjelenítését, 
valamint a bevitt adatok (dózismérők gyári számai) ellen
őrizhetőségét és javíthatóságát.

• A számítógépes kapcsolat lehetővé teszi az eszköz 
órájának és törlő kódjának állíthatóságát („beállító prog
ram”). A technológiai szoftverek a készülék belső szoftve
reinek módosíthatóságát, valamint a működéshez szüksé
ges egyéb paraméterek megváltoztathatóságát biztosítják.

• Az eszköz hangjelzést ad D>0,5Gy esetén. A kifejlesz
tett szoftver lehetővé teszi a küszöbérték későbbi tetszőle
ges változtathatóságát, illetve több küszöbérték megadá
sát.

• A készülék törlési üzemmód beállítására is alkalmas. 
Ennek célja a jelentős időmegtakarítás abban az esetben, 
ha a dózismérők raktárból kerülnek kiosztásra. Ebben az 
esetben ugyanis nincs szükség a dózismérők pontos kiér
tékelésére, csupán a raktározás során összegyűjtött -  
hasznos információt nem hordozó -  dózisok kifűtésére. A 
kifűtési-törlési folyamat jelentősen kevesebb időt (kb. 60%) 
vesz igénybe, mint a lényegesen bonyolultabb algoritmusú 
kiértékelés. Téves törlés, a hasznos információk érdeké
ben a törlési üzemmódot csak egy hat számjegyből álló 
kóddal lehet beállítani.

• A csapatpróba tapasztalatai nyomán került az eszköz 
készletébe egy opcionális numerikus tasztatúra, amely a 
nem tábori körülmények közti alkalmazás esetén biztosítja 
a készülék kezelhetőségének lényeges könnyítését. Ennek 
funkciói teljesen megegyeznek az előlapon elhelyezett kla
viatúráéval.

A fejlesztés során két másik -  az adatkezelést biztosító 
-  szoftver is készült. Az egyik az adatkiolvasó, melynek fel
adata az eszközben tárolt információk számítógépbe tör
ténő átmásolása. A másik szoftver az adatkezelés egy le
hetséges módját valósítja meg. Az aktuális adatok (katonai 
szervezetek megnevezése, illetve azok állományába tar
tozó személyek TAJ-számai és doziméterük gyári száma) 
előzetes bevitele és a kiértékelő készülékből letöltött ada
tok összerendelése alapján személyekre, illetve alakula
tokra vonatkozó különféle összegzések készíthetők. A 
programok könnyen telepíthetők, és a Microsoft Windows 
3.1 vagy Windows for Workgroups 3.11 változatai alatt 
egyszerűen használhatók.

Az eszközhöz rendszeresített beszabályozó készlet a 
fentiekben leírt önkalibráló mechanizmusnak köszönhetően 
eredeti jelentőségét elvesztette. A felújítási tevékenység 
során kezelési utasítása átdolgozásra került és egy korrek
ciós szoftver (a készletben lévő „trícium lámpák” bomlásá
nak követésére) is készült hozzá. Ezek segítségével a 
készletet szükség esetén a berendezés ellenőrzésére lehet 
alkalmazni.
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A kutatás-fejlesztési tevékenység 1998 végén a csapat
próba utáni visszajavítások végrehajtásával végéhez ért. 
Ennek nyomán egy olyan korszerű eszköz áll rendszeresí
tés (alkalmazásba vétel) előtt, amely műszaki paraméterei, 
szolgáltatásai alapján még hosszú ideig lesz képes fela
data ellátására. Az elvégzett felújítási munka egyik nagy 
előnye, hogy általa az eszköz változtatás nélkül illeszkedik 
a vegyivédelmi csapatok, illetve az egészségügy általános 
eszközrendszerébe, és tág lehetőségeket nyújt a Magyar 
Honvédség személyi dozimetriai nyilvántartó rendszerének 
korszerűsítésére.

Felhasznált irodalom

1. RDC III Technikai törzskönyv, műszaki leírás, kezelési 
utasítás
2. HM HTI-ben folytatott -  egyéni sugáradagmérő című -  
kutatás-fejlesztési témához kapcsolódó dokumentumok

Gyulai Gábor 
mérnök őrnagy (HM HTI)

Egy új műegyetemi tantárgycsoport

Az emberiség története egyidős a technológiák fejlődésé
vel -  s a technológiák fejlődésének egyik, talán leghatéko
nyabb ösztönzője a fegyvergyártás. Az ősember által felra
gadott kődarab és napjaink interkontinentális rakéta- és el
lenrakétarendszerei egyaránt ezt a tényt igazolják. A világ 
közeli és távolabbi történéseit szemlélve bízvást megálla
pítható, hogy a fegyverek még hosszú ideig tárgyi kultú
ránk meghatározó részei maradnak.

A fegyverek tervezésének és gyártásának feladata min
den országban és társadalmi rendszerben egy sajátos, zárt 
szakmai körre, néhány vállalatra, a szélesebb mérnöktár
sadalom számára jobbára ismeretlen szakértőkre korláto
zódik.

Hazánkban a műszaki egyetemeken évtizedekkel koráb
ban megszűnt a hadmérnökök képzése. A polgári műszaki 
felsőoktatásból teljességgel hiányoztak a fegyver- és lő
szergyártás speciális kérdéseit oktató tantárgyak.

A robbanóanyagok kémiája, a lövedékek mozgását tár
gyaló ballisztika, a fegyverek szerkezettana és gyártás- 
technológiája a mérnöktársadalom többsége számára is 
kevéssé ismert és hozzáférhető területek. Jóllehet a hazai 
folyóirat- és könyvkiadók az utóbbi években számos lő
fegyverekkel foglalkozó művet jelentettek meg, ezek 
többnyire inkább csak az egyes fegyvereket bemutató tí
pusismertetők. A magyar nyelvű irodalomból évtizedek óta 
hiányzik e tárgyban egy átfogó igényű szakkönyv.

A hajdan a népgazdaság legfejlettebb ágazatai közé tar
tozó magyar hadiipar mára jelentősen összezsugorodott, 
az önálló magyar hadsereg létszámában és technikai szín
vonalában szinte a működésképtelenségig lecsökkentve a 
politikai és gazdasági huzavonák szánalmas játékszere.

A NATO-hoz csatlakozás reménye a hivatásos személyi 
állománynak valamiféle perspektívát vagy illúziót adhat -  a 
hazai hadiipar és kutatás szórványos maradékainak azon
ban aligha.

Van-e egyáltalán szükség az önálló magyar véderőre s 
a magyar hadiiparra?

Az ipari és politikai megfontolások, a szakmai és érzelmi 
kötődések alapján kötelességünk a kérdésre igennel vála
szolni. Egyelőre azonban az önálló magyar hadiipar és ku
tatás (maradéka) keresi feladatait. A lassan kiöregedő 
szakemberek pótlására azonban vajmi kevés lehetőség 
mutatkozik.

A felsőoktatás reformja -  megannyi ellentmondása mel
lett -  a tanszabadság növekedését hozta. A Budapesti Mű
szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1995-ben, spontán 
hallgatói kezdeményezésre indult meg a „Kézi lőfegyve
rek”, majd a „Lőfegyverek” című, szabadon választott mo
dul tantárgyak oktatása. (Az anekdotisztikus kezdet egy, a 
dr. Horváth Mátyás tanszékvezető egyetemi tanár gépgyár
tástechnológia előadásán illusztrációként bemutatott, ha
tástalanított Kalasnyikovhoz kötődik.)

A Gépgyártástechnológia Tanszék gondozásában előa
dott tárgyak tematikája felöleli a lőfegyverek működésével, 
tervezésével és gyártásával kapcsolatos szakterületek leg
fontosabb kérdéseit. A robbanóanyagok kémiája, a piro- 
sztatika és pirodinamika alapfogalmai és összefüggései 
mellett a hallgatók a külballisztika, a fegyverek szerkezet
tana és gyártástechnológiája tárgykörébe is bevezetést 
nyernek.

A hetenként rendszeresen tartott kétórás előadások mel
lett tanulmányi kirándulások segítenek a tanteremben meg 
nem szerezhető, olaj- és lőporszagú élmények gazdagítá
sára. A FÉG ARMY Kft.-nél, a Nitrokémia Rt.-nél vagy a tá
borfalvai lőtéren a hallgatók a szakma praktikus, testközeli 
kérdéseivel ismerkedhetnek.

A tanszék korábban fegyvertervezéssel és -gyártással 
foglalkozó oktatói mellett a hazai kutatás és gyártás repre
zentatív személyiségei vesznek részt a képzésben. A saj
nos mindegyre szűkülő szakma jelesei köréből rendszere
sen tartanak előadásokat Jerzsabek Lajos (OMFB), Hor
váth Zoltán (FÉG ARMY Kft.), Egerszegi János (HTI), Pi
roska György (HTI), Szajkó István (Nitrokémia Rt.) és dr. 
Elek Tibor nyá. ezredes.

A kezdeményezés fontosságát és színvonalát illusztrálja, 
hogy az előadásokon az egyetemi hallgatók mellett rend
szeresen megjelennek a témakör hivatásos hazai művelői. 
A fegyveres testületek mérnök tisztjei, az ORFK Bűnügyi 
Szakértői Kutatóintézetének munkatársai számára is 
hasznosnak bizonyulnak e rendszeres szakmai fórumként 
szolgáló rendezvények. Az előadások közötti szünetek be
szélgetései a személyes kapcsolattartás mellett az infor
mációk cseréjének további jó lehetőségei.

A gyakorló szakemberek spontán továbbképzéséhez ki
váló feltételeket nyújt a Gépgyártástechnológia Tanszék 
számítástechnikai eszközparkja. A kutató- és tervező
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munka modern számítógépes programjait a külső és az 
egyetemi kollégák közösen igyekeznek birtokba venni, ki
dolgozni és továbbfejleszteni a fegyvertervezés hatékony 
támogatását nyújtó speciális rendszereket. Az AUTOCAD 
a konstrukciós tervezésben, a Maple és MathCAD szimbo
likus matematikai editorok a kül- és belballisztikai számítá
sokban, a méretezési, számítási problémák megoldásában 
bizonyultak hasznosnak.

Ez év nyarán a fegyveres tantárgyak iránt különös ér
deklődést tanúsító két mérnökhallgató, Garamvölgyi Tiva
dar és Vozsech István engedélyt kaptak arra, hogy köte
lező termelési gyakorlatukat a Magyar Honvédség Hadi- 
technikai Intézetében (HTI) töltsék el. A gyakorlat során 
megoldandó feladatuk a jövő lövészfegyverével kapcsola
tos elvárások, s a majdani fegyver realizálásával kapcsola
tos műszaki jellemzők és megvalósítási lehetőségek 
összefoglalása volt.

A rendkívül sajátos szemlélet- és gondolkodásmódot 
igénylő területen az ismert megoldások és várható trendek 
elemzése mellett önálló és figyelemreméltóan ötletes ja
vaslattal is szolgáltak. A jövendőbeli lövészfegyver elvárt 
harcászati és műszaki jellemzőinek meghatározásához a 
Maple V. 5 és a WINMATHCAD 7 rendszerek felhasználá
sával továbbfejlesztették a teljes bel- és külballisztikai, va
lamint a fegyverszerkezettani számítások moduljait. A

programok jó használhatóságát korábban más módszerek
kel előállított számítási eredmények kontrolijai igazolták. A 
hallgatók témazáró dolgozatában körvonalazott új konst
rukció -  az űrméret alatti lövedéket kilövő, a hüvelyt előre 
kivető lőfegyver elve -  a HTI vezető szakemberei szerint is 
érdekes, eredeti ötlet.

A tudományos diákköri és diplomatervező munkában 
várhatók a további eredmények.

A tantárgyak előadói évek óta dolgoznak egy, a tárgykör
ben hézagpótló szerepet betöltő tankönyv és példatár 
összeállításán. Egyes elkészült fejezetek a hallgatók ré
szére oktatási segédletként már kiadásra kerültek. A teljes 
anyag végleges összeállítása és könyvként megjelentetése 
azonban sajnos egyértelműen csupán finanszírozási kér
dések miatt várat magára.

A múlt évben alakult meg a Magyar Ballisztikai Társa
ság. Alapításának egyik deklarált célja volt a hazai hadi- 
technikai kultúra szellemi értékeinek mentése. Őszintén re
méljük, hogy az imént bemutatott műegyetemi képzés hall
gatói végzett mérnökként már az újabb alkotások létreho
zásában sorakozhatnak idősebb kollégáik mellé.

dr. Laczik Bálint 
egy. adj.

BME Gépgyártástechnológia Tanszék

Kiegészítések a kecskeméti repülés és a kecskeméti 
repülőtér története c. sorozathoz

A kézirat leadása óta számos új adat merült fel és több 
változás is történt. Ezeket az alábbiakban közöljük. 
Haditechnika 1998/3. szám 92. oldalon:
-  A Kecskeméti repülőtéren az alábbi géptípusok 
üzemeltek 1948 óta: plussz még: IL-10 UIL, UIL-28, 
MÍ-8P, MÍG-21UM, L-39-ZO .

1998/3. szám 93. oldalon:

-MN Repülő Kiképző Központ parancsnokai: 
Vörösmarty Béla alezredes után:
Brassói Tivadar őrnagy

-  MN 59. Honi Vadászrepülő Ezred parancsnokai:
Decsov Zoltán alez. 1979. 04. 01.
Galgóczy Ferenc alez. 1983. 01.28.
Schadl Ferenc ezds. 1983. 04. 15.
Tóth János alez. 1988. 09. 15.

-  MN Központi Repülőgépjavító Üzem;előtte TÁRM-4
Avramutz Tivadar mk. alez. mb. 1997. 10. 01. 
Tóth Sándor mk. ezds. 1998. 06. 01.

Ennek az intézménynek a neve 1997. áprlilis 1-jei 
hatállyal MN Légijármű Javító Üzemre válltozott.
A szintén Kecskemétre települő 5. Rádiótechnikai 
Zászlóalj megnevezése: 1997. április 1-jétől: MH 2. 
Légtérellenőrző Zászlóalj lett.

1998/3. szám 94. oldalon:

-MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred 
halottaihoz:

8. ábra: A pápai kiszolgáló-személyzet egy csoportja 
Kecskeméten a MiG-21 bis-ek előtt (Kenyeres Dénes)

Horváth Sándor őrgy. 1991.09. 13. MiG-21 MF 
Rácz Zsolt alez. 1998. 07. 23. MÍG-29B

1998/3. szám 95. oldalon:

alul: a szlovén és az egyéb őket követő küldöttségek 
nem 1977-ben, hanem 1997-ben jártak a repülőtéren.
Az 1998/3. szám 87. oldalon a 8. ábra cserélt fotóval 
jelent meg. Az eredetit itt közöljük.

Szerk.

72 HADITECHNIKA 1999/1



A MiG-29-es repülőgép katasztrófája
-  In memóriám Rácz Zsolt repülő ezredes

1998. július 23-án 14 óra 55 perckor a sajtó képviselői és 
az érdeklődők szeme láttára zuhant le MIG-29B típusú, 
17-es oldalszámú, egykormányos elfogó vadászrepülőgép
pel a kecskeméti repülőtéren Rácz Zsolt repülő alezredes, 
aki a baleset során életét vesztette, a repülőgép megsem
misült. A szerző az esemény rövid összefoglalására vállal
kozik.

A szovjet államadósság törlesztéseként a Magyar Köz
társaság 1993-ban 28 darab MiG-29 típusú elfogó vadász- 
repülőgépet kapott az Orosz Föderációtól. Az üzemelte
tésre kijelölt kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Harcászati 
Repülőezredtől a pilóta- és műszaki állomány egy része 
Oroszországba utazott típusátképző tanfolyamra. A tanfo
lyam befejezése után három lépcsőben (1993. október 15- 
én, október 26-án és november 11 -én) Magyarországra re
pülték át a MiG-29-eseket A huszonnyolc darabból 22 
egykormányos harci és 6 darab kétkormányos oktatógép 
volt.

A repülőgépeket magyar felségjelekkel látták el, majd 
mindegyiket berepülték az előírásoknak megfelelően. Az 
itthon maradt állomány típusátképzését követően, 1994. 
szeptember elsején hadrendbe állították a 2. „Dongó” -  
majd 1995. szeptember elsejével az 1. „Puma” Harcászati 
Repülőszázadot. A pilóták folyamatosan végezték a kikép
zési repüléseket, igaz egyre kevesebbet repülve. Gyakori 
volt az alkatrészhiány is, ami szintén nehezítette a folya
matos repülést. Az alakulat több alkalommal részt vett kül
földi NATO-feladatokon, illetve a Lengyel Köztársaságban 
rakéta éleslövészeteken. Sikeres nemzetközi repülőnapot 
és haditechnikai kiállítást rendeztek 1997. május 23-25. 
között.

A Magyar Honvédség vezetésének döntése értelmében 
a 150 éves évforduló és a 60 éves Magyar Légierő ünnep
ségei kapcsán 1998-ban is nemezetközi repülőnap meg
rendezésére készülődött a kecskeméti repülőezred. Ebben 
az időszakban a London melletti Fairfordban is nemzetközi

repülőnap volt, ahol a kecskeméti display pilótái is részt 
vettek. Közben, 1998. július 23-án, délután, sajtótájékozta
tóval egybekötött repülőbemutatóra került sor a kecskeméti 
repülőtéren.

A repülőbemutatón először szállt fel egy L-39 ZO Albat
rosz típusú, kétkormányos, sugárhajtású oktatógép, amely 
szép bemutatót hajtott végre. A gép még a levegőben volt, 
amikor a repülőtér új javítóhangárja előtt felszálláshoz ké
szülve elgurult Rácz Zsolt repülő alezredes 17-es oldal
számú MÍG-29B típusú, egykormányos harci gépével. Vi
dáman mosolyogva integetett az újságíróknak, nyugodt- 
nak, magabiztosnak tűnt a kabinban. A gép a kigurulás 
után ráfordult a kifutópályára, feldübörögtek a hajtóművek 
és fülsiketítő robajjal a magasba emelkedett.

A vadászrepülőgép ezt követően több sikeres manővert 
hajtott végre a repülőtér területe felett, illetve attól kicsit 
északra. A gép több mint négy percet töltött a levegőben, 
amikor az egyik légi manőver közben a repülőtér felszálló
mezejétől északra mintegy két kilométerre hirtelen zuhanó- 
repülésbe kezdett, amit egy éles bal forduló követett, im
már a föld közelében. A hangár előtt sokan figyelték a mű
repülést a repülőtér dolgozói és a katonák közül -  az új
ságírók társaságában. A reptériek már a becsapódás előtt 
egy-két másodperccel érezték a bajt. Többen is kiabálták: 
emeld föl, emeld föl!

A gép -  mint egy szárnyaszegett madár -  bal oldalára 
fordulva eltűnt a fák mögött, majd a következő pillanatban 
füst- és lángtenger csapott az ég felé. Az emberek arcán 
leírhatatlan döbbenet ült. Néhány percig még mindenki ab
ban reménykedett, hogy a pilótának sikerült katapultálnia, 
ez a remény azonban hiábavalónak bizonyult. Később ki
derült, hogy a pilóta teste az ütközés következtében kicsa
pódott a vezetőfülkéből, de azonnal életét vesztette, s a re
pülőgép a becsapódáskor megsemmisült.

A repülőtér hirtelen beállt csöndjét tűzoltóautók szirénája 
verte fel. Rendőrségi és katonai helikopterek érkeztek, 
majd rövidesen megkezdték a tragédia okainak feltárását. 
A kivizsgálást egy tíz fős szakbizottság végezte Helembai 
László repülő ezredes, a Katonai Légügyi Hivatal főigazga
tója vezetésével. Helembai ezredes egyébként maga is re
püli a MiG-29-es gépet, annak idején ő végezte idehaza a 
típus hatósági berepülését Karmazsin ezredessel együtt.

1. ábra: Rácz Zsolt alezredes 1997-ben Linköpingben
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A repülőgép-vezető
rövid életrajza és katonai pályafutása

3. ábra: Rácz Zsolt alezredes (jobra) Varsányi Mihály 
alezredessel 1995-ben Kecskeméten

tája volt. Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett orosz és 
angol nyelvből. Több továbbképző tanfolyamot is elvégzett, 
így a NATO-felkészítő tanfolyamot is külföldön.

Felkészültsége alapján tagja lett annak a NATO-munka- 
csoportnak, amely a repülőgéptender kapcsán részt vett 
különböző típusú (F-16, F/A-18D, Mirage-2000-5, 
Jas-39) repülőgépek tesztelésében.

Amikor a Mirage-2000-5 francia vadászrepülőgép 1996 
augusztusában Kecskeméten bemutatkozott a nagyközön
ségnek, Rácz alezredes lehetőséget kapott arra, hogy a pi
lóta mögötti ülésen repülés közben tesztelje a gépet. Élete

4. ábra: Rácz alezredes az amerikai F /A -18 -al végzett 
bemutató repülésen (Boeing)

Rácz Zsolt 1955. április 19-én született Szarvason. Általá
nos és középiskolai tanulmányai befejezése után katonai 
pilótának jelentkezett, eredményes orvosi vizsgálat és sike
res felvételi után a szolnoki Kilián György Repülő Műszaki 
Főiskolára került, ahol tanulmányait 1973. július 31-én 
kezdte el. A pilótakiképzést a Szovjetunióban kapta meg, 
amelyet kiváló eredménnyel végzett el 1977-ben. Ezután a 
főhadnagyi rendfokozattal repülőtisztté avatták. Szolgálati 
helye mindvégig Kecskemét volt, ahol a nővére is lakik. A 
vadászrepülő-ezrednél különböző hajózó beosztásokat lá
tott el. Volt beosztott repülőgép-vezető, géppár-, majd raj- 
parancsnok, századparancsnok-helyettes, 1988-tól a 2. 
Honi Vadászrepülő Század parancsnoka, 1993. január 1- 
jétől pedig az ezred légilövész-szolgálat főnöke.

1983-86 között elvégezte Budapesten a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia repülőparancsnoki szakát, szintén ki
váló eredménnyel. Pályafutása alatt a MiG-21 különböző 
típusait repülte, majd 1993-ban elvégezte a MiG-29-es át
képző tanfolyamot. Szakmai-elméleti felkészültsége magas 
szintű volt, igényességét önmagával és beosztottaival 
szemben is érvényre juttatta. A kondíciója megőrzése ér
dekében rendszeresen sportolt. Már évek óta „Aranykoszo
rús” első osztályú repülőgép-vezetői címmel rendelkezett.

Jelentős eredményeket ért el a fiatal repülőgépvezető-ál- 
lomány kiképzésében, a MiG-29-es átképzésben, a re
pülőgépek átvételi berepülésében, a repülőgépvezető-állo- 
mány rakéta-éleslövészetekre történő felkészítésében. Az 
ezred legnagyobb gyakorlati tapasztalattal rendelkező piló-

2. ábra: Rácz alezredes és a M irage-2000-5 (B-01) gép 
pilótája 1996. augusztus 30-án a közös repülést 
követően Kecskeméten (Kenyeres D.)

Lt. Col. Zsolt Racz
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egyik nagy élményeként tartotta számon ezt a repülést. 
Rácz alezredes közel 2150 órát töltött a levegőben külön
böző típusú repülőgépekkel -  ebből több mint 800 felszál
lással 467 órát MiG-29 típussal.

Kiváló munkáját elöljárói több alkalommal ismerték el ér
dem utáni kitüntetéssel. Megkapta -  többek között -  a 
Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait, 
1996-ban a honvédelmi miniszter kitüntette a Szolgálati Jel 
első osztályával. Rácz Zsoltot életútja elismeréséül, a ka
tonai repülésben végzett átlagon felüli munkájáért, halála 
után a honvédelmi miniszter posztumusz ezredessé lép
tette elő és a Magyar Honvédség halottjává nyilvánította. 
Hamvait 1998. július 31-én 13 óra 30 perckor helyezték 
örök nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben -  katonai 
tiszteletadás mellett. Az ünnepélyes gyászszertartáson 
megjelentek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezér
kar és a Légierő Vezérkar képviselői is. Ott volt a repülőez
red, a család, rokonság, szomszédok, barátok, tiszttársak, 
ismerősök népes csoportja is. A sírt beborították a gyász 
és a kegyelet virágai.

A 17-es oldalszámú MÍG-29B harci repülőgép adatai

A repülőgép a második kontingenssel levegőben érkezett 
a kecskeméti légibázisra. A gépet kezdettől fogva a 2. 
„Dongó” repülőszázadba sorolták. Kezdetben szegecs
gondjai is voltak, de azt a feltárás után kijavították. 1996. 
július 20-26. között részt vett a „Cooperative Chance 
1996” NATO-békepartnerségi közös légierő gyakorlaton. 
Szerepelt 1997. február 18-27. között a Magyarországon 
megrendezett Simulated Launch (imitált indítás) fedőnevű 
amerikai-magyar légierő gyakorlaton is. A 17-es oldal
számú repülőgép gyári száma: 2960535188 volt, összesen 
291 óra 36 percet töltött a levegőben. Négyszáznyolcvanöt 
felszállást hajtott végre, de csak 484 alkalommal landolt...

A gép jobb oldali hajtóművének gyári száma: 
870884072030, mely 223 óra, három percet üzemelt. A bal 
oldali hajtómű gyári száma: 870882172004, mely 150 óra, 
ötvenhat percet üzemelt. A hadrendbe állítás óta ez volt a 
típussal az első baleset. így jelenleg már csak huszonhét 
darab MiG-29-esüW van a kecskemétieknek.

A gép katasztrófájának okai, a kivizsgálás 
következtetései

A lezuhanást követően rövid időn belül megkezdődött a ka
tasztrófa okainak vizsgálata. A helyszínt azonnal lezárták, 
hogy illetéktelenek ne jussanak a roncsok közelébe, a 
helyszínre érkező repülőtéri és a városi tűzoltók rövidesen 
eloltották a tüzet. A bizottság megtartotta a helyszíni szem
lét, rögzítették a gép roncsainak helyzetét, ezzel párhuza
mosan megkezdték a szemtanúk felkutatását, későbbi idő
pontban pedig meghallgatásukat.

A tragédiát követő napon a helyszínre érkezett Végh Fe
renc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, ve
zérkari főnök. A gép roncsainak megszemlélése után Végh 
tábornok találkozott az ezred vezetésével, a repülőgép-ve
zetőkkel és a kiszolgáló állománnyal. Az állománygyűlésen 
Végh altábornagy kifejezte gyászát és együttérzését 
Rácz alezredes halála miatt. Ezt követően kötetlen beszél
getést folytatott a jelenlevőkkel, melyen többen kifejtették 
véleményüket. Mindenki a maga beosztása és az ezred fe
lelősségteljes tevékenységének hangsúlyozása mellett 
mondta el észrevételeit és a feszítő gondokat. Az állo
mánygyűlés után a Magyar Honvédség parancsnoka Tóth 
György repülőszázados kíséretében részvétlátogatást tett 
az elhunyt pilóta nővérénél.

5. ábra: A 17-es oldalszámú gép az utolsó feladatra gurul. 
Kecskemét 1998. julius 23.-án

7. ábra: A M ig-29-es roncsai a repülőtéren kívül szóródtak 
szét a becsapódást követően (Banczik R.)

6. ábra: A 17-es oldalszámú gép földhöz csapodása utáni 
pillanat, sötét füst és lángfelhő tör fel (Banczik R.)
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A légi katasztrófa bekövetkezése miatt a bizottság a kö
vetkezőket vizsgálta tüzetesen:

-vo lt-e  műszaki meghibásodás:
-  történt-e repülőgép-vezetői hiba;
-  fennállt-e idegen tárggyal való ütközés;
-  közrejátszhatott-e a repülőgép-vezető egészségügyi 

állapotának romlása?

A repülőgép roncsait a katasztrófát követő napon a régi 
hangárba szállították. A kivizsgáló bizottság (melynek tag
jai: repülőgép-vezetők, orvosok, meteorológusok, mérnö
kök voltak) alapos helyszíni szemle után megkezdte a gép 
roncsainak vallatását, elemezte a rendelkezésre álló video
felvételeket, értékelte a „fekete doboz” minden rögzített 
adatát, különös figyelemmel a katasztrófához vezető 
utolsó harminc-ötven másodpercet. A bizottság az anali
zált adatokból már négy nap múlva megállapította, hogy a 
katasztrófát szenvedett vadászgép mindkét hajtóműve tö
kéletesen működött, ugyanez vonatkozik a kormányszer
vekre, a fedélzeti berendezésekre, vagyis a repülőgép egé
szére. Ekkor már szinte 100%-osan kizárták a műszaki hi
bát.

A bizottság a rendelkezésre álló adatokból egyértelműen 
rekonstruálta a repülőgép utolsó feladatát. A gép a felszál
lást követően bal emelkedő fordulót, majd teljes vízszintes 
fordulót hajtott végre. Ezt követően ugrás következett

8. ábra: A gép roncsainak egy része; a ha jtóm ű gondola  
hátsó része (Kenyeres D.)

9. ábra: A gép farokrészének roncsa beszállítás után 
(Kenyeres D.)

10. ábra: A helyszíni vizsgálat után gépkocsival vitték a 
repülőtérre a lezuhant gép roncsait (Kenyeres D.)

negyven fokos emelkedési szöggel, három orsóval. Lebo
ntás ugrásból, majd bukfenc, ferde bukfenc következett. Is
mét ugrás negyven fokos emelkedési szöggel, három orsó
val. Ezt követte a lebontás ugrásból, majd besorolás háton 
repüléshez -  s onnan csapódott szárnyvéggel a földnek. A 
„fekete doboz”, amely több mint kilencven paramétert rög
zít, semmiféle rendellenességről nem számolt be. Nem ta
láltak a pilóta hirtelen egészségromlására utaló jelet, és a 
gép nem ütközött össze semmilyen idegen tággyal.

A balesetet vizsgáló bizottság a katasztrófa okát a követ
kezőkben foglalta össze röviden: nagy valószínűséggel fel
tételezhető, hogy a repülőgép-vezető a túlzott kormány- 
mozdulatokkal előidézett nagy negatív és pozitív túlterhe
lés hatására beszűkült tudatállapotba került. Ennek követ
keztében a vészhelyzetet képtelen volt felismerni, így azt 
elhárítani sem tudta. A repülőgépet ebben az állapotban 
úgynevezett sztereotip kormánymozdulatokkal vezette.

Az igazán veszélyes helyzet a felszállást követő 233. 
másodpercben kezdett kialakulni. Nem lehet tudni, hogy 
miért, de a gép ekkor háthelyzetben emelkedni kezdett. 
Valószínű, hogy ez önkéntelen mozdulat eredménye volt 
már. A negatív túlterhelés 3,5 g-ig növekedett, ami rendkí
vül magas értéknek számít. Az ilyen manőver fiziológiai ha
tásai nagyon veszélyesek. A bizottság véleménye szerint a 
nagy negatív túlterhelés és az azt gyorsan követő +2,8 g
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12. ábra: Rácz Zsolt ezredes temetése Kecskeméten a 
köztemetőben 1998. julius 31-én l^ -k o r .  A pilóta 
kitüntetéseit Hegedűs Ernő rep. alaz. vitte (Szilágyi Réka)

hatására a pilóta tudata beszűkült. Ez nem hagyományos 
értelemben vett rosszullét, hanem annál sokkal rosszabb, 
ilyenkor az ember agyában megnövekedő vérnyomás ha
tására úgynevezett látászavar (vörös köd) keletkezik, s 
képtelenné válik a racionális cselekvésre, ilyenkor nem 
fogja fel a veszélyt.

A hátonrepülésből kijövő pilóta -  megmagyarázhatatlan 
módon -  kiengedte a gép futóműveit, a fékszárnyat viszont 
benti helyzetben hagyta (felejtette), pedig erre figyelmezteti 
is a női hangon „csevegő” biztonsági rendszer.

Kiengedett futókkal megnőtt a gép állásszöge, így je
lentősen nőtt a gép légellenállása, amit a pilóta még ösztö
nösen érezhetett, mivel a 261. másodpercben maximálisra 
növelte a hajtóművek fordulatszámát, csak az volt a baj, 
hogy az utánégőket viszont nem kapcsolta be. A tolóerő 
növekedése nem volt elegendő, és a gép két másodperc 
alatt 200 km/órát veszített a sebességéből, de ezzel együtt 
süllyedt is. Pillanatokkal később ötven méteren már csak 
süllyedési sebessége volt. Innen menthetetlenül lezuhant. 
Ekkor a pilóta már abszolút nem volt ura akaratának, cse
lekvőképességének, amit az is bizonyít, hogy a kabinban 
látható és hallható számos vészjelzés ellenére sem próbál
kozott a katapultálással.

A MiG-29-es „fekete dobozát” a vizsgálat során Szlová
kiába szállították egy légibázisra, s az ottani pilóták segít
ségével rekonstruálták a történteket. Ezenkívül számítógé

13. ábra: Katonai vezetők és a tiszttársak tisztelgése a 
Kecskeméti temetőben, Rácz ezredes emlékének 
(Szilágyi Réka)

pes szimulációval elemezték a tragédiával végződött repü
lés minden egyes másodpercét, egészen a 263. másod
percig, amikor a gép sebességét veszítve a földnek csapó
dott és megsemmisült. A bizottság végkövetkeztetése az 
volt, hogy az ismertetett okok miatt a repülőgép-vezető em
beri teljesítőképessége határára került, hibája nem nevez
hető klasszikus repülőhibának. A gyakorlat elemeit ismerte, 
gyakorolta, ebben az összeállításban azonban még nem 
repülte. Tapasztalatai azonban alkalmassá tették az ilyen 
jellegű bemutatóra is.

A bizottság a kivizsgálás alapján két fontosabb javasla
tot tett a jövőre vonatkozóan: a pilótáknak szimulátoron kel
lene gyakorolniuk bizonyos repülési elemeket; a nagy se
bességgel repülő pilótáknak a negatív túlterheltség hatását 
„gyakorolni” kell centrifugában. Mindkét javaslat megvaló
sításához a repülőgép-vezetőknek külföldre kellene utazni, 
mivel Magyarországon ezek a feltételek még nincsenek 
megteremtve.

Véleményem szerint többet kellene gyakoroltatni a magyar 
vadászpilótákkal a kis magasságú műrepülést és az olyan 
elemek repülését, amelyek során előfordulhat a negatív túl
terhelés is. Gyakorlat teszi az embert mesterré -  mondja a 
régi közmondás. Ez igaz a MiG-29-es vadászpilótákra is.

Kenyeres Dénes 
nyá. alez.

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B, 333-9113)
Zrínyi Miklós Nem zetvédelm i Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium  (Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (Sas utca 1., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (Belgrád rakp. 26. 117-1665)
Fókusz Könyváruház (Rákóczi u. 14-16., 268-1103)

Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest,Geduly u. 1., 369-1450) 
Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823)
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NATO-gyakorlaton a magyar repülők

Az 1997-es évhez hasonlóan 1998 nyarán is megrendez
ték a szlovákiai Sliac légibázis környékén azt a nagysza
bású szárazföldi légierő-gyakorlatot, melyen a magyar lé
gierő is képviseltette magát 2 db MiG-29-es elfogó va
dászrepülőgéppel és egy db Mi-17-es közepes szállítóhe
likopterrel. A NATO Békepartnerség (PfP) keretében 
megrendezett nemzetközi gyakorlatra 1998. július 5-10. 
között került sor. A gyakorlat fedőneve: Cooperative 
Chance 1998 volt. A gyakorlatra való felkészülés során 
több alkalommal is sor került a feladatok helyszínen történő 
egyeztetésére, utoljára április közepén jártak Sliacon a ma
gyar Légierő Vezérkar repülőfőnökségének képviselői. A 
gyakorlatra kijelölt állomány megfelelő gyakorlással jól fel
készült a feladat végrehajtására.

A kecskeméti 59. vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati 
Repülőezredtől 16 fő vett részt a NATO-gyakorlaton. A 
csoportnak Janicsek András repülő őrnagy, az 1. „Puma” 
Harcászati Repülőszázad parancsnokhelyettese volt a pa
rancsnoka, a mérnöki teendőket Gábor Zoltán okleveles 
mérnök őrnagy látta el. A kecskeméti pilóták közül részt

vettek még: Völgyi Olivér őrnagy, Czimber János, Ádám 
József és Lénárt András századosok. A szállításokat a 89. 
Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred 1. „Teve” Szállítóre
pülő-századától 1998. július 3-án reggel hét órára Kecske
métre repült An-26-os közepes szállító repülőgép végezte 
(oldalszáma: 407). A repülő-műszaki és egyéb kiszolgáló 
állomány borús időben kezdte meg a berakodást a gép 
„gyomrába”. Az An-26-os gép személyzete: elsőpilóták: 
Lakatos Csaba és Nádasi Róbert századosok; másodpi
lóta: Kmotricza György főhadnagy; navigátor: Tóth Ferenc 
százados; fedélzeti rádiós: Nemes Imre zászlós.

Közben a repülő-műszakiak a kettes zónában előkészí
tették a vadászgépeket repülésre. A 18-as oldalszámú 
egykormányos harci gépben Janicsek András őrnagy, a 
07-es egykormányosban pedig Ádám százados foglalta el 
helyét. Tartaléknak előkészítették még a 08, 11 és a 15-ös 
oldalszámú MÍG-29B harci gépeket is, de azok Kecskemé
ten maradtak.

Rövid hajtóműpróba, ellenőrzés és kigurulás után gép
párban 9 óra 27 perckor startoltak el. A felszállás után tisz-

3. ábra: Az AB-212 osztrák helikopter a gyakorlaton (Halmi D.)
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5. ábra: Az osztrák hadsereg Pilatus futárgépe (Halmi D.)

teletkört repültek a bázis fölött, majd északnak fordulva 
Szlovákia felé vették az irányt. Az „Ancsa” ezt megelőzően 
8 óra 25 perckor hagyta el a kecskeméti betont.

A 87. Bakony Harcihelikopter-ezred (Szentkirálysza
badja) állományából a 704-es oldalszámú, M i-17  típusú 
közepes szállítóhelikopter is részt vett a gyakorlaton. A he
likopter személyzete: elsőpilóta: Szén László százados; 
másodpilóta: Szabó Miklós százados; fedélzeti technikus: 
Nagy Imre zászlós. A helikopter kiszolgálására nyolc fő re
pülő-műszaki tiszt, tiszthelyettes is kirepült. A szentkirályi 
csoportnak Gréz László okleveles mérnök őrnagy volt a 
parancsnoka. A kiutazó magyar kontingens parancsnoka 
Börcsök Dezső repülő ezredes, a Légierő Vezérkar re
pülőfőnöke volt.

A gyakorlatot Zvolen városában és Sliac repülőterén, il
letve légterében hajtották végre. A Cooperative Chance ‘98 
fedőnevű szárazföldi és légierő-gyakorlat az előző évek 
hasonló jellegű gyakorlataira épült. A nemzetközi gyakor
latot közös parancsnokság alatt Stefan Gombik szlovák és 
Franklin W. Oljemans holland vezérőrnagyok vezették. 
Húsz ország több mint ezer katonája, mintegy ötven légi 
jármű és egyéb szárazföldi harcjármű vett részt a rendez
vényen.

A NATO-t nyolc ország (Kanada, Dánia, Olaszország, 
Hollandia, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, 
Amerikai Egyesült Államok), a békepartnerségi országokat: 
Ausztria, Csehország, Magyarország, Moldávia, Románia, 
Svédország, Bulgária, Finnország, Macedónia, Lengyelor
szág, Szlovákia és Ukrajna képviselte. Minden részt vevő 
ország operatív csoportot is vitt magával, melynek tagjai a 
gyakorlat alatti törzsmunkát végezték, koordinálták a kapott 
feladatokat és összeköttetést tartottak fenn a közös pa
rancsnoksággal. Olaszország 1 db G-222-es géppel,

f *■

6. ábra: Brit Hawk 200 kiképzőgép a gyakorlaton (Halmi D.)

7. ábra: Cseh MiG-21 -es az állóhelyen (Halmi D.)

Franciaország 3 db Mirage-2000-re\, Németország 2 db 
MiG-29-cél, Anglia 3 db Tornádóval, az USA 3 db F-16- 
tal, Ausztria 1 db PC-6-tal, 1 db Bell-212-veI, Csehország 
4 db MiG-21-gyei, Magyarország 1 db Mi-17-tel, 2 db 
MiG-29-ce\, Románia 2 db MiG-21-gyei, Svédország 3 db 
Ja-37 Viggenne\, Bulgária 1 db An-24-gyel, 2 db MiG-21- 
gyel, Lengyelország 2 db MiG-29-cél, Szlovákia 4 db 
MiG-29-cél, Ukrajna 1 db Ал-30-cal vett részt a Coopera
tive Chance ‘98 NATO-gyakorlaton.

A nemzetközi gyakorlat két fő elemének egyike a veze
tési szintek működtetése, a törzsek munkájának összehan
golása, ami a tevékenység végrehajtását és irányítását 
foglalta magában. A másik, a valós repülőgyakorlat, mely
nek középpontjában a légvédelem állt; de ez is tartalmazott 
válságkezelő elemeket és békefenntartó feladatokat is. 
Gyakorolták a válságkezelést is, melynek során a „két fél” 
között semleges zónát alakítottak ki, melyben elhelyezke
dett egy atomreaktor is. A NATO-csapatok légvédelmi ra
kétaüteggel védték, oltalmazták a reaktort -  sikerrel.

A nemzetközi gyakorlaton a szlovák gépek (MÍ-24D , 
Mi-8  helikopterek, L-29 Delfin, L-39 ZO Albatros, Szu-22 
repülőgépek) repülték a célokat a közreműködő légierők 
gépeinek. Az AWACS segítségével történtek a rávezeté
sek, azonosítások, elfogások, majd a leszállásra kénysze
rítések. A magyar MiG-29-es elfogó vadászrepülőgépek 
légirendészeti feladatokat kaptak a nemzetközi parancs
nokságtól. Repülési tervtábla alapján emelték a repülőgé
peket a megadott őrjáratozási légtérbe. A gyakorlaton egy 
északi és egy déli őrjáratozási légteret jelöltek ki. A magyar 
vadászgépek általában naponta egy-egy bevetést hajtottak 
végre, de előfordult, hogy naponta két-két feladatot repül
tek. A magyar MÍG-29B típusú gépek 17 felszállás során 
összesen 14 óra 30 percet repültek.
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10. ábra: Egy JA -37  Viggen előtt magyar repülőműszaki 
tisztek állnak (Halmi D.)

A Mi-17-es közepes szállítóhelikopter kutató-mentő fel
adatot oldott meg, és sebesülteket mentett a katasztrófa 
sújtotta területről. Földrengés történt a körzetben, a heli
koptert a terület fölé emelték, ahol egy osztrák helikopter
rel géppárban eredményesen együttműködve hibátlanul ol
dották meg a kapott mentési-kutatási feladatokat. A heli
koptereken vegyes összetételű nemzetközi szakszemély
zet dolgozott együtt. A magyar helikopteren olasz orvos, az 
osztrák helikopteren pedig német orvos teljesített egész
ségügyi szolgálatot.

A Cooperative Chance ‘98 NATO-szárazföldi és légierő
gyakorlatot hivatalosan 1998. július 10-én, az esti órákban 
fejezték be. A résztvevők másnap már a kora reggeli órák
ban megkezdték az anyagok összekészítését. Szolnokról 
megérkezett a 407 oldalszámú An-26-os közepes szállító 
repülőgép, s a kiszolgáló személyzet megkezdte az 
anyagok, eszközök bemálházását. A repülő-műszaki állo
mány -  Gábor őrnagy vezetésével -  előkészítette a va
dászgépeket a hazatelepülésre. A 01-es oldalszámú gép
ben Lénárt András százados, a 18-as számú gép kabinjá
ban pedig Czimber János foglalt helyet. A gép átvétele, 
hajtóművezése után 11 óra 5 perckor géppárkötelékben 
elemelkedtek a sliaci betonról. A géppár 11 óra 40 perckor 
érkezett Kecskemétre. A gépeket és a pilótákat Téglás 
László alezredes, parancsnokhelyettes fogadta. Ezt kö
vetően az „Ancsa” 12 órakor emelkedett a levegőbe, fedél
zetén a biztosító és kiszolgáló állománnyal és a tartalék pi
lótákkal. A szállítógép 12 óra 54 perckor landolt a kecske
méti reptér leszállópályáján.

A gyakorlat magyar vezetőjétől azt kértem, hogy röviden 
beszéljen a NATO-gyakorlat céljáról, tapasztalatairól s a 
kinti követelményekről.

13. ábra: Adám József szds. hajtóműpróbát tart kigurulás előtt 
(Kenyeres D.)_________________________________________
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-  A Cooperative Chance ‘98 nemzetközi hadgyakorlat 
célja az volt -  kezdte a beszélgetést Börcsök Dezső repülő 
ezredes mely a hasonló gyakorlatok tapasztalataira is 
épült, hogy a NATO-tagországok, illetve a parnerországok 
közösen gyakorolják és továbbfejlesszék a haderők közötti 
interoperabilitást és a közös irányítás nyelvezetét. A gya
korlaton részt vevők begyakorolták az ENSZ békefenntartó 
hadműveletei során várhatóan végrehajtandó feladatokat.

-  Milyen tapasztalatokat szereztek?
-  Ezt a nemzetközi gyakorlatot teljesen a NATO-elvek 

szerint szervezték meg, s bonyolították le. A szervezés tel
jesen elüt a mi parancsnoki munkánktól. Számítógépes ve
zetési rendszerük segítségével meghatározott adatok és 
programok bevitelével képesek végezni a feladatokat, s ér

tékelni az eredményeket vagy a hibákat. A döntéshozatal
nál is ezekre a programozott adatokra, számvetésekre tá
maszkodnak. A vezetési csoportok a harcparancs elkészí
tése folyamán ezeket figyelembe veszik, alkalmazzák. Ve
zetési rendszerük is teljesen eltér a Magyar Honvédségben 
alkalmazott módszertől. A kidolgozó törzsek főleg fóliára 
dolgoznak, különböző vázlatokat készítenek, térképet 
alig láttam. Sokkal rugalmasabb az ő rendszerük. Mindenki 
a saját feladatát végezte, de azt profi szinten. A parancs
nok magas szintű feladat-végrehajtást vár el mindenkitől. A 
résztvevők a repülési feladatokat kiválóan oldották meg. A 
feladatok jól lettek összehangolva, véleményem szerint ez 
megmutatkozott az eredményekben is.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A monostori erőd katonái

A Várak, Erődök, Vitézek című kiállítás 1998. szeptember
12-én nyílt meg a komáromi monostori erődben, mintegy 
250 m2-en. A kiállítás első része a Naszádosok, Vitézek 
Komáromban a XV-XVII. században címet viseli.

Komárom rendkívül előnyös földrajzi fekvésének köszön
hetően már a rómaiak alatt stratégiai fontosságú légióstá
borral rendelkezett. Brigetio kőerődítménye a Vág-Duna 
és a Duna összefolyásánál épült, s tárgyi emlékei az ig- 
mándi erődben berendezett kőtárban látogathatók.

A honfoglalás után földvár, majd IV. Béla uralkodása 
alatt erős kővár épült a katonailag is fontos helyen.

Hunyadi Mátyás (1458-1490) Komáromban pompás vá
rat és palotát építtetett, és részben a város mellett állomá- 
soztatta dunai hajóhadának jelentős részét. 1476-ra a du
nai flotta 364 egységén mintegy 10 000 katona tartozott a 
királyi sereghez. Az ágyúkkal felszerelt naszádokon telje
sített szolgálatot a királynaszádosok bátorságukról közis
mert hadinépe. A dunai hajóhad egyik legfontosabb ki
kötője Komárom lett.

A vár 1527-ben került a Habsburg uralkodók kezére, és 
évszázadokon keresztül birtokukban maradt. Buda 1541. 
évi török megszállása I. Ferdinánd uralkodót (1503-1564) 
új végvárrendszer kiépítésére ösztönözte. A komáromi 
Öregvár tervét Pietro Ferabosco készítette el, építése 
1550-ben kezdődött, de végleges formáját csak 1592-ben 
nyerte el. A komáromi végvárban naszádosok, huszárok, 
tüzérek és gyalogosok teljesítettek állandó szolgálatot. A 
vár őrségének legnépesebb csapatát a naszádosok (XVII. 
sz. elejétől sajkásoknak nevezték őket) alkották. A naszá
dosok (sajkások) főparancsnoka a naszádos fővajda volt, 
aki csak a vár főparancsnokának tartozott engedelmesség
gel. A naszádosok mellett a huszárok szintén a magyarok 
közül kerültek ki, szervezeti egységük a kb. 100 főt szám
láló huszárszázad volt.

A komáromi vár komoly tüzérséggel rendelkezett, a ko
rabeli szemtanúk leírásai sok messzehordó ágyúról, hatal
mas lőszerraktárakról szólnak. Komáromban a kb. 40-60 
várvédő ágyú, és a 40-80 sajkán elhelyezett sajkás ágyú 
igen jelentős tűzerőt képezett.

Viszonylag nagy létszámú erőt jelentett a vár idegen 
zsoldosokból (főleg németekből) álló gyalogsága. Parancs
nokuk a gyalogság kapitánya, aki a vár főkapitányának alá

rendeltje volt. Tisztjei egy-egy gyalogos századot irányítot
tak. Fegyverzetüket dárda vagy puska, hosszú egyenes 
kard vagy szablya, sisak és mellvért képezte.

1584-ben a kiváló képességekkel rendelkező Pálffy Mik
lós került a komáromi vár élére. Kapitánysága alatt rend
szeressé váltak a török elleni portyázások, főleg a török ké-
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2. ábra: A belső udvar egy része (Szabó Miklós)

zen lévő várak Esztergom, Tata s még Buda ellen is. Pálffy 
kiváló emberi tulajdonságai és vitézsége elismerésére még 
Vili. Kelemen pápa is felfigyelt. 1594-ben Győr elfoglalása 
után Szinán basa százezres sereggel Komárom ellen vo
nult, és október 7-én megkezdte a vár ágyúzását. A súlyos 
harcok során a vár védői sikerrel állták az ostromot, s kö
zel háromhetes küzdelem után a török sereg kénytelen volt 
elvonulni.

A komáromi várat a XVII. sz. közepén tovább erődítették. 
Az ún. Újvár építésének első üteme 1663-ban indult, telje
sen pedig 1673-ben készült el, s ezzel már egy erődcso
port uralta a környéket. A török háborúk megszűntével Ko
márom erőssége egy időre megszűnt végvárnak lenni és 
az ország közepén elvesztette jelentőségét.

A kiállítás második termében a Komárom honvédéi 
1848/49-ben címet viselő rész épült fel.

A XIX. század elején a napóleoni háborúk közvetlen ha
tására Komárom újra a figyelem középpontjába került. 
1809-re helyreállították az Öreg- és Újvárat, majd meg
kezdték a Nádorvonal építését, melyet József nádor sze
mélyesen irányított, és I. Ferenc uralkodó naponta meg
szemlélt. A király itt, Komáromban hozta meg döntését egy 
hatalmas, 200 000 katona befogadására alkalmas erőd- 
rendszer létrehozásáról. Az 1810-es tervek alapján Chas- 
teler altábornagy irányításával indultak meg az új erődítési 
munkálatok, melyek már kőből készült erődítések egész 
sorát hozták létre. 1847-ben a Nádorvonal nagy része már 
elkészült.

A hivatalba lépő magyar kormány az ország legfonto
sabb várának tekintette, majd 1848 szeptemberében a for
radalmi vívmányok megvédésére szerveződő honvédsereg 
felállításának idején megkülönböztetett figyelmet fordított 
az erődrendszernek az önvédelmi harcok szolgálatba való 
állítására.

4. ábra: A III. teremben álló álló Cs. és Kir. 12. gyalogezred 
vitrinje
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6. ábra: Az I. teremben álló janicsár török harcos és 
felszerelései a XVI-XVII. sz.-ból

7. ábra: A IV/a terem a szovjet lőszerraktári részlete 
1948-1990

Majthényi István tábornok nevéhez fűződik a vár védelmi 
erőinek megszervezése, a szükséges készletek felhalmo
zása. 1848 decemberében bekövetkezett a császári-királyi 
hadsereg főerőinek nagy erejű támadása, ami az ország 
nyugati felének elveszítését eredményezte. Komárom elszi
getelődött, s a vár parancsnoka ebben a helyzetben elbi
zonytalanodott, fontolóra véve a várfeladást. A megalakult 
várvédelmi bizottmány ekkor leváltotta Majthényit, s helyébe 
az addigi erődítési igazgatót, az igen tehetséges mérnökkari 
tisztet, Török Ignác ezredest állította. A parancsnokváltás 
után megszilárdult a vár védelme, s az Országos Honvé
delmi Bizottmány tábornokká léptette elő Törököt. A vár ost
roma 1849 márciusában vett nagyobb lendületet, amikor el
kezdődött rendszeres bombázása, és szoros ostromgyűrűt 
vontak köré Simunich altábornagy csapatai.

A tavaszi hadjárat második felének hadműveletei Komá
rom felmentésére irányultak, hogy egyúttal a császári 
főerők hátát is veszélyeztessék. Április 26-án került sor a 
Duna jobb partján az ostromzár utolsó részének szétzúzá
sára, de a visszavonuló császári főerőket már nem tudták 
megakadályozni a Győr felé történő elvonulásban.

A nyári hadjárat legfontosabb eseményei Komárom kör
zetében zajlottak. Görgei itt szerette volna végrehajtani a 
honvédsereg legjelentősebb erőinek összpontosítását, s 
megvívni a döntő csatát a császári csapatokkal. A sikerrel 
kecsegtető terv megvalósítására azonban nem került sor. 
Július 2-án és 11-én így is két nagyon jelentős csata zajlott 
le Komárom falai alatt a Duna jobb partján, de ezt követő
en a honvédsereg fő erőinek el kellett hagyniuk Komárom

térségét és a Tisza-Maros körében kijelölt új összpontosí
tási körzetbe vonultak.

Komárom újból elszigetelődött, s Klapka György tábor
nok vezénylete alatt 18 000 főnyi védőrség maradt az 
erődrendszerben. Július 29. és augusztus 3. között egy 
rendkívül szellemes hadművelettel Klapka honvédéi szét
zúzták a császári ostromzárat, s megkezdték a Dunántúl 
északi részének felszabadítását. A meginduló újoncozás
sal 5000 katonával emelték a védő őrség számát. A 
hadműveleteket azonban a délvidéki magyar csapatok so
rozatos vereségei nyomán kialakult helyzetben nem folytat
hatták. A honvédsereg utolsó győztes hadműveletére már 
túl későn került sor. Feltétel nélküli fegyverletételre a várőr
ség azonban nem volt hajlandó, és sikerült amnesztiát ki
csikarni nem csak a saját, de a Komáromba menekült po
litikusok, katonák számára is. A vár átadására 1849. októ
ber 2-5. között került sor.

A harmadik terem a Monarchia Garnizonja 1867-1918 
címmel a császári és királyi csapatok komáromi történetét 
mutatja be.

Az 1848-49-es szabadságharc után tovább folytatódott 
az erődrendszer kiépítése. 1850-ben Simunich altáborna
gyot nevezték ki a vár parancsnokának, s ezzel egy időben 
elkezdődött a homokhegyen a monostori erőd építése, a 
Csillagerőd újraépítése. A monostori erőd egyik legfonto
sabb elemeként az északi védmű (tüzér bástya) épült meg, 
melynek lövegei uralmat biztosítottak a dunai hajóforgalom 
fölött. A monostori erőd építését 1871-ben, a Vágvonalat 
1870-ben, az igmándi erődöt 1877-ben fejezték be. Az 
erődben békeidőben sok katonai alakulat állomásozott, 
többek között 1858-60-ban a császári-királyi 42.

8. ábra: Az M. Kir. Honvédség gyalogos tisztje és 
közlegénye az 1930-as évekből

9. ábra:A IV. terem,Cs. és Kir. 12 gyalogezred harcai 
az I. világháborúban
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10. ábra: A Monostori erőd VI. sz. bástyájának (tüzér 
bástya) 1:50-es méretű makettje

(V. György) gyalogezred. Többször szolgáltak Komárom
ban a császári-királyi 12. (Vilmos) gyalogezred zászlóaljai 
(a 12. gyalogezred állomáshelyének változása külön tablón 
látható), melynek kiegészítési körzete is Komáromhoz 
kötődött. A kiegyezés után a városban császári és királyi 
alakulatok állomásoztak, a Magyar Királyi Honvédséghez 
tartozó csapatokat az erődrendszerben nem helyeztek el. 
A helyőrségben helyezkedett el az V. (pozsonyi) hadtest 
33. gyaloghadosztályának parancsnoksága és törzse. 
Ezek a csapatok azonban háború esetén elvonultak, nem 
úgy, mint a tüzércsapatok jelentős része. 1850-től a csá
szári-királyi tüzércsapatoknál megalakultak a vártüzér- 
zászlóaljak. 1867-től 1870-ig a morva kiegészítésű 7. vár- 
tüzér-zászlóalj, majd a magyar 5. zászlóalj állomásozott az 
erődrendszerben, melyet 1891-ben a 6. magyar vártüzér- 
ezred 1. zászlóalja váltott fel.

Komárom a Monarchia tüzérségének jelentős bázisává 
vált, a vártüzérségen kívül 1885-től tábori tüzérek is állo
másoztak a városban, kezdetben az V. hadtest tüzérez- 
rede, 1894-től pedig a 15. hadosztály tüzérezrede. Az 
erődrendszerben a tüzérség lövegeinek széles skálája 
megtalálható volt, a tábori és várlövegek egyaránt.

Rendszerint az erődökbe települtek a műszaki csapatok, 
melyek folyamatosan karbantartották a falakat, sáncokat, 
így Komáromban mindig állomásoztak utászok, árkászok, 
hidászok.

Az erődrendszer mintegy 12 km-es kerületét -  a korabeli 
számítások szerint -  mintegy 30 000 katonának kellett vé
denie. Az erődrendszert védőkörletekre osztották. Az I. 
védőkörlet a Nádorvonalat, a II. a Vágvonalat a III. az Ig- 
mándi, a IV. a Monostori körzetet foglalta magában. A vé
delem döntő szerepe a tüzérségre hárult, melynek az erőd- 
rendszeren kívül (2-3 km-re) főleg északi, északkeleti 
(orosz irányban) előretolt állásai is voltak. Komárom erőd- 
rendszerével ugyan számoltak egy elkövetkező háborúban, 
de a katonaság zömét ún. elvonuló alakulatok képezték.

A kiállítás negyedik része a Két háború katonái 
1914-1918 címet kapta.

Az I. világháború előtt, 1914-ben a következő alakulatok 
állomásoztak a városban és az erődrendszerben:

-  12. gyalogezred 3. zászlóalja,
-1 9 . vadászzászlóalj,
-  az 5. Radetzky huszárezred törzse és 2. zászlóalja,
-  a 15. tábori ágyús ezred törzse 1. és 2. osztálya,
-  az 5. lovagló tüzérosztály,
-  az 5. nehéztüzérosztály,
-  a 6. vártüzérezred törzse és 4. százada,
-  az 5. árkászzászlóalj,
-  a 6. árkászzászlóalj póttartalék százada.

11. ábra: A terepasztal látképe

A csapatok zöme a 33. gyalogoshadosztályhoz, azon ke
resztül az V. hadtesthez tartozott. Az V. hadtest csapatai a 
háború kitörésekor elvonultak. A komáromi kiegészítésű 
ezredek, zászlóaljak, osztályok részt vettek a nagy háború
ban. A komáromi bakák az orosz hadszíntéren, majd az 
olasz arcvonalban egyaránt küzdöttek, s a háború végére 
súlyos vereséget szenvedtek el.

A trianoni békediktátum Komáromot határvárossá alakí
totta, az erődrendszer nagyobbik részét Csehszlovákiához 
csatolták. A Magyar Királyi Honvédség Komáromba települt 
csapatai a Csillagerődöt, a Frigyes főherceg lovassági lakta
nyát, a monostori erődöt és a mellette elhelyezett tüzér ba
rakktábort vették birtokukba. 1932-ben a városban állomá
soztak a 3. gyalogezred, a 3. huszárezred és a 2. tüzérezred 
egyes zászlóaljai, illetve osztályai. A hadseregfejlesztés 
egyre jelentősebb helyőrséggé tette a várost. 1938-ban a bé
kehadrend szerint a II. hadtest és a 6. vegyesdandár törzse, 
a 22. gyalogezred I., II. zászlóalja, a 6. tüzérosztály, a II. lo
vasszázad, a 22. árkászszázad, ezenkívül a híradószázad, 
vonatosztag, hidászszázadok állomásoztak Komáromban.

1938 novemberében az I. bécsi döntés értelmében Ko
máromot visszacsatolták Magyarországhoz. A magyar csa
patok 1938. november 5-én szállták meg az erődrendszert. 
1939 szeptemberében megkezdődött az Öregvár és Csil
lagerőd lőszerraktárrá való átépítése. Lengyelország né
met megszállása után a lengyel-magyar közös határon tö
megesen menekültek át lengyel katonák. Egy részük a mo
nostori és igmándi erődben nyert elhelyezést.

1942-től a komáromi csapatok is bekapcsolódtak a há
borúba. A 2. hadsereg III. hadteste 6. könnyű hadosztályát 
komáromi alakulatok alkották. Ezen belül a 22. és 52. gya
logezred, a 6. tábori tüzérezred, a 6. híradószázad, a 6. hu
szárszázad, a 6. légvédelmi gépágyús üteg, a 6. fogatolt 
vonatoszlop, az ezredek közvetlen alakulataival együtt. A 
hadosztály elvonult katonái közül csak kevesen érkeztek 
haza. A vérveszteség hatalmas volt.

1945-ben a város erődrendszere harctérré változott. A 
várost az 1. huszár- és a 23. gyalogoshadosztály megma
radt erői védték. A szovjet hadsereg március 28-án foglalta 
el Komáromot. Ezt követően a szovjet csapatok vették 
igénybe az erődelemek és laktanyák jelentős részét.

A szovjet Déli Hadseregcsoport legjelentősebb lőszerrak
tárát alakították ki a monostori erődben, mely közel 45 évig 
birtokukban maradt. A szovjet hadsereg 1990-91-es kivonu
lása során az erődből közel 1400 vagon lőszert szállítottak el.

Komáromban 1991-től sem hazai, sem idegen katona 
nem állomásozik. Az erődvárost elhagyták katonái.

Dr. Kovács Vilmos
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Repülőtalálkozón a kecskeméti vadászok

A kecskeméti 59. vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezred pilótái az 1998-as szezonban először rendhagyó 
repülőprogramon vettek részt. A kecskemétiek még ta
vasszal kaptak meghívást Laagéból, a Luftwaffe 73. Va- 
dászrepülő-ezredétől, ahol a németek nyílt repülőnapot és 
haditechnikai bemutatót tartottak. A laagéi légibázison a 
németek szintén MiG-29 típusú, szovjet gyármányú elfogó 
vadászrepülőgépeket üzemeltetnek. A nyílt napot 1998. jú
lius 4-én és 5-én rendezték meg.

Az indulásra július 2-án került sor. Az állomány és a 
technikai eszközök szállítására Szolnokról érkezett az MH 
89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred 1. „Teve” Szállí
tórepülő Századától a 407-es oldalszámú, An-26 típusú 
közepes szállító repülőgép. A kiutazó csoport tagjai azon
nal megkezdték a gépbe való bemálházást. A gép rakodó
terébe került egy db aggregátor és több fém konténer, 
megrakva különböző tartalék alkatrészekkel, segédberen
dezésekkel. Az An-26 személyzete: elsőpilóta -  Hochsor- 
ner Csaba őrnagy és Nádasi Norbert százados (kiképzés 
alatt); másodpilóta: Szántó Csaba százados; fedélzeti tech
nikus: Lóczi Zoltán főhadnagy; rádiós: Tóth Attila száza
dos; navigátor: Németh János százados.

A kecskemétiektől összesen 15 fő utazott ki Pintér Sán
dor repülő ezredes, ezredparancsnok vezetésével. A ve
zető mérnöki teendőket Márkus Emil okleveles mérnök 
alezredes látta el. A kecskeméti MiG-29-es pilótákat Né
meth Gábor alezredes, valamint Vári Gyula, Tóth Gábor és 
Hajdú Attila századosok képviselték. A repülő-műszakiak 
már kora reggel hozzákezdtek a kettes zónában a vadász
gépek előkészítéséhez. Összesen négy gépet vontattak ki 
az állóhelyről a zónába, ebből két db éles, kettő pedig tar
talék volt. A pilóták beszálláskor vették észre, hogy a GPS 
(Global Position System) műholdas navigációs rendszer 
üzembe helyezése több időbe telik, mint azt előzőleg ter
vezték, ezért egy órát késtek az indulással. A hajtóműve- 
zés és a műszerek, automata rendszerek ellenőrzése után 
a 06-os oldalszámú, egykormányos harci gép -  fedélzetén 
Vári százados -  és a 25-ös oldalszámú, kétkormányos ki
képzőgép -  kabinjában Németh alezredes és Tóth száza
dos -  9 óra 53 perckor startolt el géppárkötelékben. A va
dászgépek 1500 literes póttartályt is magukkal vittek, tele 
üzemanyaggal. Tartaléknak volt kijelölve a 08-as egykor
mányos és a 28-as oldalszámú kétkormányos gép, de

ezek Kecskeméten maradtak. A vadászok után az „Ancsa” 
is kigurult, majd 9 óra 58 perckor elemelkedett. A vadász
gépek 1 óra 20 percnyi, az An-26-os 2 óra 15 percnyi re
pülés után landoltak Laagéban. Az An-26-os a gyors kira
kodás után azonnal visszaindult, mert másnap NATO-gya- 
korlatra szállította a kecskeméti repülőket.

A magyar repülők azt tervezték, hogy az egyik MiG-29- 
es vadászgép statikus bemutatón vesz részt, a másik gép
pel pedig Vári százados műrepüléseket hajt végre. A né
metek azonban másként döntöttek, így a magyarok nem 
hajthattak végre műrepüléseket, hiába készültek!

A Laagéban rendezett repülőnapnak 4-én 120-30 ezer 
látogatója volt. Az érdeklődők már kora reggel benépesítet
ték a repülőteret és környékét a hűvös, esős időjárás elle
nére. A meghívást elsősorban a NATO-tagországok 
(Franciaország, Belgium, Olaszország, Kanada, Amerikai 
Egyesült Államok, Anglia, Törökország) fogadták el. A 
NATO-n kívüliek közül csak Magyarország volt jelen. A 
résztvevők felvonultatták többek között a Tornado nyolc 
változatát, Mirage, Hawk, F-16, F-104, F-4J Phantom, 
MiG-29, Awacs típusú gépeket, sőt a Földközi-tengeren ál
lomásozó CVN-67 J. F. KENNEDY repülőgép-hordozóról 
egy db F-14-es vadászgépet is.
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5. ábra: Az An-26 -os személyzete balról-jobbra:
Nádasi Norbert szds. Hochsoorner Csaba őrgy. Lóczi 
Zoltán fhdgy. Szántó Csaba szds. Németh János szds. 
Tóth Attala szds.

6. ábra: Németh alezredes a MiG-29 fedélzetén

A rossz idő miatt 100-120 méter volt a felhőalap, ami 
korlátozta a bemutató repüléseket. Szombat délután egy 
Phantom és egy MiG-29-es kötelék repült, illetve egy Tor
nado tartott műrepülő bemutatót. A földi technikai bemuta
tón sok gép vett részt, a szervezettséget és az ellátást 
csak dicsérni lehetett. Ezen a német MiG-29-es bázison 
minden évben tartanak nyílt napot, a magyarok először vol
tak jelen.

A programok rendben lezajlottak, hamar eltelt a kint töl
tött idő. Július 6-án kora reggel a műszakiak előkészítették 
a vadászgépeket, közben az „Ancsa” is visszaérkezett 
Szolnokról, s megkezdték a bemálházást. A pilóták elfog
lalták helyüket a kabinban, majd 11 óra után elstartoltak. A 
kecskeméti betonra 12 óra 30 perckor szálltak le. Az 
An-26-os 13 óra 27 perckor startolt és több mint kétórányi 
repülés után, 15 óra 45 perckor fogott betont.

A kimálházást követően kérdeztem Pintér ezredest, az 
ezred parancsnokát a kint szerzett szakmai tapasztalatok
ról.

-  Én először vettem részt ilyen szintű rendezvényen. A 
németek feszített programot állítottak össze részünkre. 
Sajnos, a mi gépünk nem műrepülhetett, pedig Vári száza
dos nagyon jól felkészült. Pilótáink különböző szakmai 
megbeszéléseken, tapasztalatcseréken vettek részt. Meg
vitatták a MiG-29-es üzemeltetési rendszerét, a különböző 
harceljárási szabályokat, az éjjeli elfogások gyakorlásának 
elméletét. Foglalkoztak a repülésre való felkészülés rend
jével, a kiképző repülések koordinálásával és végrehajtá
sának rendszerével. Több alkalommal is foglalkoztunk a 
NATO-tagországok repülőszázadainak közös repülésével 
és a közös gyakorlások együttműködési rendjével. Én úgy 
érzem, hasznos tapasztalatokat szereztünk a Luftwaffe 
MiG-29-es ezrednél tett látogatásunk során.

-  Mivel mi is a nemzetközi repülőnapra készülünk, ezt a 
témát különös figyelemmel kísértem. A németek mindent 
pontosan, precízen megszerveztek az ellátástól a gépek ki
szolgálásáig. Az ezen a téren szerzett tapasztalatokat, úgy 
érzem, jól tudjuk mindennapjainkban és repülőnapi rendez
vényeinken hasznosítani. Ha pedig így lesz, akkor utazá
sunk nem volt hiábavaló -  fejezte be nyilatkozatát Pintér 
ezredes.

Megkérdeztem még a kinti tapasztalatairól Márkus Emil 
alezredest is.

-  Minket a 73. ezred 731. MiG-29-es repülőszázada lá
tott vendégül, ők segítettek felmerült problémáink megoldá
sában. Ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen a két ala
kulat évek óta rendszeresen találkozik. Engem a gépek ja
vítására szolgáló jól felszerelt, óriási méretű hangárok lát
ványa és a repülőgépek elhelyezésére, tárolására szolgáló 
boxok, bunkerek műszaki állapota fogott meg. A gépek 
műszaki állapotát, élettartamát jobban meg tudják óvni, 
mint mi, a szabad ég alatt. Ott ritkább is a gépek meghibá
sodása, mint nálunk. Hasznosítható tapasztalatokat sze
reztünk a gépek üzemeltetése, kiszolgálása terén -  fejezte 
be a beszélgetést Márkus alezredes.
A fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A Zrínyi Kiadó könyvei m egvásárolhatók a könyvesboltokban, 
viszonteladóknak a Zrínyi Kiadónál!
Egyes könyveink különleges árkedvezm énnyel kaphatók!

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22

Telefon: 333-9113, 210-0099 • Fax: 314-2432, HM 165-22, HM fax: 172-45
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Forgószárnyak a Bakony alján

1998. szeptember 19-én, szombaton kegyes volt az időjá
rás a Szentkirályszabadjára látogatókhoz, akik a 87. Ba
kony Harcihelikopter-ezred 40. évfordulójára rendezett nyílt 
napra voltak kíváncsiak. A programot az ezred helikopter
köteléke nyitotta meg Wagner: A Walkürök lovaglása című 
művének ismert zenéjére.

Az ezred változatos programokat szervezett a vendégek 
számára. A Magyar Honvédség repülőeszközeinek 
(MiG-21, MiG-29, L-39, Zlin-43, An-26  stb.) egyéni légi 
bemutatója mellett a Mi-8, -17  és -24-es helikopterek „bé
kefenntartó akció”-t játszottak el, ahol támadás érte a se
gélyszállító akció helyszínét és VIP-személyt akartak az 
agresszorok foglyul ejteni. Kutató-mentő feladat és légi tűz
oltás bemutatása követte mindezt. Az ejtőernyős bemutató 
résztvevői is az ezred Mi-8-as helikopteréből ugrottak.

Nagy érdeklődés kísérte a helikopter-autó gyorsulási 
versenyt is, amelyben Mi-24, M i-17és MD-500 mérkőzött 
meg a Volkswagenekkel.

A földön a statikus repülőbemutatóknál lehetett ismer
kedni a Magyar Légierő repülőgéptípusaival (Mi-2, -8, 
-17, -24  helikopterek, Z-43  futárgép, An-26 közepes szál-

1. ábra: Helikopter-nyitókötelék a szentkirályszabadjai 
repülőtér felett

V

3. ábra: M i-8 -as helikopterből 20 fő bekötött ejtőernyős 
ugrást hajtott végre

4. ábra: A Dunai Repülőgépgyárban nagyjavított L -39  ZO 
Albatros (114) bemutató repülés közben

5. ábra: A M ÍG-29B Kecskemétről érkezett, hogy bemu
tassa műrepülő programját
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lító repülőgép, L-39 Albatros gyakorlógép, MiG-21 és 
MiG-29 vadászrepülőgépek), de a 25. Klapka György 
Önálló Gépesített Lövészdandár is kiállította T-72-es harc
kocsiját, BMP-1 gyalogsági és BRDM-2 Maljutka páncél
törő rakétás harcjárművét. Az ágyúkat a 122 mm-es vonta
tott tarack és a 100 mm-es páncéltörő ágyú képviselte. A 
87. Bakony Harcihelikopter-ezred saját állományából 
BTR-60-as harcjárművet, SZKP-11-es repülésvezető rá
diós kocsit, R-142-es rádiós kocsit, APA-5  repülőgép-in
dító és UMP hőlégfúvó gépjárművet állított ki.

Azok, akik nem csak nézelődni akartak, a délután folya
mán utasrepülésen vehettek részt Ka-26, An-2, Zlin-142 
gépekkel. A nyílt nap napnyugtáig tartott, és őszinte dicsé

retet érdemel a szervezés, mert a program mindvégig lát
ványos volt -  kellő pihenés és ebédszünet közbeiktatásá
val. Másrészt a légi program délelőtt és délután is ugyan
úgy folyt le, így aki mindent látni akart, annak sem kellett 
reggeltől estig kint állnia a repülőtéren.

A több mint tízezer látogató ezen a napon átfogó képet 
kapott a helikopterezredről és a Magyar Légierőről, 
amelynek pilótái a kevés repülési idő ellenére is színvona
lasan látják el feladataikat.

A képeket a szerző készítette

dr. Toperczer István

A taszári katonai repülőmúzeum

A Magyar Honvédség megalakulásának 150. évfordu
lója alkalmából a Magyar Veterán Repülők Somogy Me
gyei Egyesülete és a taszári Kapos Bázisrepülőtér kö
zös munkájának eredményeként 1998. április 25-én nyi
tották meg a bázis 28-as épületében a Katonai Repülés 
Múzeumát, amelynek része az épület mellett kiállított 
négy, egykoron Taszáron állomásozó MiG-típus is.

A múzeum anyagának alapját a régebben felállított csapat
múzeum gyűjteménye alkotta, amelyet kibővítettek a közel
múlt emlékeivel. A bejáratnál a Taszár helység történetét 
bemutató kisebb régészeti tárlat és a falu címeres zászlója 
fogadja a látogatót. Itt tudhatjuk meg azt is, honnan ered az 
alakulat Kapos elnevezése, ugyanis Kapos mente az 
összefoglaló neve az azonos folyó mentén fekvő települé
seknek. A nagyteremben már a taszári repülőkkel és repü
léssel kapcsolatos tárgyakat, fényképfelvételeket állították 
ki. Találunk itt a II. világháború idejéből származó archív 
felvételeket, kézifegyvereket, katonaruházatot, amit az öt
venes és hatvanas évek emlékei követnek. Külön figyelmet 
érdemel a MÍG-19PM  típust ábrázoló néhány fotó, 
amelyről egyébként is kevés a hozzáférhető képi anyag. A 
terem központi falát az ezred aranykoszorús pilótáinak tab
lója és a Turul repülőszázad alapító okirata foglalja el. A 
helyi sportegyesület és modellező klub eredményeit iga
zoló serlegek is ugyanitt kaptak helyet. Mellettük egy nyári 
hajózóöltözéket viselő, valamint egy magassági ruhába 
bújtatott másik bábu áll. Fejük felett az egykori századjel
vények (Turul, Boszorkány, Fürkészdarázs) eredeti válto
zatai láthatóak. Folytatva a tárlatvezetést a következő do
bogón fékernyőket és a szalagokkal díszített egykori csa
patzászlókat találjuk meg. A repülőtér légi fényképének tár
saságában a repülőgéptípusokat makettek demonstrálják.
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1 ábra: A M iG-21 PF típus katapultrendszere a múzeumban

A*»NYK*SÍ*tÚS

2. ábra: Az aranykoszorús pilóták tablója

3. ábra: Archív fotók és relikviák is részei a múzeum 
gyűjteményének

p liS ja

Mindjárt mellettük egy MÍG-21PF vadászgép katapultrend- 
szerét állították ki (kabintető, katapultülés, ejtőernyő és az 
életmentő egységcsomag). A terem közepén a különböző 
MiG-géptípusok elektronikus egységei, lokátorai, fegyver
zettartó gerendái, rakétablokkja tekinthetők meg. Az 
utolsó falfelület a közelmúlt eseményeit felidéző fényképek
nek és emlékeknek adott helyet. Érdemes a múzeum 
anyagát alaposan végignézni, hiszen számos olyan képet 
és tárgyat állítottak ki, amely ma már csak itt hozzáférhető.

A szabadtéri múzeum négy olyan MÍG-típust mutat be, 
amelyek az ezrednél szolgáltak. Az ötvenes évek repülő-

4. ábra: Mocsáry István egykori magyar királyi honvéd repülő 
őrnagy, a Boszorkány Bombázó Osztály parancsnokának 
emlékköve

5. ábra: Az 1973-ig Taszáron szolgált, majd 1978-ban Dégen 
kiállított MÍG-15UTI (gy. sz.: 1006033) a kishangárban. A ter
vek szerint helyreállítás után repülőképessé tették volna

6. ábra: A szétbontott MiG-15 ÚTI fődarabjai. A helyreállítás 
egyenlőre nem valósult meg
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géptípusaiból sajnos nincs kiállított példány, az egyetlen 
Jak-18-as évekig állt a kaposújlaki repülőtéren, de ma már 
az sincs ott.

Az alábbi felsorolás az ezred repülőgéptípusait és szol-
gálati idejüket vázolja fel:
Aradó 96B Holló 1950
Jak-9P Vércse 1950-51
Jak-11 Ölyv 1950-60
Jak-18 Fürj 1951-64
Z-381 Fecske 1950-51
MiG-15 bis Sas 1952-72
MÍG-15UTI 1952-72
MÍG-17PF 1955-74
MÍG-19PM 1960-73
MiG-21F-13 1962-75

7. ábra: A szabadtéri múzeumban kiállított egykori 34-es ol
dalszámú MÍG-19PM (gy. sz.: 1034) orrán az 1973 a típus 
kivonásának évét jelöli

8. ábra: A 37-es oldalszámú MÍG-19PM (gy. sz.: 1037) dara
bokban hevert a javítóhangár mellett

10-11. ábra: A múzeum következő tagja, a 01-es Szu-22M-3
és az 5721-es MiG-21bis típusok.

MiG-21PF 1964-89
MÍG-21MF 1973-75
MiG-21 bis 1975-96
MiG-21U 1965-85
MiG-21 UM Mongol В 1973-96
Szu-22M-3, UM-3K 1983-97

A MÍG-eket a 15 bis, а 19PM, a 21F-13é  s a 21 PF vál
tozatok képviselik. A MiG-15-ös\ 1971 áprilisában állították 
ki, emlékezve a kiképzési repülés során életüket vesztett 
pilótákra, akiknek emléktáblája a betontalapzaton áll:

Bogdán György fhdgy. 
Szalai Sándor hdgy. 
Szabó Mihály szds. 
Wolfort Pál szds.
Sinkó Jenő fhdgy.
Tézsla Ferenc szds. 
Bognár Béla őrgy. 
Szekeres István őrgy. 
Parragi Vilmos szds. 
Vass Zsigmond őrgy. 
Ladányi Mihály fhdgy. 
Kramaszta László fhdgy. 
Renn István fhdgy. 
Széles Béla szds.
Nagy Antal alez.

1959. szept. 2.
1959. szept. 2.
1960. márc. 21. 
1960. márc. 21. 
1960. okt. 19. 
1962. jún. 5. 
1964. nov. 24.
1966. jún. 30. 
1966. jún. 30. 
1968. nov. 19. 
1971. szept. 2. 
1971. szept. 9. 
1980. ápr. 10.
1984. márc. 1. 
1984. okt. 16.

A legutolsó időszakból két gépet tartott meg az alakulat, 
az 5721-es számú MIG-21 bis-1 és a 01 számú 
SZU-22M-3-1, de ezek a tervek szerint a lakótelepen 1995. 
március 21-én felavatott emlékparkba kerülnek mint múze
umi példányok. }9yi9rt ttobe JanJoJóImo sé Яеп

A képeket a szerző készítette

dr. Toperczer István
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12. ábra: A 31. „Kapos" Harcászati Repülőezred 1971 áprilisá
ban ezzel a M iG -15 bis Sas (7104) típussal állított emléket 
a kiképző repülések során elhunyt hajózok emlékének

*»' ■ ■ '■ '"A i: V.'. ;■ í.

13. ábra: A MiG-21 PF (oldalszáma 505 volt) RS-2US lokátor
irányítású rakétákkal van kiállítva. A taszári M iG-21 PF-k 
utolsó repülésként 1989. március 9-én Kecskemétre repül
tek át és ott kivonták őket a csapatszolgálatból

ÁTSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT

A mért mennyiség 
megnevezése

Átszámítandó egység Sl szerinti, vagy 
megengedett egység

Átszámítási kulcs Megjegyzés

Hosszúság hüvelyk (in) milliméter 1 in = 25,4 mm
láb (ft) méter 1 ft = 0,3048 m
mérföld (mile) kilométer 1 mile = 1,6093 km
tengeri mérföld 
(nautical mile)

kilométer 1 n. mile = 1,852 km

Terület négyzetmérföld négyzetkilométer 1 mile2 = 2,59 km2
acre négyzetméter 1 acre = 4046,9 m2
hektár (ha) négyzetméter 1 ha = 10 OOO m2

Folyadéktérfogat brit gallon liter 1 gallon = 4,55 I
USA gallon liter 1 USA gallon = 3,79 1

Tömeg uncia (oz) gramm 1 oz = 28,35 g
font (Ib) kilogramm 1 Ib = 0,454 kq

Erő, súlyerő kilopond newton 1 kp = 9,8066 N
dyn newton 1 dyn 10_i N

Sebesség mérföld-per-óra kilométer-per-óra 1 mile/h = 1,6093 km/h
csomó (kt) kilométer-per-óra 1 kt = 1,852 km/h

Nyomás fizikai atmoszféra (atm) pascal 1 atm = 101 352 Pa
torr pascal 1 torr = 133,32 Pa
technikai atmoszféra pascal 1 kp/cm2 = 98 066 Pa

Energia nagykalória (kcal) joule 1 kcal = 4186,8 J
kilowattóra megajoule 1 kWh = 3,6 10BJ

= 3,6 MJ
egyes szakterületen,
korlátozottan
használható

Teljesítmény lóerő (LE) watt, kilowatt 1 LE = 735,5 W
nagykalória-per-óra watt, kilowatt 1 kcal/h = 1,163 W

xrAnto ^ zJ íls tó tia
Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 

Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 
Megvásárolható: Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9. tel.: 342-0353)
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Magyar pilóta kápráztatta el 
a repülőshow nézőit Fairfordban

A magyar légierő képviselőit -  tavalyi eredményeik alapján 
-  ismét meghívták a 27. Royal International Air Tattoo ‘98 
nemzetközi repülőbemutatóra és haditechnikai kiállításra. 
Ezt a nagyszabású rendezvényt minden évben megrende
zik a Londontól 70 km-re lévő, már nem üzemelő fairfordi 
légi támaszponton, mely Északnyugat-Angliában a brit Ki
rályi Légierő tulajdonában van. A minden várakozást felül
múló eseménysort 1998. július 25-26-án tartották meg. 
Magyarok ezúttal harmadszor vettek részt a brit repülőbe
mutatón. A magyar repülőket a kecskeméti 59. Szent- 
györgyi Dezső Harcászati Repülőezred és a szolnoki 89. 
Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred képviselte. A csoport 
parancsnoka Pintér Sándor repülő ezredes, ezredparancs
nok volt. Kecskemétről 15 fős személyzet utazott ki (piló
ták, repülést biztosító és kiszolgáló állomány), a mérnöki 
teendőket Horváth János okleveles mérnök alezredes látta 
el. A szolnoki állományból hat tiszt utazott ki Fairfordba az 
An-26-os közepes szállítógép személyzeteként.

A magyar csoport hetekkel az utazás előtt megkezdte a 
felkészülést a repülőbemutatóra egy MiG-29 UB típusú 
kétkormányos géppel. Ez a típus dinamikus bemutatón vett 
részt, az An-26  pedig a statikus bemutatón szerepelt. 
1998. július 22-én 6.30-ra érkezett a kecskeméti repülő
térre Szolnokról a 407. oldalszámú An-26-os. A gép sze
mélyzete: elsőpilóta: Szelke Tibor őrnagy; másodpilóta: 
Kmotricza György főhadnagy; fedélzeti rádiós: Takács Fe
renc főhadnagy; fedélzeti technikus: Oláh László száza
dos; navigátorok: Varga István őrnagy és Tamási Ákos 
százados.

A leszállást követően a kecskemétiek -  meglehetősen 
meleg, nyárias időben -  azonnal megkezdték a bemálhá- 
zást. A targoncák többször is fordultak a különböző fém
konténerekkel. A ládákban és konténerekben helyezték el 
a különböző segédberendezéseket, tartalék alkatrészeket, 
szerszámkészleteket. Egy aggregátort is felgördítettek a 
gép fedélzetére. A hajtóműpróba után megkapták a felszál
lási engedélyt, kigurultak a felszállópálya végére és 8 óra 
36 perckor elstartoltak a kecskeméti betonról.

A repülőműszaki állomány ezen idő alatt a 2-es zónában 
megkezdte a 25-ös oldalszámú MiG-29 UB előkészítését a 
repülésre. Tartalékként a 26-ost is kivontatták. A gép első 
ülésébe Vári Gyula repülő százados, a hátsó kabinba Csur- 
gai István repülő őrnagy szállt be. A GPS műholdas navigá
ciós készülék most rendben működött. A törzs alsó részére 
felillesztettek egy 1500 literes póttartályt, tele üzemanyag
gal. A gépben minden tartály teljesen fel volt töltve Jete-1 
típusú repülő-hajtóanyaggal az alábbiak szerint:

1- es tartály 650 liter,
2- es tartály 870 liter,
3- as tartály 1810 liter,
3/A tartályok 2x155 liter,
szárnytartályok 2x330 liter.

A gép a hajtóműpróba után kigurult a felszállópálya vé
gére, majd startengedély után, 10 óra 3 perckor felemelke
dett a betonról. Mindkét gép leszállt útközben a németor
szági laage-i légibázison, üzemanyag-tankolás és ismételt 
előkészítés után a késő délutáni órákban landoltak Fair
fordban. Vári Gyula százados másnap -  csütörtökön -  fel
szállt Csurgai őrnagy társaságában és végrehajtottak egy

gyakorlást a repülőbemutatóra.
Angliában óriási hagyománya van a repülésnek, 1911 

óta rendeznek haditechnikai és repülőbemutatókat, melyek 
csak a két világháború alatt szüneteltek. A sok népszerű 
rendezvény közül is kiemelkedik a 15 éve alapított Royal 
International Air Tattoo, melyet Graham Hurley regényíró 
és filmgyártó honosított meg. Az 1998-as nagyszabású lé- 
gishow-n és haditechnikai bemutatón 28 ország 446 re
pülőeszközt (repülőgép és helikopter) mutatott be.

Ezek közül 170 légi bemutatót is tartott. A legtávolabbi

1. ábra: A Kecskemétről kiutazó csoport és az An-26  
személyzete (Kenyeres D.)

2. ábra: Vári szds. és Csurgai őrgy. állják a fotósok rohamát 
(Kenyeres D.)
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_____________________  _______ _____________ _

meghívott vendég 12 000 mérföldről érkezett, Új-Zéland lé
gierejéből. A repülőtér a rendezvény napjain reggel 6.30-tól 
este 19.30-ig volt nyitva a közönség előtt. Az eseményen 
fényes külsőségek közepette ünnepelték meg a brit Királyi 
Légierő (Royal Air Force) 80 éves jubileumi évfordulóját és 
a berlini légi híd 50 éves évfordulóját. Ezekre a nevezetes 
eseményekre emlékezve példásan karbantartott, üzemké
pes korabeli repülőgépek szántották az eget. Csodálatos 
látványt nyújtott a nézők számára a 21 db Tucano típusú 
angol gép tökéletes műrepülése, melynek során 11+10 
géppel kirepülték a 80-as évszám alakzatát. A kétszer 10 
gép a nullákat formázta meg, míg az első nulla közepén re
pült a tizenegyedik gép, így már nyolcast alkotva.

A méreteit tekintve is elkápráztató parádén hét repülőkö
telék mutatott be káprázatos légi attrakciót. A szakértők 
szerint mindegyik nagyon látványos volt, talán az angoloké 
sikerült a legjobban. A szlovák légierő 7 db L-39 ZO Albat
ros típusú gépből álló köteléke 24 perces show-val szóra
koztatta a nézőket, mindjárt a kezdés után. Tizenegy óra 
után pár perccel a svájci Swiss Aerobatic Team ejtette 
ámulatba a reptéren lévőket, hat db-os F-SE  típusú gép
pel, 26 percen keresztül. Délben a lengyel Polish Air Force 
köteléke 4 db PZL-130 típusú gépével foglalta le a nézők 
figyelmét egy percen keresztül. Ebéd után a francia La Pat
rouille de France 10 gépből álló Alpha Jeítípusú köteléke 
következett 30 percig. A Jordán Királyi Légierő Royal Jor
danian Falcons (Jordán Sólymok) köteléke 5 db Ext- 
ra-300-as gépével 12 percen át vonta magára a közönség 
figyelmét. A brit Királyi Légierő Blade csoportja 21 db Tu- 
canqa két percig karcolta az égboltot. A nap programjának 
zárásaként a Royal Air Force Red Arrows (Vörös Nyilak) 
nevű köteléke 9 db Hawk típusú gépével végrehajtott pro
dukciójával kápráztatta el a repülőshow közönségét.

A közönség mindkét repülőnapon megcsodálhatta töb
bek között a Harrier AV-8B, Tornado F-3, F/A-18 Hornét 
(Lódarázs), F-16 Fighting Falcon (Vadászsólyom), Jas-39 
Gripen (Griffmadár), Szu-22, F-104 Starfighter, Mirage 
F-1, Mirage-2000, Eurofighter 2000, An-26, An-72, 
C-130 Hercules, C-130 J, Concorde, G-222, B-1B Lan
cer nehézbombázó, B-52 Stratoiortress közepes bombázó 
típusú repülőgépeket, Chinook, Puma helikoptereket, a ré
giek közül a Hurricane, Spitfire F-MK, Lanchester, Hunter 
stb. repülőgépeket.

A kecskemétiek büszkesége, Vári Gyula százados és 
mögötte Csurgai István őrnagy 25-én, szombaton, 14 óra 
21 perckor kezdte meg a bemutatót. A MiG-29 UB típusú 
elfogó vadászrepülőgéppel olyan káprázatosán, precízen 
és hibátlanul hajtották végre hétperces, Titán Fantázia 
nevű, szemet gyönyörködtető légi bemutatójukat, hogy a 
szakértő közönség, sőt a zsűri tagjai is többször megtap * 6

solták a produkciót. Vasárnap 13 óra 44 perckor került sor 
ismételt bemutatójukra. Ez alkalommal is csodálatosan 
karcolták gépükkel az égboltot, mutatványukkal elkápráz
tatva a közönséget. Az eredményhirdetés nagyon hosszú 
volt Vári századosnak, mert érezte, hogy előkelő helyen 
fog végezni, de arra kevésbé számított, hogy a dobogó 
legmagasabb fokára kell felállnia.

A nagyszerűen kivitelezett műrepüléséért Vári Gyula 
századosnak ítélte a zsűri a legjobb bemutatópilóta ván
dordíját, amely egy esztendeig lesz Magyarországon, a 
Kecskeméti Szentgyörgyi Dezső légibázison. Ilyen elisme
rést magyar vadászrepülőgép-vezető ez idáig még nem3. ábra: A T R -1A  (USAF 80081) felderítőgép (Halmi Dezső)

6. ábra: A Tornado ECR gép (46+31) a Luftwaffe 
kötelékéből (Halmi Dezső)
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7. ábra: Amerikai muzeális Lockheed Constellation
szállítógép, amely még a Berlin-i légihíd szállításaiban 
vett részt (Halmi Deső)

9. ábra: Egy B -52F  Stratofortress nehézbombázó muzeális 
példánya (Halmi Dezső)

’
kapott. A külföldiek számára kiírt tekintélyes díjért 170 re
pülőgép négy kategóriában mérte össze tudását. Közülük 
lett a legkiválóbb a magyar repülőgép-vezető, aki el
mondta, hogy nagyon sokat köszönhet pilótatársának, 
Csurgai őrnagynak és a gépet kiszolgáló személyzetnek is.

A bemutató előtt arra kértem a felszállásra készülő Vári 
Gyula repülő századost, mondja el olvasóinknak az általa 
megálmodott, összeállított bemutató részletes programját.

-  A műrepülő program, melyet Fairfordban mutatunk be, 
szűk tíz percig tart. Én ülök az első ülésben, mögöttem

8. ábra: A RAF egy repülőképes muzeális Lancaster В. I. 
(WS-J) nehézbombázója (Halmi Dezső)

Csurgai őrnagy foglal helyet, aki tartalékként van velem. 
Szinte az összes kormánymozdulatot én végzem. Mostani 
műrepülésünk több ponton is eltér az előző években látot
taktól. Véleményem szerint színesebb, tartalmasabb s így 
látványosabb is lett a programunk.

Kigurulás, felszállás után egy emelkedő-süllyedő fordu
lóval szembefordulunk a felszállópályával, utána intenzív 
emelkedés következik, kétszer 90 fokra elforgatott bukfenc
cel. A bukfenc után egy 270 fokos sztender fordulóval 
visszafordulás következik a pályairányra (Cobra manőver).

10. ábra: A 25-ös oldalszámú M iG -29 UB ismét 
Kecskeméten gurul a 2-es zónában (Kenyeres D.)

11. ábra: Vári Gyula szds. és Csurgai István őrgy. a gép 
kabinjában (Kenyeres D.)

12. ábra: Vári szds. bemutatja az elnyert trófeát Téglás 
alez.-nek (Kenyeres D.)
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Utána visszafordulás ellentétes irányra, háton nyitott fordu
lóval áthúzás száz méter magasságon, a felszállóbeton fe
lett. Ebből újra visszafordulás, ezt követően minimális se
bességgel végzett repülés, majd a pálya felénél teljes után- 
égető üzemmódon egy ugrás, melyből egy TOWER (föl- 
emelkedés a pont fölött) 70-75 fokon, ezután visszafordu
lás, két orsó, melyből a másodiknál egy .megkezdett teljes 
utánégetéssel egy maximális bedöntésű forduló, abból egy 
kivétel. 1

Ezután nyitott futókkal orsós bejövetel, ferde bukfenc két 
orsóval, ferde bukfenc, ezt követően zuhanásból megfogott 
íkésrepülés. Késrepülésből emelkedés, fölfelé két emel
kedő orsó, lefelé három és fél dobott orsó. Ebből egy 
(visszafordulás, majd egy TOWER, ezt követi a besorolás, 
fháton billegtetés a közönségnek, és következik a leszállás.

-  Mit tartalmaz a Cobra manőver? 
í Amit tervezünk, az a Cobra menővernek egy változata, 
gyakorlatilag aránylag kis sebességen való áthúzás után a 
repülőgép lefékezése az állásszög növelésével. Itt 75-80 
fokra fölrántjuk a repülőgépet, s ez alatt a rövid idő alatt a 
vasmadár elveszít körülbelül 150-200 km/órát a sebes
ségből, majd a minimális sebesség alatti sebességgel jön 
ki a manőverből. Ezért nagyon látványos ez a figura -  fe
jezte be a beszélgetést Vári Gyula százados.

A két napon át tartó nagyszerű rendezvénynek 180 ezer 
látogatója volt. Több mint 4600 katona és polgári személy 
vett részt a rendezvény szakszerű, pontos lebonyolításá
ban. Tizenkét kilométernyi új telefonvezetéket fektettek le 
a 300 ideiglenes telefonállomás üzemeltetésére.

A fairfordi repülőnapot követően, a reggeli órákban a ma
gyar csoport tagjai bemálháztak az An-26  szállítóterébe, a 
(vadászgépet előkészítették közben a hazarepülésre. A fel
szállási engedélyek birtokában elstartoltak, s Laage érinté-

14. ábra: Tóth László zls. aki Fairfordban a M ÍG-29UB
mechanikusa volt ( Kenyeres D.)

15. ábra: A 25-ös oldalszámú gép a fotósok gyűrűjében 
hazai földön ( Kenyeres D.)_______________________

sével (ahol ismét leszálltak tankolni) a Vári-Csurgai páros 
1998. július 27-én 15 óra 44 perckor érkezett meg a 
MiG-29 Ш -vel Kecskemétre. A győztes magyar pilótákat 
-  újságírók és tv-stábok kíséretében -  Téglás László alez
redes, parancsnokhelyettes és Őrs Ágoston okleveles mér
nök alezredes, logisztikai főnök fogadták, majd megkezdő
dött a fotózás és a véget nem érő interjúadás.

Az An-26  kicsit később, 17 óra 34 perckor landolt. Az 
üdvözlések után kértem a küldöttség tagját, Kovács Sám 
dór alezredest, az alakulat törzsfőnökét, mondja el tapasz
talatait, élményeit.

-  Rengeteg információt és tapasztalatot gyűjtöttünk arra 
vonatkozólag, hogyan kell egy ilyen nagyszabású repülő
napot megszervezni. A külföldi küldöttségeket -  így a ma
gyart is -  magas színvonalon, látták el az angol, rendezők. 
A fogadástól a szállásig, ellátásig, étkeztetésig minden 
rendben zajlott. Mindenki tette a maga dolgát, szerintem 
profi módon. A sajtó munkatársait buszokkal szállították a 
rendezvények különböző színhelyeire. A fairfordi repülőtér 
tízszer akkora, mint a kecskeméti, de a rendezők mindig 
átlátták a helyzetet, s kapkodás nélkül végezték sokirányú 
munkájukat. A repülési bemutatókat és a haditechnikai ki
állítást rendkívül precízen szervezték meg.

A parancsnok úrral is konzultálva úgy érezzük, hogy 
rendkívül sok hasznosítható tapasztalatot szereztünk 
Angliában, s ezeket a közelgő kecskeméti repülőnapon 
szeretnénk kamatoztatni -  fejezte be nyilatkozatát Kovács 
Sándor alezredes.

Kenyeres Dénes 
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13. ábra: Az elnyert díj. Egy évig Vári Gyulánál lesz 
l Kecskeméten (Kenyeres D.)___________________
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Az első világháború fegyverei 
Légaknavetők -  II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 1999/1. számában jelent 
meg. Szerk.)

A légtartály hátsó nyakát klingerit dugasztókarika és záró
csavar segítségével légmentesen zárták le. A hátsó nya
kon helyezték el a lövegzárat, amelynek jobb oldalán az el
sütőkar, felső részén pedig lecsapoló szeleppel és kettős 
skálával ellátott feszmérő helyezkedett el. A feszmérőt az 
eredeti szabályzat az alábbi módon írja le: „A feszmérőn kí
vül kettős távolságbeosztás, belül pedig egy feszültségbe
osztás van. A külső távolságbeosztás, mely az egyszerű 
csővel való hajlításra való, 250-től 800 m-ig terjed; a belső, 
melyet a pótcsővel való hajlításkor használunk, 800-tól 
1100 m-ig. Ezen beosztásoknál a 100-as vonások vannak 
számozva, a legkisebb megjelölt távolság 20 m. A feszült
ségbeosztáson minden 5-ik atmoszféra van számozva s az 
egyes atmoszférák megjelölve.” (6) A feszültségmérőt bá
dog védősüveg védte.

Lövedéktartó (fogó)- és elsütőkészülék (12-13. kép)
A lövegzár lelke a lövedékfogó- és elsütőkészülék volt. A 
nyitott zárba helyezték a lövedéket, amelynek fenékgomb
ját a zár becsukása után a fogókészülék két fogópofája kö
rülvette. Ezután a kézikerékkel hátrahúzták a lövedéket, 
amelynek hátsó pereme egy kaucsukgyűrűre támaszkodva 
biztosította a zár felé a tömítést. A tömítés után a légkam
rát feltöltötték a szükséges nyomásra. Az irányzást követő
en az elsütőkar meghúzásával a fogópofák szétnyíltak, s 
megtörtént a hajítás, azaz a lövés. Az elsütéshez a rugós 
horoggal ellátott elsütőzsinórt használták.

12-13. ábra: Lövedéktartó- és elsütőkészülék 
(12 cm 16 M. légaknavető)
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A lövegtalp (14. kép) a csapó- és kanyarítókeretből állt, 
amelyeket csapszeg kötött össze. A csapókeret a cső 
függőleges, míg a kanyarítókeret a cső vízszintes síkban 
való mozgatását tette lehetővé. A kanyarítókeret a löveg- 
ágykereten lévő sarkcsap körül elforgatható, így biztosított 
az oldalirányzás. A beállított oldalszöget szorítókkal lehe
tett rögzíteni. A csövet a csapókeretre, a légpalackokat, va
lamint a magassági irányzógép rögzítőfüleit a kanyarítóke- 
retre rögzítették.

A magassági irányzógép (15. kép) a magassági irányzó 
orsóból és a kézikerékkel ellátott orsóhüvelyből állt. Az alsó 
harántkar kapcsolta az orsót a kanyarítókerethez, a felső 
harántkar pedig az orsóhüvelyt a csapókerethez. A felső 
harántkart elcsúsztathatóan ágyazták a csapókeretbe. A 
magassági irányzógéppel csak a felállítási egyenetlensé
get küszöbölték ki, mivel a cső emelkedése minden távol
ságra 45° volt, amit a csapókereten elhelyezett vízmérték
kel ellenőriztek. Az esetleges eltérést a magassági irányzó
géppel helyesbítették.

A lövegágy (14. kép) szögvasból készült keret 
(1400x620 mm). A talajon történő megbízható rögzítést 4 
db „sarkantyú” (rögzítőcsúcs) tette lehetővé. A lövegágy 
szállítását négy markolat könnyítette. A lövegágyon elöl 
helyezkedett el a sarkcsap, amely biztosította a kanyarító
keret elforgatását. Hátúira a kanyarítás (oldalszög) beosz- 
tásos sínjét szerelték, amely lehetővé tette az oldalszög 
beállítását. A kanyarítóbeosztást (oldalszög) az óramutató 
járásával ellenkező irányban 2 vonásonként rövidebb, 10 
vonásonként hosszabb jelöléssel látták el, 20 vonásonként 
számozták. A kanyarítóbeosztást 100-tól 500 vonásig szá
mozták, a középvonás a 200-as volt.

A légaknavető irányzókészülékét (16. kép) csőállványra 
helyezték és a kanyarítókeret tüskéjére tolták fel. Felül egy 
vonáskorongot (félkorongot) helyeztek el rajta, amelynél a 
vonásosztások az óramutató járásával megegyező irány
ban nőttek. Minden 200. vonást számozták.

A lőszer
A 4,7 kg tömegű akna a tojásdad alakú csúcsrészből, a ve
zető részből és a három vezetőszemölcsös hengeres

** Kétfajta dynammon volt alkalmazásban a K. és a T. A K. 
dynammon 90% ammonsalétromot és 10% falisztet, a T. 
dynammon 90% ammonsalétromot és 10% tőzeget tartal
mazott.
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15. ábra: Magassági irányzógép (12 cm 16 M. légaknavető)
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részből állt. (17. ábra) Az aknatest fenekére egy fenék
gombbal ellátott lemezt rögzítettek. Az akna hossza a fe
nékgombbal együtt 230 m volt. A tojásdab alakú csúcs
részbe szerelték a csapódógyújtót. A robbanótöltet 1 kg dy- 
nammon** volt.

A légaknavetőhöz gyakorló légaknát is használtak, 
amelynek gyújtója nem volt, a robbanóanyagot ugyanannyi 
tömegű homok helyettesítette. A gyakorlóaknák hengeres 
részét fehérre festették.

A »6 St. 12 cm M. 16. L. M. Leer zurück an Mun. Fabrik 
Wollersdorf« felirattal ellátott lövedékládákba 6 darab aknát 
málháztak. (18. kép) Minden aknavetőhöz 10 darab gya
korló légakna tartozott.

A légpalack
Henger alakú, a palackfejben töltőszeleppel ellátott, 20 li
teres acélpalack. A palack hossza védősüveggel 1100 
mm, átmérője 200 mm, benne a sűrített levegő nyomása 
200 atmoszféra. A nyomáspróbát 300 atmoszférán végez
ték.

A légkamra térfogata 10,2 liter volt. A legnagyobb hajító 
távolságra kb. 35 atomoszféra nyomás kellett. így egy pa
lack -  (20x200):(10,2x35) -  11 hajításhoz volt elegendő -  
a maximális hajítótávolságra. A légpalack legkisebb mun
kanyomása 5 atmoszféra volt.

A légaknavetőkhöz rendszeresített légtöltő (19. kép) le
hetővé tette a légkamra feltöltését és a légpalackok lövés 
közbeni kicserélését is. A légtöltőket úgy alakították ki, 
hogy két vagy több légpalack is rákapcsolható legyen. Az 
elosztót és a feszmérőt falemezre szerelték. Az elosztón 
két Dráger-szelep biztosította a légpalackok becsatlakozá
sát, egy Dráger-lecsapolószelep és egy csatlakozócső a 
levegőt a légaknavetőhöz továbbította. A légtöltőn elhelye
zett feszmérő és a záron lévő feszmérő beosztása mege
gyezett. A feszmérő külső skála 100 méterenként volt szá
mozva és 20 méterenként jelölve. A feszmérőn egy piros 
és egy fekete mutató volt. A pirossal kellett beállítani a ve

zényelt hajítótávolságnak megfelelő értéket. A fekete mu
tató a feltöltés során a mindenkori nyomásértéket mutatta. 
Amikor a két mutató egymást fedte, akkor a töltőszelepet 
lezárták és végrehajtották a lövést. Ha esetleg több levegőt 
töltöttek a légkamrába, akkor a lecsapolószeleppel lehetett 
a nyomást az előírt értékre visszaállítani.

A levegő továbbítására 6 mm belső átmérőjű, hajlékony, 
fém, azbesztdugasztással ellátott kettős tekercstömlőket 
alkalmaztak. A tömlővégekre derékszögben átfúrt fém 
csatlakozócsonkokat forrasztottak.

Minden légtöltőhöz 3x3 m és 4x1 m hosszú tömlőt rend
szeresítettek a légtöltő és az aknavető összekapcsolásá-
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18. ábra: A lövedékláda a bemálházott aknákkal 
(12 cm 16 M. légaknavető)

19. ábra: Légtöltő (12 cm 16 M. légaknavető)

20. ábra: A 12 cm 16 M. légaknavető úton szállításnál

hoz, továbbá 2x1 m-t a légpalackok és a légtöltő közé.
A légtöltő töltőszelepeihez két légpalackot kapcsoltak. A 

légkamra feltöltéséhez először csak az egyik palackot 
használták, s ha ennek nyomása a kívánt hajítótávolság
hoz már nem volt elegendő, akkor a töltőszelepet elzárták 
és a töltést a másik palackból folytatták. A feltöltést mindig 
a kisebb nyomású palackkal kezdték. A légpalack cseréjét 
akkor is végrehajthatták, ha a másikból éppen töltötték az 
aknavető légkamráját. Amennyiben a légtöltő meghibáso
dott, a palackokat közvetlenül a légaknavetővel kötötték 
össze. Ez esetben a palackokat a lövegágyon lévő légpa- 
lackágyakra (14. kép) helyezték. A légaknavető feltöltése 
ebben az esetben a lövegzáron és légpalackon lévő töltő
szelepen keresztül történt.

Ha a légtömlők kiszáradtak és engedték a levegőt, úgy a 
tömlőt megtöltötték vízzel, egyik végét lezárták, másik vé
gét pedig a légpalackhoz csatolták, majd néhány percig 
5-10 atmoszféra nyomással terhelték. így az azbesztgya
pot megnedvesedett és megfelelően tömített. A légtömlő
ket az aknavetőhöz -  a talajban kiásott -  sekély fenékcsa
tornákban vezették, hogy a kezelők mozgását ne akadá
lyozzák.

A szállítás
A szabályzat szerint hosszabb utakra az alábbiak szerint 
szállították: (20. kép)

„A légaknavetőt a légaknavetőtaligára, a légpalackokat a 
légpalacktaligára, a szerszámosládát és lövőszert a 15 M. 
egyfogatú hegyitaligára málházzuk és állati vontatóerő se
gélyével szállítjuk tovább. Húzószerszám gyanánt a 15 M. 
teljes egyfogatú taligaszerszámzat alkalmazandó.” (7)

Minden légaknavetőhöz tartozott:
-  egy szállítótengely, egy szerelékes láda és fémtömlők 

az aknavetőtaligára málházva,
-  hat légpalack és a szállítótengely kerekei, egy légpa

lacktaligára málházva,
-  egy szerszámláda, amely szerszám távbeszélő-, illetve 

robbantófelszerelés és lég palacktartót tartalmazott. A szer
számládát egy 15 M. egyfogatú hegyitaligán helyezték el,

-  12 lőszerláda (72 akna), egy rákász az irányzókészü
lékhez és egy pótcső. Mindezt 3 darab 15 M. hegyitaligára 
málházták. Egy lőszeres láda lőszerrel együtt 34 kg volt,

-  kezelőszemélyzet: 8 fő (ebből 1 altiszt).

Rövid útra (árokszállításnál) a légaknavetőt szállítóten
gelyen mozgatták. (21. kép) A légpalackokat légpalack- 
hordkészülékkel, a szerelékeket és lőszert pedig kézben 
vitték.

A légaknavető kezeléséhez 3 ember volt szükséges. Az
1- es kezelő volt az irányító, végezte a légtartály feltöltését, 
az elsütést és az aknavető körüli teendők ellenőrzését. A
2- es kezelő csatlakoztatta a légtömlőket, működtette a lö-
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vedéktartó készüléket, továbbá a 3-as kezelővel közösen 
az új -  egyenként 60 kg-os -  légpalackokat az aknavető
höz hozta és a régieket elvitte. A 3-as kezelő feladata volt 
még az aknák betöltése és a lövegzár becsukása. Lövés
nél a kezelők fedezékbe vonultak (az 1-es és 2-es a ke
zelőhelyen, a 3-as a lőszeróvóhelyen).

A légaknavető tömege a tüzelőállásban 240 kg (a pótcső 
tömege 9 kg) volt.

20 cin-es 16 M. légaknavető

A 20 cm-es 16 M. légaknavető (22. kép) 55 atomoszféra 
maximális nyomás esetén a könnyű aknát kb. 1450 m-re, 
a középnehezet pedig 1150 m-re lőtte ki.

Működési elve és felépítése lényegében megegyezett a 
12 cm-es 16 M. légaknavetőével.

A légaknavető fő részei:
-  cső a pótcsővel,
-  légkamra és lövedékfészek,
-  lövedéktartó s elsütőkészülék,
-  vetőtalp,
-  magassági irányzógép,
-  irányzókészülék,
-  vetőágy,
-  légtöltő.

A sima Mannesmann-cső 2 méter hosszú, 204,8 mm 
belső átmérőjű és 5,5 mm falvastagságú volt. A csövet két 
ágykarikában (gyűrűben) ágyazták (23. kép), amelynek ol
dalcsapjaira görgőket szereltek, ezáltal a cső a lövegtalp 
csapókeretében eltolhatóvá vált. A csőtorkolatnál itt is 
megtaláljuk a menetet a torkolatgyűrű és az 1,03 méter 
hosszú pótcső számára. A cső alsó részén a két ágykarika 
közé -  és azokra rögzítve -  helyezték el a fogaskerék-fo- 
gasrúd kapcsolatot, amellyel a csövet -  csőtengely irány
ban, forgatókar segítségével -  a légkamrától el lehetett 
mozdítani (a fogasrúd hossza 107 mm). A cső hátsó vé
gére rögzítették a zárógyűrűt, amely a légkamrával szu
ronyzár kötéssel kapcsolódott. A pótcsövet akkor alkalmaz
ták, amikor középnehéz aknánál 700, könnyűnél pedig 900 
méternél nagyobb távolságra akartak lőni. A légaknavető 
tömege pótcső nélkül 690 kg, pótcsővel 725 kg volt.

Légkamra a lövedékfészekkel (24. kép)
A légkamra hordó alakú, a cső tengelyére merőlegesen 
szerelt öntöttacél tartály. Térfogata 50 liter, falvastagsága 
17 mm. A tartály hossza 900, átmérője 340 mm. A tartá
lyon három csatlakozó felületet alakítottak ki: egyet hátul a 
zárócsavar számára, egyet felül a fémtömlő becsatlakozta- 
tására és egyet elöl, ami lényegében a lövedékfészek volt. 
A lövedékfészek a 178 mm hosszú csavarzatkurtályból, a 
dugasztó ágykarikából, a záró reteszből és a laza karikából 
állt. A csavarzatkurtály 205 mm belső átmérőjű acélcső, 
amelynek belső részére szerelték a 85 mm hosszú, cső
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22. ábra: A 20 cm 16 M. légaknavető
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23. ábra: A cső a csapókerettel (20 cm 16 M. légaknavető)
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24. ábra: A légkamra a lövedékfészekkel 
(A 20 cm 16 M. légaknavető)

25. ábra: Lövedéktartó- és elsütőkészülék 
(A 20 cm 16 M. légaknavető)
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27. ábra: Lövegtalp a kanyarítókerettel 
(20 cm 16 M. légaknavető)
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mentén hajlított 24°-os csavarzatszögű huzagolt részt, 
amelybe az aknavezető szemölcsei csatlakoztak. A baráz
dák mélysége 10 mm, szélessége 22 mm volt.

A lövedéktartó- és elsütőkészülék (25. kép)működése 
megegyezett a 12 cm-es 16 M. légaknavetőjével. A lénye
ges különbséget az jelentette, hogy itt nem a légkamrával 
egybeépített zárat nyitották ki az akna behelyezéséhez, ha
nem a fogaskerék-fogasrúd kapcsolat segítségével a csö
vet annyira emelték fel, hogy az aknát be lehessen he
lyezni a légkamra lövedékfészkébe.

Ekkor a lövedékfészekbe helyezett lövedék fenék
gombját a fogókészülék (26. kép) két fogópofája befogta. 
Ezután a kézikerékkel hátrahúzták a lövedéket, amelynek 
hátsó pereme egy gumigyűrűre támaszkodva biztosította a 
tömítést a légkamra, illetve a zár felé. A cső visszaenge- 
dése után a légkamrát feltöltötték a szükséges nyomásra, 
majd az irányzás végrehajtása után az elsütőkar meghúzá-

26. ábra: Lövedéktartó- és elsütőkészülék
(20 cm 16 M. légaknavetö)

sával a fogópofák szétnyíltak s megtörtént a hajítás (lövés). 
Az elsütéshez itt is 10 méter hosszú rugós horoggal ellátott 
elsütőzsinórt használtak.

A vetőtalp a csapó- és kanyarítókeretből állt. Az 1835 mm 
hosszú és 385 mm széles, két U szelvényből álló csapóke
retet (23. kép) elöl gyűrűvel fogták össze, hátul pedig a lég
kamrához csatlakozott. Az U szelvény belső, alsó felületén 
futottak az ágykarikák görgői. A csapókeretre szerelték a fo
gaskerék-fogasrúd kapcsolat hajtóművét is. A 2230 mm 
hosszú kanyarítókeret trapéz alakú U szelvényből állt, ame
lyet két I szelvényű haránttartóval merevítettek (27. kép). Az 
elülső homloktartóra két támállványt rögzítettek, amelyek
hez a lehajtott csapókeretet csapszegekkel lehetett rögzí
teni. Az egyik haránttartó és a hátsó homloktartó közé sze
relték a légkamra ágypofáit. A kanyarítókeret az oldalszög, 
illetve az oldalhelyesbítés beállítására szolgált.

A magassági irányzógép (27. kép) kézikereke a kanyarí
tókeret elülső homloktartóján helyezkedett el. A kézikerék 
egy menetes orsó és anya kapcsolatot hajtott. A kézikerék 
elfordításakor az orsó elmozdította az anyát, amelyre merő
legesen egy tengelyt helyeztek el. A tengely a kanyarítóke
ret U szelvényében elmozdult. A tengely és a csapókeret kö
zött kép laposvas létesített merev kapcsolatot. így ha a ten
gely elmozdult, a kanyarítókeretben a cső vagy emelkedett 
vagy süllyedt. A légaknavető 45°-os emelkedési szöggel tü
zelt. A magassági irányzógép állítási határa ±2° volt.

Az irányzókészüléket -  amelyet az oldalirány megadá
sára és helyesbítésére használtak -  a csapókeret bal oldali 
tartályához erősítették.
Megjegyzések:
6.12 cm 16 m. LÉGAKNAVETŐ -  Útmutatás 16 táblázat
tal - A m .  kir. honvédelmi ministerium kiadványa -  Buda
pest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1917. 8. o.
7. Id. 6 .-1 9 . о.

(folytatjuk)
Bartha Tibor mk. őrnagy
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A hazai fejlesztésű 
légtérellenőrző információs rendszer 

a Légtérszuverenitási Hadműveleti Központtal (ASOC) II. rész

- f
Prim er plot/Track 

RAMA-2

4. ábra: A Radar Head Processor adatkapcsolatai katonai radarhelyszíneken

Radar head processzor (RHP)

Az RHP (útvonalképző számítógép) le
hetővé teszi a katonai rádiólokátorok 
mint információforrások országos lég
térellenőrző rendszerhez kapcsolását a 
primer és szekunder plot-adatok közvet
len ASOC-rendszerhez való küldésével, 
illetve a helyi útvonaladatok (trackek) 
Rádiólokációs Információs Gyűjtő és 
Feldolgozó Alközponton (RIÓK) ke
resztül történő továbbításával.

A berendezés mindazon légtérel
lenőrző századoknál alkalmazható, 
amelyek radar plot-extraktor berende
zésekkel rendelkeznek. Mind a primer, 
mind a szekunder plot-adatok feldolgo
zására és a feldolgozott adatok egyi
dejűleg több kommunikációs csator
nára (párhuzamosan több felhasználó
nak) történő kiadására alkalmas.

A berendezés nagy teljesítményű 
IBM PC kompatíbilis számítógépen, 
Windows NT operációs rendszer kör
nyezetben futó felhasználói programot 
tartalmaz. A RHP feladata, hogy fo
gadja az AN/TPX-54 típusú szekunder 
radar plot-adatait, illetve a Hughes pri
mer radar extraktor (HRE) kimenetén 
megjelenő primer plot-adatokat. IFF- 
berendezéssel nem rendelkező légtér- 
ellenőrző helyszíneken fogadja az ARE 
által feldolgozott katonai radarok plot 
információit. Az SZT-68U radar egy di
gitális radarillesztőn (SzTG) keresztül 
kapcsolható a berendezéshez (a digitá
lis magassági adatokat csak így tudjuk 
biztosítani).

Az RHP a bemenetéin megjelenő pri
mer és szekunder plot-adatokból útvo
nalakat képez, majd elvégzi az azonos 
célokhoz tartozó pályák egyesítését 
(korreláció). A berendezés a szekunder 
plot-adatokat közvetlenül az ASOC- 
központba küldi, és választható módon 
a primer plot-adatokat az ASOC-hoz 
vagy a pályaadatokat a RICK-hez to
vábbítja.

Az RHP működési környezete

Az RHP és a katonai radarok 
kapcsolata

Az ARE kimenetén a plot-adatok ún. 
RSZM-protokollal (hazai fejlesztésű 
adatkapcsolati és alkalmazási rétegpro-

tokoll) jelennek meg, amelyeket a 
RHP-berendezés vesz, és monoradar 
pályát (monotrack) képez. Az adatse
besség az ARE kimentén 19 200 bps. 
Az RHP bemenetére lehet kapcsolni az 
SZTG-t is, amely a plot-adatokat szin
tén RSZM-formátumban adja. Az RHP 
bemenetén a két információforrást kap- 
csolhatóan alakították ki, azaz egy 
időben csak egy primer plot-adatforrás 
van az RHP bemenetén.

Az RHP kimenetén -  kapcsolhatóan

-  vagy a primer plot vagy a track jelenik 
meg. A kimenet vezérlése az RHP- 
programból történik úgy, hogy egy idő
ben csak plot- vagy csak track-adat le
het jelen a kimeneten.

Az ARE-eszköz a működéshez szük
séges vezérlő üzeneteket az RHP-be- 
rendezéstől kapja. Az ARE vezérlése 
szintén az RSZM-protokollnak megfe
lelő kommunikációval valósul meg, a 
plot-továbbítás adatvonalától független 
kommunikációs vonalon.

Primer plot/Track Szekunder plot
RAMA-2 RAMA-2

Radar Head 
Processzor

R H P
Idő sz in k ro n

GPS szinkronizált vevő
G P S R

Primer plot Szekunder plot

Szekunder radar

5. ábra: A Radar Head Processor adatkapcsolatai IFF helyszíneken
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----- 1-----

Naplózás Archiválás

t
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Г  Az adatok H D LC  "|_____  Primer -
protokoll szerinti I plot/track

küldése I ___ Szekunder
I (kommunikációs modul) I Plot

Megjelenítő, felhasználói beavatkozásokat kezelő és vezérlő egység

Az ARE berendezés 
vezérlése

.  — i —

GPS idő vétele 
(szinkronizáció)

6. ábra. Az RHP szoftver logikai blokkvázlata

A GPS szinkronizált vevő feladata, 
hogy az RHP egyik soros pontjára 
csatlakozva szinkronizálja a számító
gép belső óráját a pontos GPS időhöz.

Az RHP kapcsolata az 
IFF helyszíneken telepített 
szekunder és primer extraktorokkal

A PEACE PANNON-program kereté
ben a négy IFF helyszínen telepítettek 
egy-egy szekunder radart (AN/TPX 
54) és az adatokat feldolgozó szekun
der plot-extraktort (Hazeltine, HT), vala
mint a katonai primer radarok videojele
iből plotokat előállító primer plot-extrak
tort (Hughes radar Extraktor, HRE).

A HT a plot-adatokat aszinkron, 
19 200 sebességgel ún. Hazeltine pro
tokollal adja ki, míg a HRE (CD-2) 
kommunikációs protokollját 9600 bps, 
szinkron, 13 bites paraméterek jellem
zik, így a HRE adatainak fogadásához 
szükséges egy konverter berendezés, 
amely a 13 bites CD-2 formátumú jelet 
8 bitesre alakítja (hazai fejlesztésű in
tegrált áramkörökkel felépített nyomta
tott áramköri panel).

Az RHP ezen kialakításában két 
plot-bemenettel (1 szekunder és 1 pri
mer) rendelkezik, és fogadja a két plot- 
extraktor információit és mindkét típusú 
plotból monoradar pályát képez, majd 
elvégzi az összetartozó pályák egyesí
tését (korreláció).

Az IFF-helyszíneken telepített RHP- 
berendezések két kimenettel rendel
keznek, amelyek közül az egyiken a 
szekunder plot-információk kerülnek 
kiadásra az ASOC-nak, míg a másik ki
meneten primer plot vagy primer track

jelenik meg. A plot-adatok az ASOC- 
ba, a track-adatok pedig további feldol
gozásra a RICK-be kerülnek.

Az RHP alkalmazói programmodulok 
ismertetése

A real-time adatfeldolgozás folyamata

A plot-extraktorok felől érkező plot- 
adatok a plot-adatok vételét megvaló
sító modul bemenetére kerülnek. A be
érkező eltérő adattípusoknak megfelelő 
plot-adatokat (CD-2, RSZM, HAZEL
TINE) eltérő egységek dolgozzák fel. 
Az RHP bemenetén egyszerre csak 
egy primer adatforrás lehet jelen, 
amelynek kiválasztását a programból a 
felhasználó végzi.

A plot-adatok vétele és a belső adat- 
konverzió után előálló nyers plotok a 
plot-szűrő bemenetére kerülnek. A plot- 
szűrő feladata a hamis primer plot-ada
tok számának csökkentése (a passzív 
és aszinkron zavarok szűrése) annak 
érdekében, hogy egyrészt a pálya
képző által képzett hamis pályák 
száma minimális legyen, másrészt az 
RHP kimenetén (választhatóan) megje
lenő, az ASOC-rendszer felé továbbí
tandó plotok mennyisége az előírt érté
ket ne haladja meg (350 plot/12 s). A 
plot-szűrő a felhasználó által vezérel
hető, így kiválasztható többek között az 
alkalmazott szűrés típusa, illetve a ki
meneti plotok maximális száma.

A plot-szűrő kimenetén megjelenő 
plot-adatok a pályaképző és korrelátor 
egységre kerülnek. Az egység a beme
netére kerülő primer és szekunder 
plot-adatok felhasználásával útvonala

kat (pályákat) képez, majd elvégzi a 
primer és szekunder útvonalak egyesí
tését (korrelátor funkció). Az egység fo
gadja a felhasználótól érkező vezérlési 
üzeneteket (pl. az adatfeldolgozási pa
raméterek megváltoztatása).

A plot-szűrő és a pályaképző egysé
gek kimeneti adatai, továbbá a beér
kező nyers plot-adatok a beállított kon
figurációnak megfelelően az RHP ki
menetére, a megjelenítő egység felé, il
letve az adatok naplózását megvalósító 
modulhoz kerülnek.

A megjelenítő, felhasználói beavat
kozásokat kezelő és vezérlő egység 
ábrázolja (21”-os képátlójú, „true color” 
és 1024x1280 felbontású monitoron) a 
bemenetére kerülő plot- és track-adato- 
kat térképszerű, ill. táblázatos formá
ban. Az egység fogadja továbbá a fel
használói beavatkozásokat, és ennek 
megfelelően vezérlési üzeneteket küld 
a megfelelő egységek felé. Az egység 
feladata az „automatikus radar extrak- 
tor” (ARE) berendezés vezérlésének 
megvalósítása is.

Az RHP kimenetére kerülő plot- vagy 
track-adatok egy konvertáló egységre 
kerülnek, amely az adatokat olyan for
mátumra alakította át, amelyet az ada
tok kiküldését megvalósító kommuniká
ciós modul (KM) fogad.

A naplózó modul feladata a bemene
telre kerülő adatok folyamatos mentése 
file-ba. A naplózó modul meghatározott 
időközönként aktivizálja az archiváló 
modult, amely megvalósítja az adatok 
DAT-egységre történő mentését.

Végezetül a real-time adatfeldolgo
záshoz kapcsolódik a GPS idő vételét 
megvalósító modul is, amelynek fela-
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7. ábra: A RICK összetétele

data a számítógép órájának szinkroni- 
zációja a GPS-vevővel.

Az RHP-rendszer főbb hardver alkotó
elemei

Az alább felsorolt hardverhez ha
sonló felépítésű a hazai fejlesztésű 
eszközök többi PC-je is

-  Számítógép ATX miditorony házzal,
-  Alaplap (SUPER P6DLS típusú In

tel 440 LX chipset-el felépített ATX mé
retű kártya) 4 PCI és 3 ISA bővítő kár
tyahely, PS/2-es billentyűzet és egér
csatlakozó, 2 soros, valamint 1 párhu
zamos plot. Az alaplapra van integrálva 
2 EIDE és 1 floppy illesztő, valamint 
Adaptec 2940UW gyártmányú Ultra- 
Wide SCSI-kontroller,

-  2 db 266 MHz-es Pentium II típusú 
processzor,

-  64 MB SDRAM memória,
-ViewSonic P815 monitor (21”),
-  Matrox Millenium 4 MB video 

vezérlőkártya,
-  4,3 GB Quantum Atlas UW HDD,
-  Billentyűzet PS/2 csatlakozóval,
-  Microsoft egér,
-  APC BackUPS Pro 650 szünet- 

mentes tápegység,
-  DB-25S-ről DB-9P-re átalakító 

adapter,
-  RS422/RS232 konverter 2 db (IFF- 

helyszíneken 4 db).

A berendezés működéséhez a hely
színen a következő kiegészítő eszkö
zöket telepítették:

• GPS-vevő (rögzítetten a falra sze
relve),

• RS422/RS232 konverterek,
• Microcom DeskPorte FAST MO

DEM (IFF-helyszíneken 2 db).

A berendezés jellemző műszaki adatai

• max. 400 célról pályakezdés, 5g 
manőver gyorsulásig,

• plot-zavarszűrés (passzív és aktív 
zavarok),

• automatikus pályainicializálás és 
extrapoláció,

• a pályaadat-feldolgozási ideje max. 
1s,

• konfigurálhatóan track és plotkiadás 
önálló kommunikációs csatornákra,

• adatkommunikáció a hazai fejlesz
tésű Radaradat Multifikációs Adatátvitel 
(RAMA-2) protokollal,

• az ikon- és menüvezérelt felhasz
nálói felületen mérési lehetőségek 
(szög, távolság),

• GPS-szel szinkronizált PC-n, Win
dows NT operációs rendszer alatt meg
valósított pályaképzés,

• a pályához speciális jellemzők (pl. 
darabszám, hívójel, magassági adat 
stb.) hozzárendelése,

• archiválási és objektív kontroll szű
rési funkciókkal és adatbázis-feldolgo
zási lehetőségekkel.

A 2. fényképen látható a felhasználó- 
barát kezelői felület, a monitorról ké
szült hardcopy alapján.

Rádiólokációs információgyűjtő 
és feldolgozó alközpont (RICK)

Légtérellenőrző zászlóaljak harcállás
pontján, a zászlóalj harci munkájának 
számítógépes támogatására alkalmas 
rendszer.

A RICK rendeltetése 
Az ASOC-rendszer ellátása megfelelő 
minőségű rádiólokációs felderítési 
(track) információval, a katonai IFF-esz- 
közzel és hozzátartozó TracView rend

szerrel, illetve hazai fejlesztésű auto
matizált radaradat-feldolgozó eszközzel 
(ARE, RHP) felszerelt alegységek ada
tainak rendszerméretű feldolgozása, 
valamint a polgári közforgalmi repülé
sek azonosításának és ellenőrzésének 
számítógépes támogatása.

A RICK biztosítja
-  a rádiólokációs felderítési informá

ciók (RHP-track) alapján egységes légi- 
helyzet-kép kialakítását és továbbítását 
(RICK-track), illetve átkapcsolható mó
don az RHP-plot-adatok vételét és to
vábbítását az ASOC-rendszer felé,

-  az ASOC-rendszertől érkező légi- 
helyzet-információk fogadását és meg
jelenítését,

-  az Automatikus Repülés Tervező 
Rendszer (ARTR-II) által biztosított 
közforgalmi repülési tervadatok feldol
gozásának számítógépes támogatá
sát, ezáltal a légtérellenőrzés haté
konyságának fokozását.

A RICK összetétele

A RICK összetétele a 7. ábrán látható. 

A munkahelyek feladatai

Hálózati szerver:

-  a hálózat működésének vezérlése, 
felügyelete, dokumentálás, valamint az 
adatforgalom és továbbítás irányítása, 
vezérlése.

1,2, 3 munkahelyek:
-  a zászlóalj harci munkájának irá

nyítása,
-  az automatizált munkahelyeken 

végzett tevékenység ellenőrzése,
-  az alárendelt légtérellenőrző alegy

ségek harci munkájának irányítása, 
koordinálása,
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-  a rádiólokációs adatok és a repü
lési tervadatok egyeztetése, a kijelölt 
felelősségi körzetben a légi járművek 
azonosítása.

A RICK főbb jellemzői összefog
lalva:

-  objektív kontroll megvalósítása az 
adatok dokumentálásával és visszaját
szásával,

-  6 RHP track adatai alapján a multi
radar track-képzés,

-fe ladat szerinti konfigurálható mun
kahelyek,

-  pálya-extrapoláció,
-  ASOC ICD kommunikáció,
-  magassági adat hozzárendelés,
-  automatikus azonosítás,
-  útvonalellenőrzés,
-  a repülési tervadatok automatikus 

összevetése a mindenkori légi helyzet
tel,

-  konfliktushelyzet-figyelés és -kijel
zés,

-  szelektív megjelenítés,
-  modularitás,
-  a repülőeszközök adatainak táblá

zatos kezelése,
-  elosztott input/output kezelés,
-  platform:
IBM-kompatíbilis PC (lásd előbb)
Windows NT operációs rendszer

Repülési tervadat-illesztő (FPDI)

Az ASOC-központ ARTR-II berende
zés által rendelkezésre bocsátott repü
lési tervadatokkal történő ellátása céljá
ból kifejlesztett rendszer.

-  ARTR-II: automatikus repüléster
vező rendszer,

-  FPDI: tervadat-illesztő berendezés,
-  bemenő adatcsatorna: szabvá

nyos ethernet hálózat,
-  kimenő adatcsatorna: EIA-TIA 

-232 -E -91 , DB-25F anya csatlakozó 
az ASOC demarkációs panelen,

-  szinkron modemek az ASOC- 
FPDI-adatkapcsolat biztosítására.

Az FPDI működése

Az FPDI-berendezés egy, az ARTR 
veszprémi lokális hálózatába kapcsolt 
gateway számítógépből (FPDIGW), a 
rajta futó szoftver rendszerből, ügyfél- 
programból és a veszprémi VAX-on 
futó kiszolgáló programból áll. A gate
way számítógép az ARTR-II rend
szerrel PATHWORKS (DECENT) háló
zati protokollal, míg az ASOC-rend- 
szerrel HDLC-protokollal kapcsolódik. 
Az FPDI gateway számítógépe az 
ARTR-II rendszer helyi hálózatára 
konfigurált WINDOWS NT 4.0 operáci
ós rendszert futtató Intel Pentium II 
platformú számítógép.

A programrendszer a képernyőn fo
lyamatosan jelzi működését. Hiba ese

tén hibajelzést generál a munkaállo
más képernyőjére és a VAX-konzol ter
mináljára.

Az ARTR-II rendszer központi szá
mítógép konfigurációja a Digital VMS 
operációs rendszerét futtató, két VAX 
4000/300 számítógépből kiépített jó hi
batűrő rendszer (REP431/REP432). A 
repülési tervadatok ezen a központi gé
pen Rdb adatbázisban állnak rendelke
zésre. Az adatok az ARTR-II országos 
hálózatán keresztül kerülnek Veszp
rémbe, a helyi VAX 4000/200 számító
géphez (REP420). A FPDIGW gateway 
számítógép a helyi lokális hálózathoz 
kapcsolódik egy 10 Mbit/s 
Ethernet kártya segítségével. A helyi 
hálózati illesztéshez a Pathworks for 
Windows NT szoftver került telepí
tésre. Az ASOC-rendszerhez való csat
lakozást a gépbe épített WAN szinkron 
adapterkártya végzi. A kártyát és a 
hozzá tartozó programozási felületet 
(KM kommunikációs modult) a KRI 
szolgáltatja.

A FPDI továbbfejlesztése

A jelenleg csapatpróbán lévő eszköz 
nem biztosítja az ASOC számára a kis
gépes repülések tervadatait [a polgári 
repülésirányítás ezt az információt nem 
szabványos formában (ICAO) szolgál
tatta]. A jelenlegi FPDI közvetlenül 
nem tudja fogadni a polgári légtérel
lenőrző központ (MATIAS) által biztosí
tott adatokat. A hiányosságok kiküszö
bölésére ki kell egészíteni MATIAS- 
rendszerrel együttműködésre alkalmas 
eszközökkel. Ezen új fejlesztés való
színűleg még 1998-ban elkezdődik és 
be is fejeződik (HM HTI K+F téma ke
retében).

A polgári radaradat-illesztő (CTCI)

Polgári radarok katonai rádiólokációs

rendszerhez való illesztéséhez hasz
nálható. Az ASOC bemenete szem
pontjából az országos légihelyzetkép 
kialakításához radarforrásnak tekint
hető.

A MATIAS-ICD-ben (interface Cont
rol Document) meghatározott protokol
lal rendelkező polgári rádiólokátor-ada
tok biztosítása az LRI rendszeréből az 
ASOC-központ számára meghatározott 
protokollban.

A CTCI-berendezés az 1. ábrának 
megfelelően részét képezi az ASOC- 
hoz kapcsolódó hazai fejlesztésű infor
mációs rendszernek.

A CTCI bemenetéin, az A1, A2, A3 
vonalakon a három polgári radar infor
mációit veszi MATIAS ICD-nek megfe
lelő formátumban. Kimenetein az A1\ 
A2’, A3’ vonalakon pedig ASOC ICD- 
nek megfelelő formátumban adja ki a 
radarinformációkat, konvertálás után a 
Kommunikációs Rendszerközpont (KR- 
KP) felé.

A 9. ábrán a CTCI környezete és ki
meneti csatlakozási felületei láthatók.

A 10. ábrán a CTCI felépítése és a 3 
független kommunikációs csatorna 
kapcsolódásai részletesebben vannak 
megrajzolva. Mivel a CTCI három telje
sen azonos felépítésű csatornából áll, 
ezért a továbbiakban a CTCI működé
sének ismertetése egy csatorna részle
tes leírására korlátozódik.

Egy csatorna összetétele (a 10. áb
rának megfelelően) az alábbi (3. 
részben):

A polgári radaradat-feldolgozó köz
pontban (PRAFK) az adott polgári ra
dar (például a ferihegyi közel-körzeti ra
dar), digitális, MATIAS ICD-nek megfe
lelő, ASTERIX formátumú, primer és 
szekunder plot-adatai (A1) a csatorna 
osztójáról a CTCI-1 csatorna modem
jére (Modem-A1) kapcsolódnak (adat
kábellel). Ez a modem Budapesten ta
lálható a PRAFK mellett.
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9. ábra: A CTC! környezete be- és kimenő felületei

A modem a radarinformációt analóg, 
bérelt (9600 bit/s adattovábbításra al
kalmas) telefonvonalon keresztül to
vábbítja a Veszprém LVK Hadműveleti 
Központba. A konvertálást a CTCISrv 
(CTCI 1.0) program végzi el, majd ezt 
követően kerül az adat a kimenetre, on
nan pedig szerelt kábelen keresztül a 
Kommunikációs Rendszerközpontba 
(KR-KP). A KR-KP-ről továbbítják a ra
darinformációkat a demarkációs pa
nelre (DP), ami közvetlenül kapcsolódik 
az ASOC-ra.

A hazai fejlesztésű témák témafelelősei

HM HTI részéről A hazai civil vállalkozók részéről

ARE Székely Béla mk. őrnagy Dr. Németh Viktor, Bárány Dániel
RHP Bodrogi Sándor mk. alezredes Lőrinc Ágoston, Végh Péter, 

dr. Német Viktor
CTCI Prokob Tibor mk. alezredes Gulyás József, Kótai Endre, 

dr. Sziklai János
RICK Géresi László mk. őrnagy Vass Zsolt
FPDI Bakos László mk. őrnagy Gulyás József, Kótai Endre, 

dr. Sziklai János
TAR Bakos László mk. őrnagy Vass Zsolt
KRI Vigh Zoltán mk. őrnagy Gulyás József, dr. Sziklai János, 

Vass Zsolt

A polgári radaradat-illesztő (CTCI)

Polgári radarok katonai rádiólokációs 
rendszerhez való illesztéséhez hasz
nálható. Az ASOC bemenete szem
pontjából az országos légihelyzetkép 
kialakításához radarforrásnak tekint
hető.

Megjegyzés: KM=kommunikációs 
modul (hardver és szoftver együtt), 
amely biztosítja az egységes kommuni
kációs rendszert.

(folytatjuk)

Prokob Tibor mk. alez.

AFCEA MAGYAR TAGOZATA

A NATO csatlakozás mellett ugyan jelentéktelen kis hírről van szó, melyről egyetlen tudósításban, vagy rövid 
híradásban sem történt említés, de a hazai társasági élet ínséges helyzetét figyelembe véve mégis egy fontos 
eseményről számolunk be: megalakult az Association For Communications, Electronics, Inteligence & Information 
Systems Professionals (AFCEA) Magyar Tagozata.

Az AFCEA egy nemzetközi nonprofit társaság, a hadseregben alkalmazott kommunikáció, elektronika, hírszerzés és 
informatika témákban érintett szakemberek számára. A szervezet 1954 óta működik az Egyesült Államokban, 1979-ben 
vált nemzetközi szervezetté, és napjainkban a világ minden táján 120 helyi szervezetben mintegy 38 000 tagja van. Az 
AFCEA International központi székhelye a Fairfax (USA), az AFCEA Europe központja pedig Brüsszelben található.

Az egyesület célja a lehető legmagasabb műszaki-tudományos szakmai fórum biztosítása a fent említett témákban. 
Az egyesület tagjai közt megtalálhatók a Budapesti Műszaki Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Hovédség szervei, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, a HM 
Haditechnikai Intézet, valamint a katonai elektronikában és információs technológiában érdekelt magyar vállalatok 
képviselői. További tagok belépésére is számítunk a jövőben. Egyesületünknek intézmények és magánszemélyek 
egyaránt tagjai lehetnek.

Céljaink között szerepel hivatalos kapcsolatfelvétel a Hírközlési és Tudományos Egyesülettel, a Magyar Mérnök 
Kamarával, a Hadtudományi Társasággal, hogy egymás fórumain történő részvétellel, kölcsönös szakmai 
tájékoztatással mindannyiunk közös célját, a szakmai fejlődést, a hazai tudományos élet élénkítését és az euroatlanti 
integrációt szolgálhassuk.

Az érdeklődők az AFCEA hazai tagozatának tevékenységéről tájékoztatást a tagozat titkárától kérhetnek: Szabó József 
mérnök alezredes, tel.: 394-1788, Fax: 394-3014.

1999/2 HADITECHNIKA 11



Országvédelem a fenyegetettség függvényében
Erik Albertsson nyá. ezredes -  Svédország

Erik Albertsson nyá. ezredes az országvédelemmel 
kapcsolatos nagyon fontos szempontra hívja fel 
cikkében a tisztelt Olvasók figyelmét: a támadáshoz 
alkalmazkodó védelmi rendszereket még békeidőben 
kell beszerezni és rendszerbe állítani. A felgyorsult 
folyamatoknál semmi esélye sincs egy szuverén 
országnak, hogy a veszélyeztetettség idején új rend
szereket vásároljon és az ezek üzemeltetéséhez 
szükséges állományt is kiképezze.
Szerződésen kívüli országoknak megbízhatóan kell 
szervezniük országuk védelmét, amely egyik leg
fontosabb eleme a nehezen lefogható légvédelem.
A svéd szerző több írását közöltük, amelyek a légvé
delem haditechnikai részével foglalkoztak. A mostani 
cikk tartalmilag kissé távolabb áll lapunk profiljától, de 
a megfogalmazott gondolatokat célszerű megszívlelni 
egy fiatal NATO-tagállamnak.

Bármely ország védelmének fő célja, hogy a vélelmezett 
agresszort visszatartsa a szándékolt támadástól. Nem sza
bad elfelejtenünk a következő igazságot: ha a potenciális 
agresszor nem számíthat a légi fölény gyors megszerzésé
re és megtartására, valamint a Stratégiai Meglepetéssze
rű Támadás (SMT) sikeres végrehajtására, akkor valószí
nűleg minden szándékolt támadástól tartózkodni fog.

Vessünk egy pillantást Észak-Európa 1998-as térképé
re, mely a skandináv országok mellett a balti országokat is 
ábrázolja.

Miután Dánia és Norvégia tagjai a NATO-nak, Finnor
szág és Svédország azonban szövetségen kívüli országok, 
ezeket az országcsoportokat Oroszország biztonságpoliti
kája eltérően kezeli. Minden Dánia és Norvégia elleni ag
resszív cselekmény a NATO elleni cselekménynek minő
sül. Az elkövetkezendő években ez nem valószínű az 
oroszországi zavaros állapotok stb. miatt. így ez a cikk 
nem foglalkozik Oroszország Dánia és Norvégia felé tanú
sított biztonságpolitikájával. Magyarország, Lengyelor
szág és Csehország várhatóan 1999 áprilisában csatlako
zik a NATO-hoz (1999. március 12-én megtörtént 
-  Szerk.). Amennyiben Finnország és Svédország a jövő
ben csatlakozna a NATO-hoz, Oroszország biztonsági 
helyzete Finnországgal és Svédországgal szemben is je
lentősen változna.

Manapság, sokkal inkább, mint eddig valamikor is, na
gyon nehéz megjósolni Oroszországnak a szövetségi 
rendszeren kívüli skandináv országokkal szemben tanúsí
tott jövőbeni biztonságpolitikáját, a zűrzavaros Oroszor
szág hatalmas gazdasági és egyéb problémái miatt. Mind
annyian azt reméljük, hogy Oroszország folyamatosan a 
demokrácia felé halad, de ez nem megy gyorsan. Termé
szetesen segítenünk kell Oroszországot a demokrácia fe
lé vezető útján, de objektív módon, nem pedig saját gyen
geségünkkel.

Svédország védelmét nem szabad vágyálmokra alapoz
ni, csak reális tárgyilagosságra. Demokratikus országok
ban a defenzív védelem alapját a felelős biztonságpolitiká
nak kell képeznie. A múltban sok ország követett el végze-

2. ábra: Egy lehetséges geostratégiai helyzet 
Észak-Európában a 90-es évek után
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tes hibákat ebből a szempontból. Ez azt jelenti, hogy vet
nünk kell egy pillantást a „visszapillantó tükörbe” és -  
ahogy azt az amerikai Patton tábornok kifejezte 1945-ben 
-  „Soha többször nem kaphatnak el bennünket letolt nad
rággal!".

A bizonytalan jövőről a következő mondható el nagyobb 
bizonyossággal:

- a konfliktusok sokkal inkább háromdimenziósakká vál
nak;

- a légi fenyegetés (lásd a 3. ábrát), beleértve a légitáma
dásokat és a nagyobb EloCM'-mel támogatott légi szállítá
sú egységek éjjel-nappali ledobását, hatékonyabbá és ez
által veszélyesebbé válik;

- az előrejelzés rövid távú lehet, kevés időt hagyva egy 
egyhetes védelem előkészítésére és egy hatásos SMT el
leni védekezésre. Nem felejthetjük el, hogy reális „bizton
sági biztosításit nem lehet „vásárolni”, amikor az ag- 
resszor már „az ajtón kopogtat”;

- a támadások gyakran kezdődnek a megtámadott or
szágbeli „erőközpontok” elleni SMT-vel -  Svédországban 
mindenekelőtt a stockholmi és a göteborgi területeken vár
hatók ilyenek.

Hogyan lehetne a védelmet megfelelően felkészíteni a 
növekvő fenyegetésre?

A „berlini fal” 1989-es leomlása óta Európa biztonsági 
helyzete jelentősen megváltozott és a legtöbb országnak 
nagyobb mértékű változtatásokat kell végrehajtania védel
mének szerkezetén.

A továbbiakban néhány ezzel kapcsolatos szempont kö
vetkezik. Ezek természetesen a svéd helyzetre vonatkoz
nak, de nem kevésbé lehetnek érdekesek más országok 
számára. Leginkább a légvédelmi és az SMT elleni gyor
san bevethető egységekről lesz szó.

A védelem sarokköve

A védelem sarokkövét egy erős, kitartó és kiegyensúlyozott 
légvédelemnek kell képeznie (C3I rendszerek, vadászrepü-

4. ábra: A Saab 340 típusú repülőgép az Erieye 
prototípusával (Saab Service Partner)

lőgépek, repülőgép-elhárító egységek), amely képes a lé
gi fölény megtartására.

A NATO-hoz tartozó országoknak is rendelkezniük kell 
ilyen „sarokkővel”, hiszen túl késő lehet, mire más NATO- 
tagoktól segítséget kapnak.

A C3I rendszernek rendelkeznie kell légi előrejelző rada
rokkal a földfelszín alakja miatt.

Az Erieye légi előrejelző (AEW) radar

Az Erieye AEW radar (lásd a 4. ábrát) alacsonyan repülő 
kisméretű repülőgépek (robotrepülőgépek) elleni hatótá
volsága 350 (150) km.

Az Erieye a radarészleléseket továbbítja a földi C3I rend
szernek (STRIL), de képes fedélzeti vezetésre és irányítás
ra is. Opcióként az Erieye kiegészíthető levegő-föld 
üzemmóddal mozgó célok detektálására, tengeri cél 
üzemmóddal és helikopter üzemmóddal a forgószárnyas 
és a merevszárnyas repülőeszközök megkülönböztetése

9. 1,égfezállít ásó 
gépesített egységek

TADS

12. Páncélos egysé;
megtámadva

DWS
1. Légis/.állitású 

csapatok kirakása

8. Leszóló
megtámadva 
által I

3. Állásokba telepit« 
rakéták Irányítót
bombák t f T  4, Aktív rávezetesti, földi 

rádiólokátor állomás 
elleni rakéta

zTPassziv lokátor zavaró töltet 5. (1 l ik t rO n ik n s )  /ava rás

?• Cirkáló rakéta és Telepített,
6. Tgyirányilású légijármü területet lefedő fegyver rcnds/.е г Д

10.Vadászbomházok kis ed 
**' ^  nagyon kis magasságon

„ «УЧИРщИя
11. Nagy on kis magassáf 

45^  repülő, néha függés/, 
helikopterek

13. Hajó elhárító rakéták, itt 
"Seaskimmer " -típus

3. ábra: Az államot érő légi fenyegetés lehetséges változatai
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érdekében. A Saab 340 légcsavaros, gázturbinás repülő
gép akár 7 órát is szolgálatban tölthet. A 4. ábra (a Saab 
Service Partner felvétele) az Erieye-1 mutatja Saab 340-es 
repülőgépen.

A többcélú JAS Gripen vadászgép

Hogy képesek legyünk gyorsan válaszolni megfelelő védel
mi, és ha szükséges támadóerővel, mind a légvédelem
ben, mint a szárazföldi/felszíni támadások vagy felderítő 
akciók esetében többcélú repülőgépet kell használnunk. A 
svéd légierő 140 db JAS (J = vadász, A = támadó, S = fel
derítő) Gripen (lásd az 5. ábrát) rendelt meg. Az első 30 db 
JAS 39A Gripen repülőgépből álló sorozatot már leszállítot
ták, és szállítás alatt áll a második, 96 db 39A Gripen és 14 
db 39B Gripen) (kétüléses változat) repülőgépből álló soro
zat is.

A kétüléses változat (lásd az 5. ábrát) szállítása mind az 
alap- és harci kiképzésre, mind a harci alkalmazásra meg
kezdődött. A harmadik, 50 db 39C Gripen és 14 db 39D 
Gripen (szintén kétüléses) repülőgépből álló sorozatot 
megrendeltük. Svédország így összesen 
30+96+14+50+14=204 JAS Gripen repülőgépet kap.

A pilóta mindhárom feladat (vadász, támadó, felderítő) 
végrehajtására képes a többcélú radarnak (levegő-levegő, 
levegő-föld/levegő-felszín, PS-05/A radar -  lásd a Hadi- 
technika 1998/4. számát), a szimulátoros kiképzésnek és 
az ember-gép kapcsolat orientált kabinnak köszönhetően. 
A radar nagyon jól ellenáll a zavarásnak! A repülőgép rövid 
előkészítési ideje gyors váltást tesz lehetővé a végrehajt
ható feladatok között.

A harci repülőgépeket a nagy túlélőképesség érdekében 
passzív és aktív védelemmel kell ellátni. A passzív véde
lem a repülőgépek több kis légi bázisra való széttelepítésé- 
ből áll. Ez azt jelenti, hogy a repülőgépnek képesnek kell 
lennie a felszállásra és a leszállásra rövid, kb. 500 m 
hosszúságú kifutópályán fékezőernyő nélkül, valamint fel- 
készíthetőnek kell lennie bármilyen bevetésre kis létszámú 
kiszolgáló személyzettel és csekély repülőtéri felszerelés
sel.

A Gripen rövid leszállási távolsága főképp a következők
ből ered:

• kis leszállósebesség;
• jó fékezőteljesítmény -  jeges úton is hatásos;
• földet érési pontosságot fokozó head-up display 

(HŰD);
• repülőgéphordozó típusú leszállásra méretezett futó

mű.

'EloCM (= Electonical Comiter Measure -  elektronikus ellentevékenység)

_______
5. ábra: A JAS 39 Gripen első példánya a 2. sorozatból 1996 novemberében 

(Saab, J. Lindahl)
6. ábra: A JAS 39B Gripen 58800 számú első példánya

7. ábra: A Giraffe AMB keresőlokátor; 
a 12 m magasba nyújtott 
antennával (EMW AB)

8. ábra: A Giraffe 50AT felderítőlokátor 
és ellenőrző központ, itt 7 m 
magasra nyújtott antennával 
(EMW AB)

_
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Egyetlen szakképzett technikusból és öt sorállományú 
katonából álló kiszolgáló személyzet képes üzemanyaggal 
feltölteni, átfegyverezni és bevetésre felkészíteni a Gripent 
néhány perc alatt.

A kis légi bázisokról, kis létszámú kiszolgáló személyzet
tel és kevés repülőtéri berendezéssel való bevethetőség le
hetővé teszi a légibázisok gyors áttelepítését. Ezen előnyös 
tulajdonságainak köszönhetően a többcélú Gripen, úgy tű
nik, jól illeszkedik az ENSZ-feladatok követelményeihez.

A Gripen a feladathoz és a fenyegetéshez nagyon jól al
kalmazkodó fegyverrendszerré válik. A svéd Celsius és a 
német DASA-LFK vállalatok létrehoztak egy közös vállal
kozást -  Taurus System GmbH névvel -  és így együtt fej
lesztik és gyártják a Gripenek számára a Taurus rendszert, 
a KEPD 150-et.

A légvédelmi egységek

A légvédelmi egységek két részre bonthatók, úgy mint C3I 
rendszer és tűzcsapást mérő egységek.

Svédország hosszú és intenzív vizsgálatok után úgy ta
lálta, hogy a légvédelmi tűzcsapást mérő egységeket a fe
nyegetéshez alkalmazkodó C3I rendszerrel kell támogatni. 
Az ilyen rendszerek egyidejűleg képesek eltérő típusú tűz
csapás mérő egységek tűzvezetését is ellátni. A vizsgála
tok eredményeit a Giraffe C3I szenzorcsalád fejlesztésében

használták fel. A 7. ábra a Giraffe AMB-1 (Agile Multi 
Beam) és a Giraffe 50AT-1 mutatja be.

A légvédelmi tűzcsapásmérő egységek C3I rendszerrel 
való támogatása a következő okok miatt elengedhetetlen:

- a fenyegetéshez alkalmazkodó készültségi állapot 
fenntartásával növeli a légvédelmi egységek túlélőképes
ségét;

- a megfelelő előrejelzés, célinformáció és célmegjelölés 
biztosításával csökkenti a reakcióidőt;

- lehetővé teszi a nagy sebességű légi célok lefogását 
saját kereső szenzorokkal nem rendelkező tűzcsapásmérő 
egységek számára;

- a tűzcsapásmérő egységek koordinálásával növeli a 
légvédelmi egységek hatékonyságának jobb kihasználá
sát;

- a saját légi és a légvédelmi tevékenységek összehan
golásával csökkenti a saját erőkre mért tűzcsapás kocká
zatát;

- megakadályozza, hogy az ellenség túl hamar határoz
za meg a tűzcsapásmérő egységek helyét;

- támogatja a tűzcsapásmérő egységek saját szenzorait 
erős zavarral terhelt környezetben;

- a helyi légiveszély-előrejelzéssel javítja a nem légvédel
mi egységek légi fenyegetés elleni aktív (minden fegyver
rel való légvédelem) és passzív lépéseit -  mellékhatásként.

A helyi légiveszély-előrejelzést a cél- 
adat-vevő nélküli, vagy a működéskép
telen céladat-vevőkkel rendelkező lég
védelmi tűzcsapásmérő egységek is fel
használják.

A továbbiakban néhány légvédelmi 
tűzcsapásmérő rendszert -  föld-levegő 
rakétákat és tüzér rendszereket egya
ránt -  ismertetek.

Az RBS-70 és -90  légvédelmi raké
tarendszerek a rendkívül mozgékony 
rendszerek példái. A tűzcsapásmérő 
eszközben elhelyezett keresőlokátorral 
rendelkező RBS-90 rendszer hatótávol
sága 7 km, és éjszakai lövészetre is al
kalmas.

A keresőradarral nem rendelkező 
RBS-70 hatótávolsága szintén 7 km és 
alkalmas az éjszakai lövészetre.

A Tridon egy nagyon mozgékony 40 
mm-es légvédelmi tüzérrendszer, éjsza
kai lövészetre való alkalmassággal. 
3 P lőszerével hatékonyan veszi fel a 
harcot 5 km-en belüli légi célokkal. A 
3 P prefregmentált (sok volfrámdarabból 
álló) lövedék, egyenként programozható 
(hat különböző üzemmódú) gyújtóval.

A 77 Remo légvédelmi rendszer a 
Hawk légvédelmi rendszer korszerűsí
tett változata. A 9. ábra egy, a götebor- 
gi erőcentrum védelmére rendelt 77 
Remo rajza. Göteborg egyben a nyuga
ti hatalmaktól érkező segítség belépési 
pontjának is tekinthető. Ahogy a 9. áb
rán látható, a megvilágító egység 
LASHE (Low Altitude Simultaneous 
Hawk Engagement = alacsony magas
ságú szimultán Hawk követő) antenná
val rendelkezik. A LASHE üzemmód je
lentősen növeli a Hawk-rendszer tűzha- 
tékonyságát a telítő rohamok és a 
többszörös felbukkanó célok ellen, 
többszörös követő képessége révén.

GIRA FFE AMB

SAM 77 REMO for protection of PC7E Göteborg

SA M  77 R E M O

Very mobile 
battery command 
nő s t

High Power Launcher 
Illuminator

Range: >  35 km
Height coverage: <From  very low up to >  15

9. ábra: A göteborgi erődcentrum védelmére rendelt 77 Remo típusú légvédelmi 
rendszer vázlata

L e g f o n to s a b b  "ERŐKÖZPONTJAINK" , 
S to c k h o lm  é s  G ö te b o rg  l á t h a t ó a k  
a  v á z l a t o n .  E z e n  k í v ü l  G ö te b o rg  
e g y  f o n t o s  b e j á r a t a  a  n y u g a t i  
s e g í t s é g n e k .
E z e k e t  a z  e r ő k ö z p o n t o k r a  ú g y  
k e l l  t e k i n t e n i ,  m in t  e g y  f e l  
t é t e l e z e t t  tá m a d ó  "ELSODLEGEi 
c é l p o n t j a i r a
E n n ek  a z  ú j  f e n y e g e t é s n e k  
e l l e n s ú l y o z á s á r a  tö b b e k  kö  
z ö t t  JELENTŐSEN FOKOZNI 
k e l l  LÉGI MOZGÉKONYSA- 
GUNKAT a  " S to c k h o lm  
é s  G ö te b o r g -

MOSZKVA

FRANCIAORSZÁG H O L L A N D IA
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10. ábra: Egy Bamse század vázlatos felépítése 
(Bofors Missiles)

A jövőbeli légi fenyegetettség még súlyosabb lehet, ami
nek a jelenlegi légvédelmi rendszerek nem képesek meg
felelni.

Ezért fejlesztik az új föld-levegő rakétarendszert, a 23 
Bamse-1 (10. ábra), amely hatékonyan ellensúlyozza az 
említett nagyobb fenyegetettséget. A Bamse rendelkezni 
fog háromdimenziós Giraffe AMG C3I radarrendszerrel, 
15 km-nél nagyobb hatótávolsággal, közel 15 km magas 
lefedettséggel, mindenidős képességekkel, nagy mozgé
konysággal és rendkívül jó zavarállósággal.

11. ábra: Az Arthur tüzérségi felderítőlokátor működési 
módjai (EMW AB)

12. ábra: A TCM tüzérségi rendszer vázlata 
(Bofors Weapons Systems)

A nagyobb légimozgékonyság és kiképzés 
szükségessége

Védelmi egységeinknek az előtt kell megérkezniük, hogy a 
földet ért ellenséges támadó egységek (stratégiai meglepe
tésszerű támadás) teljesen rendezni tudnák soraikat a si
keres harchoz.

Az SMT elleni védelem fontossága miatt a megnövelt lé
gimozgékonyság fontosabb, mint valaha. A megnövelt lé
gimozgékonyság fő szükséglete természetesen a több 
szállítóhelikopter. A mi „támadó egységeink” nem érkez
hetnek „üres kézzel” a helyszínre, csak alaposan felfegyve
rezve. A korszerűsítést a szállító helikopterek jobb kombi
nált polgári és katonai felhasználása teszi költséghatéko
nyabbá.

Szükség van több kiképzési segédeszköz, pl. 
lézerszimulátorok használatára is.

Az SMT elleni védelem nagy mélységű tűzcsapással

A fenyegetéshez alkalmazkodó lőszerrel felszerelt, tűzfel- 
derítő lokátorral támogatott (pl. Arthur tűzfelderítő lokátor, 
a 11. ábrán láthatóan a Bv 208-cal és lehetőség szerint az 
Erieye-1 megfelelően felhasználó, nagy hatótávolságú tü
zérség képes a földet érő megtörő egység ellen hatéko
nyan felvenni a harcot perceken belül anélkül, hogy tüzér
megfigyelő lenne a helyszínen. A harc még hatékonyabbá 
válik, ha néhány éven belül az új tüzérségi rendszer, a 
TCM (Trajectory Correctable Munition = röppálya korrekci
ós lövedék) elkészül. A TCM-rendszer a szórást 90%-kal 
csökkenti (12. ábra), a célok hatékonyan támadhatók elő
retolt megfigyelő nélkül, 40 km távolságig.

Összefoglalás

Mindannyian azt reméljük, hogy az oroszországi fejlődés a 
demokrácia felé vezet. Mindenesetre fel kell ismernünk, 
hogy a stockholmi és göteborgi erőcentrumok geostratégiai 
fontossága miatt (vessünk még egy pillantást a 9. ábrára) 
a Svédország elleni SMT reális forgatókönyvvé válhat, 
egy-két „előkészületi” évvel, egy esetleges sikeres 
oroszországi államcsíny után. Az eddigiekből látható, hogy 
védelmünknek egy, a fenyegetéshez jobban illeszkedő 
struktúrát kell kialakítanunk. Ez nem azt jelenti, hogy a vé
delmi tervezésben olyan hosszú előkészületi idővel kell 
számolnunk, hogy még legyen idő új eszközök beszerzé
sére és rendszerbe állítására! A fenyegetéshez alkalmaz
kodó védelmi rendszereket békeidőben kell beszerezni és 
rendszerbe állítani.

Nem alapozhatjuk védelmünket egy számunkra kedvező 
fenyegetettségi forgatókönyvre, mert az hamis védelmet 
eredményezhet.

Visszatartó védelemre van szükség, azaz olyan véde
lemre, amely képes az agresszort elrettenteni a szándékolt 
támadástól, még rövid előkészületi idő esetén is.

(Az ábrákat, azok magyar szövegét is a szerző készí
tette.)

Erik Albertsson nyá. ezredes 
A szerző honlapja: http://hem1 .passgen.se/oberst
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Nemzetközi Haditechnikai Szemle

Forró égbolt Afganisztán felett I. rész 
-  Háború a levegőben -

Amikor a szovjet csapatokat Afganisztánba vezényelték, a 
vezetés számolt légi ellentevékenység lehetőségével a 
nyugati hatalmak és a szomszédos Kína, Irán és Pakisztán 
részéről. Ezzel összefüggésben megtették a szükséges in
tézkedéseket: a vadászrepülők mellett a kontingens 
helyőrségei és légi támaszpontjai körül szétbontakoztatták 
a hadosztályok légvédelmi eszközeit, a központi körzeteket 
pedig önálló légvédelmi rakétabrigád oltalmazta. Hamar ki
derült azonban, hogy ez utóbbira nincs szükség, így már 
1980 júliusában elhagyta Afganisztán területét.

Az Afganisztánba vezényelt szovjet repülőcsoport 1980 
elejére állt fel, és a 34. Vegyes Repülő Hadtest nevet kapta 
(később, átszervezés után a 40. Hadsereg Légiereje lett a 
hivatalos megnevezése), állományába két repülőezred és 
négy önálló repülőszázad tartozott összesen 52 db 
Szu-17és MiG-21 típusú repülőgéppel. A szövet vadász
repülők első légi ellenfélként iráni és pakisztáni helikopte
rekre számítottak, amelyek légi felderítést végeztek a ha
tár menti körzetek felett, de más feladatokat is végrehajtot
tak. Ilyen eseteket elég gyakran rögzítettek, sőt többször 
észlelték, hogy idegen helikopterek le is szálltak afganisz
táni területen. A kémelhárítás pontosan felderítette a le
szállások konkrét helyét, köztük volt még Pandser városa 
is. Azonban sem az afganisztáni légvédelem, sem a 40. 
Hadsereg Légiereje nem volt képes megakadályozni ezeket 
a berepüléseket. A szovjet vadászok ugyan többször kap
tak ilyen parancsot, de csak másodlagos jelleggel, éppen 
elég dolguk volt a földi célokkal is. Az első háborús évben a 
ritka valódi vadászrepülő-feladatok egyike volt a felkelők tá
maszpontjait és mozgását a határ körzetében fényképező 
Jak-28R felderítőgépek légi oltalmazása a 115. Gárda Va- 
dászrepülő-ezred MiG-21 bisz repülőgépeivel.

Összességében az az Irán, amely éppen akkoriban élte 
át az „iszlám forradalmat”, és 1980 szeptemberétől hábo
rúban állt Irakkal, egyáltalán nem volt abban a helyzetben, 
hogy afganisztáni ügyekkel foglalkozzon. A „forradalmi 
rend” okozta káosz, a helyi vezetők elszigetelődési politi
kája jelentős mértékben lerombolta a nemrégen még a kör
zetben legerősebbnek tartott légierő hadrafoghatóságát, 
azét a légierőét, amely több mint 470 korszerű harci gép
pel rendelkezett, köztük 79 Tomcat-tel és 225 Phantom- 
mal. Éppen az F-4-esekkel kapcsolatos a 40. Hadsereg 
Légiereje gépeinek mai ismereteink szerinti el?ő harcérint
kezése az Afganisztánnal szomszédos országok repülői
vel. A már sokszor megírt 1982. áprilisi incidensről van szó,

1. ábra: Az alakulat egy MiG-23 ML gépe a bevetésen 
póttartállyal

2.-3. ábra. 120. Vadászrepülő-ezred fegyveresei R-60 raké
tát visznek a repülőgéphez, és betöltik a GS-23L gép
ágyút

amikor egy szovjet helikopterdeszantot navigációs hiba mi
att a dusmani hegyszorosban lévő Rabati-Dzsali támasz
pont helyett iráni területen, a határtól 40 km-re tettek földre. 
A deszantolás körzetében megjelent Phantom géppár a 
földön megsemmisített egy helikoptert, és kiszorította az 
ország légteréből az Ал-30-ast.

Pakisztánnal a viszony sajátosan alakult: a propaganda
háború mellett mindkét fél úgy vélte, hogy egy sovány béke 
is jobb a nyílt viszálynál. A Szovjetunió arra törekedett, 
hogy megakadályozza egy új ellenség bekapcsolódását a 
konfliktusba, a szomszédságában folyó háború miatt 
nyugtalankodó Iszlámábád pedig igyekezett elősegíteni an
nak befejezését, a pakisztáni külügyminiszter kifejezésével 
élve: „a történelem óráját visszaállítani az 1979-es évre”. 
Ziaul Hak elnököt az afgán ellenzéknek általa nyújtott tá
mogatás nem zavarta abban, hogy Moszkvába látogasson, 
sőt országában szovjet szakértők is dolgoztak. A pakisztáni 
hadsereg fegyverzetében megtalálható volt a szovjet tech
nika is, többek közt a M i-8  helikopter, és tárgyalások foly
tak pakisztáni repülőgép-vezetők szovjetunióbeli kiképzé
séről is.

A 40. hadsereg egységeinél érvényben volt egy parancs, 
amely megtiltotta a határ menti 15 km-es sávban tüzérségi 
tűz alkalmazását, a pilótáknak az incidensek elkerülése vé
gett nem csak a fegyverhasználat, de a berepülés is tilos

1999/2 HADITECHNIKA 17



volt a 10 km-es határ menti övezetbe. Ugyanakkor a gya
korlatban ennek a papíron egyszerű utasításnak a betar
tása nem mindig sikerült. Határ ugyanis a szó szorosan 
vett értelmében nem létezett: kijelölését soha nem végez
ték el, az államokat a feltételezett „Duranda-vonal” válasz
totta el egymástól, amit még a múlt században állapítottak 
meg megközelítőleg a hegygerincek vonalát követve. A sa
ját terület meghatározásához támpontul egyedül a Pakisz
tánba vezető utak mentén lévő néhány őrhely szolgálha
tott, meg a ritka határőr erődítmények (de ezek a térképen 
rajzolt vonaltól 15-20 km-re voltak, sőt a „Darvazáj” határőr
őrhely 50 km-re). Míg a szárazföldi csapatok, miután meg
ismerkedtek az ellenőrzésük alá tartozó körzettel, valahogy 
mégiscsak képesek voltak tájékozódni, tudva, hogy „amö- 
gött a hegy mögött már Pakisztán van”, a repülőszemély
zeteknek azonban megkeresni lent a térképre rajzolt vona
lat lényegesen bonyolultabb volt. Ráadásul a repülési tér
képek egy részén figyelmeztetés volt olvasható: „Pontos 
adatok hiányában a határok jelölése feltételes.” A célhoz 
vezető útvonalon a pilótáknak számolni kellett az útba eső 
hegygerinceket és szakadékokat, keresni az ismert telepü
léseket és hegyeket. A helymeghatározásnál nem számít
hattak a földi irányítás segítségére, mert a saját támasz
pont rádiólokációs eszközeit leárnyékolták a hegyek, és hi
ányzott a rádiómajakok hálózata. Ilyen viszonyok közt nem 
kellett sokáig várni navigációs hiba bekövetkezésére.

A közvetlenül a határnál zajló ütközetek és a bombázá
sok egyre jobban idegesítették Iszlámábádot. Pesavar, a 
kétes dicsőségű front menti város, melynek közelében kü
lönösen sok dusman támaszpont és tábor volt, a határtól 
mindössze 24 km-re feküdt, és ezt a távolságot a szovjet 
és afgán repülőgépek néhány perc alatt átrepülhették. 
1984 nyarán a város közelében feltűnt egy eltévedt 
An-24RT, melyre a légvédelmi tüzérség tüzet nyitott, de a 
határsértő szerencsésen elmenekült (valószínűleg mindkét 
fél legnagyobb megelégedésére). A határ menti négyzetek
ben, földközelben, tevékenykedő helikoptervezetők jobban 
ismerték a terepet, és még ők is eltévedtek, különösen a 
Kandagar utáni lakatlan pusztaságban, mert a zöld Dzse- 
lalabad és Hoszt vonzotta őket az ellenséges oldal felé. 
1980 augusztusában a 280. Helikopterezred parancsnoká
nak helyettese, V. Haritonov őrnagy visszatérőben a harc
feladatról személyzetével együtt úgy gondolta, jó lenne egy 
kissé kiegészíteni az élelmiszerellátást, hogy változatosabb 
legyen a légierő napján a terített asztal. Kerestek egy meg

4. ábra. A 120. Vadászrepülő-ezred repülőgép-vezetői 
bevetés után 1998. 09. 12-én, középen Sz. Privalov 
százados

felelő dinnyeföldet, leszálltak, és a megfigyelő a fedélzeti 
technikussal együtt nekilátott, hogy megtöltse görögdinnyé
vel a rotorlapát védőponyváját. Hirtelen a parancsnok, aki 
a /W/'-S-nál maradt, füttyel jelzett, hogy azonnal térjenek 
vissza, és közben már indította is a hajtóműveket. Felemel
kedve a levegőbe a közeli domb mögött egy ismeretlen 
nagy repülőteret vettek észre, ahonnan a leszállási helyük 
felé gépkocsik közeledtek. Hazafelé a lehetséges maximá
lis sebességgel repültek, és útközben kiderítették, hogy a 
pakisztáni Kvetta repülőtér közelébe keveredtek, ami 20 
km-re volt a tiltott sáv mögött, a túloldalon.

Az ilyen eseteket nem lehetett megakadályozni, néha 
meglehetősen furcsák voltak, és gyakran szomorú véget 
értek. 1981. július végén a kandagarai helikopteresek egy 
fontos harctevékenységet támogatva azzal a feladattal 
szálltak fel, hogy egy csapat utászt tegyenek a földre, akik
nek el kellett aknásítani a Pesavarból Dzsalalabadba ve
zető utat. A M i-8  köteléket az ezredparancsok, Popanov 
és a 40. Hadsereg Légiereje parancsnokának helyettese, 
Oprelkin ezredes vezette. Igyekeztek észrevétlenek ma
radni, a hegyek közt kirepültek az úthoz, elhelyezték az ak
nákat, és elindultak hazafelé. Mintegy 5 km-rel arrébb ész
revették egy határőr-őrhely mindenki által jól ismert sorom
póját, és nyomban rájöttek: az út pakisztáni részét aknásí- 
tották el. Rögtön visszafordultak, hogy az aknákat felszed
jék, de már késő volt. Messziről látszottak a felrobbant és 
égő teherautók. Az elöljáró jelenléte károsan hatott egy 
másik hasonló esetben is, 1981. decemberben. Egy Mi-8  
géppár (parancsnokok: Babinszkij és Martinkin) Mi-24- 
esek kíséretében indult el Dzsalalabadból, hogy a le
vegőből elaknásítsa a Hajberszk hágóban lévő földutat. A 
hadsereg légierejének főmegfigyelője vezette őket a cél 
körzetébe, aki Kabulból érkezett, és a terepet csak a tér
képről ismerte. Kirepülve a hegyek mögül, a helikopterve
zetők megkezdték az aknák kiszórását, egyszer azonban 
vasúti sínpárt láttak meg maguk alatt. Kétség sem férhetett 
hozzá, hiszen egész Afganisztánban a szovjet határig nem 
található vasút, hogy a pakisztáni Landa-Hana városhoz 
vezető átjárót aknásították el.

A pakisztániak, akik korábban Indiát tartották fő ellensé
güknek, most megkezdték az afgán határ megerősítését, 
átdobták ide a Crotale légvédelmirakéta-komplexumot és 
néhány vadászrepülő-egységet, amelyek a peshavari, 
kamrei és miransahi légi támaszpontokra települtek. A fe
szültség növekedésének mértékében légi őrjáratozást vé
geztek, de valódi összecsapás a levegőben sokáig nem 
történt, ami mind a szovjet, mind a pakisztáni részről tanú
sított önmérsékletnek volt köszönhető. A mi repülőgép-ve
zetőinknek nemcsak azt tiltották meg szigorúan, hogy a ha
tár irányába támadjanak, hanem azt is, hogy a bombave
tést megelőző manővert a határ mentén építsék fel. A pa
kisztáni vadászrepülők csak akkor hajthatták végre az elfo
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gást, ha egy sor feltétel teljesült: engedélyt kértek a pa
rancsnokságtól, meggyőződtek, hogy a határsértőt saját te
rület felett semmisítik-e meg, és a roncsokat össze lehet-e 
szedni elemzés céljából. Ezenkívül a pakisztáni Mirage Ill
ák és a kínai gyártmányú MiG-19-ek már 10-15 évesek 
voltak, korszerűtlen, kis hatósugarú rakétákkal felszerelve, 
ami arra késztette őket, hogy lehetőleg maradjanak 
visszafogottak. A légierő helyzetét értékelve Dzsamal 
Husszein főparancsnok azt nyilatkozta, hogy elfogást meg
kísérelni szinte reménytelen vállalkozás.

Pakisztán helyzete egy csapásra megerősödött, amikor 
1983. januárban az USA-ból megkapta az első F-16-oso- 
kat. 1986. októberben már 40 ilyen gép állt rendelkezésre: 
28 db F-16A és 12 gyakorló-harci F-16Ba  9., a 11. és a
14. repülőszázadok állományában, Szargoda és Kamra re
pülőtereken. Miután elsajátították az új technika alkalmazá
sát, a pakisztáni repülőgép-vezetők lényegesen energiku- 
sabb tevékenységbe kezdetek. Kedvező harcászati hely
zetbe kerültek, mert „hazai pályán játszottak”: a saját re
pülőterek közelsége (a határ menti Kamrából felszálló 
F-76-osok szinte már felszállás közben megtámadhatták 
az ellenséget), jól ismerték a terepet, amely felett őrjáratoz- 
tak, kiépítették a határ mentén a rádiólokációs rendszert és 
az irányítópontokat. Kedvelt harcászati fogásuk volt a „shut 
and run” (lőj és fuss): veszély esetén az F-16  pilóták azon
nal visszamenekültek a saját terület mélységébe. Katapul
tálás után számíthattak a helyi lakosság segítségére, és 
arra, hogy hamar visszatérhetnek egységükhöz. A szovjet 
és afgán pilóták ezekben a körzetekben 250-300 km-re 
voltak repülőtereiktől, és minden percben ki voltak téve a 
váratlan támadás veszélyének. Arra az eshetőségre, hogy 
el kell hagyni a repülőgépet olyan terület felett, melyet 
előzőleg bombáztak, nem is mertek gondolni. Ilyen helyzet
ben csak a szerencsében bízhattak, meg a repülésre is 
magukkal vitt géppisztolyban, hogy segít kitartani, amíg 
megérkezik a kutató-mentő helikopter.

A 40. Hadsereg Légiereje ebben az időben három szá
zad MIG-23MLD-\ie\ rendelkezett. 1984 nyarától ezek vál
tották fel a „huszonegyeseket”, volt továbbá egy három 
százados Szu-25  csatarepülő-ezred, két századnyi 
Szu-17M3, egy önálló Szu-17M3R század, egy vegyes 
szállítórepülő-ezred és helikopteregységek. A határon 
megsokszorozódó incidensek miatt a felek továbbra is egy
mást vádolták. A két éve tartó szembenállásnak előbb- 
utóbb robbannia kellett. 1986. május 17-én megtörtént az 
első légi harc. A pakisztániak által szervezett vadászat ál
dozatai azok az afgán Szu-22-esek lettek, amelyek az Af
ganisztánba mélyen beékelődő Paracsinar kiszögellésben 
bombáztak. Ezen a helyen, amely tájékozódás szempont
jából elég bonyolult volt, a szovjet és afgán pilóták kényte
lenek voltak levágni a határ görbületeit, és 30-40 km-t re
pülni pakisztáni terület felett. A pakisztáni repülőszázad pa
rancsnoka Hamid Quadri szállt fel elfogás végrehajtására, 
és egy Szu-22 géppárt derített fel 15 km-re a határtól. 
AIM-9L Sidewinder rakétákkal megtámadta őket, és az 
egyiket lelőtte. A másik gépet ugyancsak megrongálták a 
repeszek, de sikerült elmenekülnie. Quadri megkísérelte 
gépágyúval befejezni, amit elkezdett, és ahogy jelentette, 
„komoly sérüléseket okozott a másiknak is”. A lezuhant re
pülőgép roncsai, melyeket a pakisztáni támaszpontra szál-

6. ábra. A technikusok betolják a fedezékbe a 168. Vadász- 
repülő-ezred MiG-23ML-/é?

Irtottak, zajos propagandakampány alapjául szolgáltak. A 
fémhalmazban valóban felismerhetők voltak egy Szuhoj 
gép maradványai, de feltűnően látszott a stabilizátorra fris
sen felfestett afgán felségjelzés, amit ott soha nem hasz
náltak, és valószínűleg azért festették oda, hogy a dolog 
meggyőzőbb legyen. Ezenkívül a bemutatott repülőgép-tör
melék natúr duraluminium színű volt, pedig az afgán légi
erő valamennyi Szu-22-ese álcázó festéssel volt ellátva. 
Valószínűleg a roncsok egy Szu-7-től származtak. A pa
kisztáni pilótának mégis két légi győzelmet számoltak el, 
miután megállapították, hogy a másik gép nem saját terü
letre zuhant (vagyis elment „meghalni”).

A nagy zajjal világgá kürtőit sikerek ellenére a pakisztáni 
repülőgép-vezetők kerülték a nyílt összecsapást a szovjet 
gépekkel, mert tartottak a kísérő vadászok válaszától, akik 
újabban oltalmazták a csapásmérő köteléket. Ha a feladat 
bombatámadás volt, először néhány MÍG-23MLD géppár 
szállt fel, amelyek aztán védőernyőt alkotva őrjáratoztak a 
határ mentén és a csapás helye felett. Az őrjáratozás ma
gassága 1000-1500 m-rel volt a művelet többi résztvevője 
felett, a szükséges repülési időtartamot pedig törzs alatti 
800 l-es póttartállyal biztosították. A MiG-е к a GS-23L gé
págyú mellett 2 db R-24R  rádiólokációs önrávezető fejjel 
ellátott rakétát vittek magukkal, melyek indítási távolsága 
lehetővé tette a légi célok megsemmisítését 35-45 km-ről, 
valamint 2 db R-60 infra önrávezető fejes közellégiharc-ra- 
kétát. Az ilyen feladatra rendszerint a legtapasztaltabb re
pülőgép-vezetőket jelölték ki, akik az oltalmazási körzetben 
önálló célkutatást végeztek a Zafir-23ML rádiólokációs cél
zókészülék segítségével (önmaguk AWACS-ai voltak). 
A szovjet légierő 1986 nyarán szenvedte el az első olyan 
veszteséget, amit pakisztáni támadás számlájára írtak. Az 
esemény körülményei végül is tisztázatlanok maradtak: a 
megsemmisült vadászrepülő Tu-16 bombázókat kísért, és 
olyan magasságban repült, hogy a légvédelem a földről 
semmiképp sem lőhette le, viszont a pakisztáni légierő 
sem adott hírt erről a győzelemről. Lehet, hogy az ese
mény oka egyszerű műszaki hiba volt, de teljes körű kivizs
gálás nélkül ezt senki nem volt hajlandó elismerni, így a 
legegyszerűbb megoldást választották: elszámolták hábo
rús veszteségnek.

(folytatjuk)

Markovszkij, V. Ju: Forró Égbolt Afganisztán felett, 
Avincija i Vremja 1997/3. sz. nyomán

Fordította: Varsányi Mihály

Helyesbítés
A kecskeméti repülés és a kecskeméti repülőtér története c. anyag kiegészítésében az 1999/1. sz. 72. oldalán az 

MN.59. Honi Vadászrepülő ezred parancsnokai között a helyes név Schadl György ezredes.
1983. 04. 15.-től 1988. 09. 14.-ig. Szerk.
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A F/A-18 Hornet repülőgépcsalád
II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 1999/1. számában jelent 
meg. Szerk.)

Fegyverzet

A repülőgép beépített fegyverzete a General Electric cég 
M61A1 Vulcan típusú 6x20 mm-es gépágyúja, 570 db lő
szerrel. Ezt a jól sikerült eszközt több amerikai repülőgép
ben is használják. Szerkezete viszonylag egyszerű és na
gyon megbízható. Mintegy 10 ezer lövésre jut csak egy 
elakadás. Megbízhatósága feltehetően azért ilyen jó, mert 
külső meghajtással működik. A hat cső alkalmazása csök
kenti az egy csőre jutó mechanikai és hőterhelést, növeli a 
fegyver élettartamát. Tűzerejét jellemzi, hogy lőszerjava
dalmazását alig hat másodperc alatt elhasználhatja, mivel 
a hat csővel másodpercenként 100 lövés leadására képes. 
A lövedékek kezdősebessége 1036 m/s. A nagy tűzerő azt 
igényelte, hogy a gépágyú elhelyezése a lehető legköze
lebb legyen a gép hossztengelyéhez, mert működés köz
ben így hat legkevésbé a repülőgép stabilitására. A beépí
téshez leginkább megfelelő helyet -  a gép orr-részét -  
azonban a rádiólokátor foglalja el. A gépágyú elhelyezése 
hasonló gondot okozott az F-15és F-16  típusú repülőgé
pek esetében. Az F-75-nél végül a jobb oldali szárnytőbe, 
az F-16-nál pedig a törzs bal oldalába építették be. A Hor
net esetében a tervezők úgy döntöttek, megpróbálják a 
gépágyút a gép hossztengelye fölött, a pilótafülke és a rá
diólokátor között elhelyezni úgy, hogy a cső a lokátor fölött 
nyúlik előre. A legfőbb gondot a lövések nyomán keletke
zett vibráció okozta. Földi kísérletek során kimutatták, hogy 
a síkantenna felső részén a vibráció értéke eléri az elfo
gadhatatlan 400 g gyorsulást. A Hughes cég mérnökei a 
problémát úgy oldották meg, hogy a rádiólokátort csillapító 
talpazatra szerelték, amivel elérték, hogy a gépágyú műkö
dése esetén az antennát már csak 30 g erősségű vibráció 
érte, ami ugyan soknak tűnik, de a lokátor működését je
lentősen már nem befolyásolta.

A repülőgép -  beépített fegyverzete mellett -  külső füg- 
gesztményként különböző eszközöket, köztük fegyverzetet 
is hordozhat. A Hornet kilenc függesztési pontján (egy a 
törzs alatt, egy-egy a hajtóműgondolákon, kettő-kettő a szár
nyak alatt, egy-egy a szárnyvégeken) összesen maximum

1. ábra: Egy F/A-18D vadászbombázó Kecskeméten 1996. 
augusztusában (Boeing)

2. ábra: Az F/A-18 méretarányos vázlata, felülről-lefelé: 
Szu-27; F-117A; F/A-18C; A-10A; MÍG-29B; Mirage 
F-1C; MiG-21bisz; JAS-39A; A-4H
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3. ábra: Az F /A-18D nézeti rajza (Kiss Attila)

7031 kg terhet hordozhat, bár ezt a mennyiséget -  mivel egy 
adott feladathoz általában meghatározott „fegyverzeti keve
rék” tartozik -  gyakorlatilag soha nem függesztik rá.

A szárnyvégeken kialakított tartók az önvédelmi célokra 
szolgáló AIM-9G/H/L Sidewinder típusú rakéták hordozá
sára alkalmasak. Érdekes megemlíteni, a repülőgép üze
meltetési utasítása megengedi, hogy a repülőgép-hordozó
kon a Hornét szárnyvégeit akkor is felhajtsák, ha azokon 
Sidewinder rakéták vannak. Az 1949-ben „született” Side- 
winder különböző változatainak vezérlőrendszere az ellen
séges repülőgép hajtóművéből kiáramló gázoknak a kör
nyezettől magasabb hőmérsékletét érzékelte, majd a raké
tát ebbe a hőforrásba vezette. A módszer nagy előnye, 
hogy a rakéta indítását követően a repülőgép manővere
zése nincs korlátozva („tüzelj és felejtsd el”). A korábbi vál
tozatok gyakorlatilag csak a hátsó légtérből voltak használ
hatók, az „L” jelű változat keresőfeje azoban olyan érzé
keny, hogy lehetővé teszi a cél érzékelését és befogását a 
mellső légtérből is. Javítva a rakéta aerodinamikai jellemző
in elérték, hogy az AIM-9L változattal a cél már a mellső 
légtérből is támadható. A rakéta hossza 2,85 m, átmérője 
0,125 m, tömege 85 kg. Hatótávolsága 18 km, harci része 
10 kg robbanóanyagot tartalmaz. Repülési ideje 60 s, se
bessége Mach 2,5. Csapódó és közelségi gyújtóval is ellát
ták.

A repülőgép legfontosabb rakétafegyvere a rendszeresí
téskor az A IM -7F Sparrow típusú levegő-levegő osztályú 
rakéta volt. A rakéta fejlesztése mintegy fél évszázada 
kezdődött, azóta újabb és újabb változatait gyártották. Mű
ködési elve nem változott, vagyis a hordozó repülőgép rá
diólokátora folyamatosan sugározza a célt, a Sparrow an
tennája pedig a célról visszavert jelek alapján meghatá
rozza a cél irányát, a vezérlő rendszer pedig odavezeti a 
rakétát. A módszer hátránya, hogy a repülőgép manővere
zési lehetőségei ezalatt korlátozottak. Ráadásul a célgép 
besugárzásjelzője jelezheti a támadás tényét a pilótának, 
aki tehet néhány önvédelmi lépést. A rakéta hossza 3,66 
m, átmérője 0,2 m, fesztávolsága 1,02 m. Hatótávolsága 
100 km, harci része 40 kg robbanóanyagot tartalmaz. Re
pülési sebessége Mach 4 körül van.

A Sparrow rakéták hátrányainak kiküszöbölésére a 
Hughes cég kifejlesztette az AIM-120 AMRAAM (korszerű, 
közepes hatótávolságú, levegő-levegő osztályú rakéta) tí
pusú rakétát. Méretei hasonlóak a Sparrow-éihoz, de annál 
sokkal könnyebb (148 kg). Hatótávolsága 55 km felett van. 
Indítása után a rakétát a repülőgéptől kapott céladatok, a 
saját tehetetlenségi navigációs rendszere vezérli, majd a 
céltól meghatározott távolságban bekapcsol a rakéta fedél
zeti rádiólokátora, megkeresi és befogja a célt, majd a cél

követő rendszer adatai alapján a rakéta megközelíti és 
megsemmisíti a célt. Ez a rakéta tehát szintén a „tüzelj és 
felejtsd el” kategóriába tartozik, és vele lehetővé vált egy
szerre több cél támadása is.

A repülőgép hatósugara, illetve repülési időtartama nö
velésére szolgál, hogy a törzs alatti, valamint a belső 
szárny alatti két függesztési ponton három tüzelőanyag
póttartályt hordozhat, összesen 3053 kg tüzelőanyaggal. A 
két-két szárny alatti, illetve a törzs alatti függesztési pont 
kombinált függesztőberendezések felerősítésére is alkal
mas, amelyeken egyszerre több bomba vagy rakéta is hor-
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7-9. ábra: Az USMC. no.411-154886 számú F/A-18D 
típusú repülőgépe Kecskeméten 1996. augusztus 17-én 
(dr. Topercer István)

dozható. Ezek segítségével a repülőgépre 19 db Mk 82 tí
pusú, 227 kg nominális tömegű bomba is függeszthető, 
ami azonban nem számít tipikus harci terhelésnek. Ennyi 
bomba ugyanis viszonylag nagy légellenállást hoz létre, 
ami viszont túlságosan korlátozná a repülőgép manőve
rezőképességét erősen védett célpont elleni támadás so
rán. Ilyen esetben általában négy Mk 83 (454 kg) és hat 
Mk 82 (227 kg) típusú bombát hordoz, egymás mögött, ket
tesével függesztve. A repülőgép a fentiek mellett még a 
nagyobb, Mk 84 típusú (907 kg) hagyományos repülőbom
bát is hordozhatja. Mindhárom bombának létezik lézerve
zérlésű változata is. Lézervezérlésű eszköz használata 
esetén a célt máshonnan -  a földről vagy egy másik re
pülőgépről -  lézersugárral megvilágítják, a visszaverődő 
sugarak pedig az eszközt a célra irányítják. Az Mk 82 tí
pusú bombának létezik fékezett változata is, ami lehetővé 
teszi, hogy kis magasságból is nagy biztonsággal ledob
ható legyen. A repülőgép nem irányított rakétákat is hor
dozhat (LAU-10/D, LAU-61A és LAU-68B/A típusú indító
csövekben), valamint BLU-95/B típusú robbanószerkeze
tet, amely tüzelőanyag és levegő keverékét robbantja be. 
A repülőgép fegyverzete között található a CBU-59B 
Rockeye és a BL-755 típusú kazettás bomba is. Ezek szá
mos kisméretű bombát vagy aknát tartalmaznak, amelyek 
a célterületre szórva megsemmisíthetik az ott tartózkodó 
technikai eszközök egy részét, illetve veszteséget okozhat
nak az élőerőben. A Durandal bomba repülőterek fel- és le
szállómezőinek rombolására szolgál. A bomba hátsó ré
szén egy rövid ideig nagy tolóerőt kifejtő szilárd hajtó
anyagú rakétahajtóművet helyeztek el, amely közvetlenül 
a becsapódás előtt indul be. A nagy sebesség, illetve ener
gia hatására a bomba feltöri a repülőtér betonját és csak 
abba behatolva robban. A robbanás hatására több mint 
egy méter mély és néhány méter átmérőjű kráter keletke
zik. A repülőgép által hordozott „intelligens” fegyverek kö
zött található az AGM-62 Walleye típusú siklóbomba. A 
bombát a repülőgépről -  viszonylag nagy távolságból -  a 
cél irányába „hajtják”, majd a repülőgép-vezető a bomba 
orrában elhelyezett televíziós kamera által látott kép alap
ján az eszközt a célba irányítja. Hasonló módon működik, 
de meghajtással is rendelkezik az AGM-65A/B Maverick tí
pusú levegő-föld osztályú rakéta, amelynek hatótávolsága 
22 km. Az eszköznek létezik infravörös (AGM-65D) és lé
zeres (AGM-65C/E) célkeresővel szerelt változata is. Ten
geri célok ellen az AGM-84 Harpoon típusú robotrepülőgé
pet hordozza. A Harpoon hatótávolsága 109 km. Indítás 
előtt a repülőgéptől megkapja a cél koordinátáit, majd be
indul a sugárhajtóműve és nagy, de szubszonikus sebes-
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10. ábra: Az USMC VM FA-224 egység F/А—18D gépe Kecskeméten 1997. augusztusában (Kiss Attila)

A z  F/A-18A típusú repülőgép harcászati-technikai 
adatai

Hajtómű: két General Electric F404-GE-400 típusú, 
kétáramú gázturbinás sugárhajtómű, utánégetővel 
egyenként 71,2 kN tolóerővel; a belső tartályokban 
6061 liter tüzelőanyagot (JP5) hordozhat; lehetőség 
van 3 db 1250 literes póttartály függesztésére.

Teljesítmény: maximális sebesség nagy magasság
ban Mach 1,8+; megközelítési sebesség leszálláskor 
248 km/h; harci csúcsmagasság 15 240 m; nekifutási 
úthossz 427 m; harci hatósugár csapásmérés esetén, 
hi-lo-lo-hi repülési profilon 537 km; átrepülési távolság 
3333 km-nél több.

Tömegadatok: üres tömeg 10 810 kg; a belső tartá
lyokba 4926 kg, a függesztett póttartályokba 3053 kg 
tüzelőanyag tölthető; a külső függesztmények maximá
lis össztömege 7031 kg; tipikus felszállótömeg légi cé
lok elfogásánál 16 651 kg, földi célok támadásánál 23 
541 kg; maximális felszállótömeg 25 401 kg.

Méretadatok: fesztávolság, rakétákkal 12,31 m; szé
lesség, felcsukott szárnyakkal 8,38 m; teljes hossz 
17,07 m; magasság 4,66 m; szárnyfelület 37,16 n f.

Fegyverzet: az amerikai haditengerészetnél jelenleg 
rendszeresített összes eszköz hordozására képes a 9 
függesztési ponton (egy-egy a szárnyvégeken, kettő
kettő a szárnyak alatt, egy-egy a hajtómű-gondolákon 
és egy a törzs alatt).

Személyzet: egy fő repülőgép-vezető (az F/A-18B 
jelű változatban kettő).

11. ábra: Az USMC VMFA-18D gépe a NATO Exprex 
rendezvényen 1998. augusztusában (Kiss Attila)

ségel közelít a cél felé az előzőleg beállított, rádiólokációs 
magasságmérő által ellenőrzött magasságon. Egy előre 
meghatározott ponton bekapcsol a Harpoon rádiólokátora, 
majd megkeresi és befogja a célt. Azt megközelítve fel
emelkedik, és felülről támadja. A repülőgép által használt 
egyik fontos fegyver az AGM-88A HARM (nagy sebes
ségű, lokátor elleni rakéta) típusú eszköz, amely az ellen
ség rádiólokációs eszközeinek megsemmisítésére szolgál. 
Keresőfeje nagyon érzékeny, a rakéta pedig elődeinél 
(Shrike, Standard) sokkal gyorsabb, így nagyobb való
színűséggel megsemmisítheti a célt. Hatótávolsága 18 km. 
A repülőgép harcászati atomeszköz (két B57 vagy B61 tí
pusú bomba) hordozására is alkalmas.

(folytatjuk)
Irodalom

Aviation Fact File: Modern Fighting Aircraft F-18 Hornet. 
London,1985. Salamander Book.

Gál Csaba mk. alez.
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A bolgár Foxbatok
A bolgár légierő (akkoriban még mint Protyivovazdusna 
Otbrana i Vojennovazdusnij Szilji -  PVOiVS -  Légi és Lég
védelmi Erők néven ismerték) úgynevezett „aranykora” a 
80-as évek közepén volt, ebben az időszakban a szemé
lyes kiképzés (elsősorban pilóták) és a modern felszerelés 
üzemeltetése egyaránt a csúcspontra jutott.

Az évtized közepére a légierő viszonylag nagy számban 
üzemeltetett olyan modern repülőgépeket és helikoptereket, 
amelyeket be lehetett szerezni exportból: MiG-23 MF (ML) 
MLD elfogóvadász, MiG-23 BN és Szu-22 M4K vadász
bombázó repülőgépeket, valamint Mi-24 D/Vharci helikop
tereket. Ezenkívül egy vadászbombázó-ezredet kívántak át
fegyverezni az elavulófélben lévő MiG-17-esekről az új 
„Sturmovikra”, azaz a Szu-25 Frogfoot gépekre.

A légierő főiskoláin és magasabb iskoláin az 1950-es 
évektől a pilóták továbbképzésére (mélyebb repülési isme
retek elsajátítására) használt MiG-15 ÚTI és M iG-17 ÚTI 
gépeket a szuperszonikus MiG-21 UM (US) PFM gépekkel 
váltották fel. A légvédelem fő vadászrepülője, két ezrednyi 
mennyiségben -  ezredenként öt századdal -  a megbízható 
és hűséges MIG-21 típus volt. A típus számos változatát 
üzemeltették, a korai PF/PFM változatoktól az akkor még 
jónak számító, és jól felfegyverzett MF és bisz gépekig. A 
MiG-21 F-13 Fishbed C gépeket helyileg (Bulgária) módo
sították, a gépek törzsébe kamerákat szereltek, hogy felde
rítő feladatokat is el tudjanak látni.

Továbbá mind a merev-, mind a forgószárnyas légi 
járművekkel felszerelt szállítóezredeket elkezdték átfegyve
rezni a dugattyús, a hajtóműves 11-14 és Mi-4  típusokról 
An-26és M i-17 típusokra.

A hidegháború csúcspontján létrejött légiflottát még meg
erősítette 4 db MiG-25 RB/RU Fox bat érkezése. A Foxba
tok egyedüli üzemeltetője a Varsói Szerződésen belül a 
PVOVS (bolgár légierő) volt, mely a szovjet légierőt leszá
mítva a legmagasabb bombázási és felderítési képessé
gekkel rendelkezett Délkelet-Európában.

Foxbatok Bulgáriának

A bolgár Foxbatok nyolc és fél éves története 1982-re nyú
lik vissza, amikor a PVOiVS magasabb rangú tisztjeinek 
egy csoportja ellátogatott a krasznodari és Rosztov na 
Donu-i szovjet légibázisokra, hogy megismertessék őket az 
akkor legmodernebb szovjet harcászati felderítő repülő
géppel, a MiG-25-össel, valamint, hogy lássák, ez hogyan 
szolgálhatná Bulgária céljait. A Foxbatok megismerésére 
azonban tulajdonképpen rákényszerítették Bulgáriát, mivel 
az országnak nem volt sürgős szüksége ilyen nagy sebes
ségű és nagy magasságban repülő felderítő eszközre. A

Varsói Szerződés Déli Parancsnoksága viszont ráerőltette 
a Foxbatelkat Bulgáriára, mivel ebben a térségben nem volt 
állandó bázisú szovjet repülőegység, ami a felderítéshez 
és hírszerzéshez annyira szükséges lett volna.

Ennek következtében korlátozott volt az információgyűj
tési képesség az egész Balkán-félsziget tekintetében, az 
átfogó információkat egy esetleges jövőbeni háborúban 
használták volna fel. Ezért azután a PVOiVS parancsot ka
pott, hogy szervezetébe integráljon a Foxbatok legmoder
nebb felderítő változatából néhány darabot. Néhány évvel 
később a bolgár állami vezetők megtárgyalták további 16 
db Foxbat fogadásának lehetőségét -  mindkét fő harci vál
tozatból (felderítő és elfogóvadász) nyolc-nyolc darabbal 
számolva. A 80-as évek közepén lassú ütemben ugyan, de 
elkezdődött a Foxbatok üzemeltetéséhez szükséges földi 
infrastruktúra kiépítése, azonban a második Foxbaf-szállít- 
mányt lemondták a sokkal sürgetőbb igényű Szu-25 К  és 
MiG-29 javára. A Tolbuhin (ma Dobrics) bázisú 26. RAP- 
tól (Razuznavetyelen Avio Polk-Felderítőezred) 1982 kö
zepén pilóták és a földi személyzet egy csoportja négy hó
napos Foxbat-átképző tanfolyamon vett részt a szovjet lé
gierő krasznodari kiképző központjában. Az új repülőgépe
ket szovjet gyári tesztpilóták hozták át november 3-án. Az 
első repülés MiG-25-össe\ (egy kétüléses RU kiképző vál
tozattal) Bulgária egén egy hónappal később történt. A négy 
Foxbatot -  három MiG-25 RBS (flazvedcsik Bombardirov- 
csik -  felderítő bombázó) 02-es típus és egy kétüléses fel
derítő kiképzőváltozat MiG-25 RU (39-es típus) -  az újon
nan felállított ORF-egységbe (Operatív Felderítő) osztották 
be, amely a 26. Felderítőezred elkülönített egysége volt, 4 
pilótával és 27 földi mérnökkel (technikussal) -  ez utóbbiak 
két kiszolgáló és javító csoportra osztva. Az ORF-vezetők 
rangja megegyezett a 26. Felderítőezred századparancsno
kainak rangjával. További három bolgár MiG-25-ös pilóta 
mint felügyelő szerepelt a PVOiVS főhadiszálláson, a 10. 
Vegyes Repülőhadtestnél és a 26. Felderítőezred parancs
nokságán. A gépek aktív üzemeltetése az ORF-nél csak 
majdnem 3 hónappal a gépek leszállítása után kezdődött 
meg, amely a szükséges repülőtér és kapcsolódó földi fel
szerelések előkészítése miatt történt. A MiG-25 a PVOiVS 
legnehezebb és legbonyolultabb repülőgépe volt, amelynek 
rendszeres üzemeltetéséhez elő kellett készíteni a hátteret. 
Szintén késleltető tényező volt a rendszeres üzemeltetés
ben a szovjet tanácsadó pilóták hiánya (nem megfelelő 
száma), a le nem szállított felderítő felszerelés és T-6  jelű 
üzemanyag.

A repülési kiképzések a rendszeres repülésekhez 1983 
elején kezdődtek meg. Az ORF-pilóták, akik mind nagy ta
pasztalatot és tudást szereztek MiG-21 F-13 gépeiken, fo-

1. ábra: A „vörös 51” oldalszámú MiG-25 
RBU kétüléses, felderítő, kiképző változa
tot aktívan használták pilóták átképzésére 
(MiG-25 típusra), valamint repülési gya
korlatozáshoz, kiképzéshez. Az elöl lévő, 
pilótafülkében helyet foglaló oktatónak 
nemcsak a szokatlan látvánnyal, hanem a 
torzított le- és felszálláskori magasság
becsléssel is meg kellett küzdenie 
(Alexander Mladenov)
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2. ábra: A Foxbat 5300 literes törzs alatt pót
tartálya. A tartály valódi mérete tisztán lát
ható és megbecsülhető, ha összehasonlít
juk a földi személyzettel és a háttérben 
látható M iG -21 törzs-póttartállyal 
(Alexander Mladenov)

kozatosan váltak mestereivé új „felszerelésüknek”, amely 
több mint ötször volt nehezebb és mintegy 1,4-szer gyor
sabb a Fishbed C-nél. A Foxbatot nem volt könnyű repülni, 
különösen a fiatal pilóták számára, mert nagyon precíz ke
zelést igényelt a gép. A kezdeti időszakra előirányzott mű
ködtetési követelményeket igen hamar elérték a pilóták, a 
80-as évek közepére mindannyian teljesítették a MiG-25 
RB változatnál előírt összes repülési feladatfajtát, a bom
bázás kivételével. Ez leginkább annak volt köszönhető, 
hogy Bulgária nem rendelkezett megfelelő lőtérrel a légi
bombázáshoz, a Szovjetunióban történő kiképzés pedig túl 
drága lett volna.

Az egyik, különleges bomba oldásához például igen 
nagy területre lett volna szükség. A vízszintes repülésen, 
nagy magasságban -  nagyjából 20 000 méter -  oldott FAB 
500 T (500 kg-os) siklóbomba ballisztikus röppályán több 
tucat kilométert siklik még a becsapódásig. A bomba cél
zása úgy történik, hogy a céllal semmiféle vizuális kapcso
lat nincs, annak pozícióját a navigációs/támadórendszer 
számolja ki. A cél/célok adatait még a földön táplálják be a 
fedélzeti digitális navigációs rendszerbe, amely a Peleng 
DM navigációs/támadórendszer része. Ez a Peleng DM 
rendszer automatikus repülést biztosít a célig, annak meg
közelítésekor, illetve elérésekor oldja a bombát/bombákat 
vagy a kamerákat, miközben pontos célzásra is lehetősé
get nyújt ezek számára. Ilyen esetekben viszont már az 
Е/./Л/7-rendszert is aktivizálni kell. A FAB 500 T nagy rob
banóerejű, hőálló kiképzésű bombát speciálisan M 2 se
besség fölötti oldásokra tervezték. A levegő súrlódása mi
att a hőmérséklet a 300 Celsius-fokot is elérheti, ezért a 
bomba erősített testtel rendelkezik ennek elviselésére. Há
ború esetén a három bolgár MiG-25 RB a szomszéd or
szágok fővárosait bombázta volna, valamint felderítő repü
léseket végzett volna.

Az utolérhetetlen Foxbat

A 80-as évek közepéig a felderítő változatú Foxbat gyakor
latilag még mindig új repülőgépnek számított, még a szov
jet légierőn belül is. Ez többek között annak is köszönhető 
volt, hogy folyamatosan újabb és újabb változatai jelentek 
meg (RBT/RBK/RBSh/RBS/RBF/BN). A Balkánon túl a 80- 
as években a Foxbat elérhetetlen volt a NATO elfogóvadá
szai és légvédelmi rakétái számára egyaránt.

A MiG-25 tekintélye hasonló volt a 3 M sebességű Lock
heed SR-71 Blackbird-éhez, de annál sokkal könnyebb 
(és olcsóbb) volt mind repülni, mind üzemeltetni. A Foxbat 
olyan sebességgel tudott repülni a sztratoszférában, mint 
a 70-es, 80-as évek rakétái, 650-830 m/s-mal. Éppen 
ezért igen kevés volt rá az esély, hogy a gépet elfogja egy 
F-4 Phantom vagy F1 M ira g e -a NATO Balkánon, illetve 
annak közelében állomásozó legjobb vadászgépei, a 80-as 
évek végéig. A Foxbatoк ezen képessége (hogy képesek 
elkerülni az elfogást) 1971-72-ben jól megmutatkozott, 
amikor a szovjet légierő négy MiG-25 R/RB gépe az egyip
tomi Kairó-Nyugat repülőtéren állomásozva, majd onnan 
felszállva M 2,8 sebességű, 23 000 méter magasságban 
végrehajtott bevetéseket hajtottak végre Izrael fölött. Az iz
raeli Phantomok nem voltak képesek sem elérni a Foxba-

tokat, sem olyan helyzetbe kerülni, ahonnan már indíthat
ták volna AIM -7 Sparrow levegő-levegő rakétáikat. A Fox- 
bafok számára a legnagyobb veszélyt a Balkán térségében 
a 80-as években a Nike-Hercules légvédelmi rakétarend
szer jelentette, bár ez a fajta rakéta is csak is igen kis talá
lati valószínűséggel rendelkezett. A Foxbato kát fedélzeti 
SPS zavaróberendezéssel is felszerelték, amely nagymér
tékben tudta zavarni a korai figyelmeztető rendszerek és 
légvédelmi rakéták radarjainak munkáját, drámai mérték
ben lecsökkentve a pontos rakétairányítás és rávezetés 
valószínűségét. A bolgár Foxbato kát -  mint már korábban 
említettük -  ún. operatív felderítési feladatokra szánták az 
egész délkelet-európai frontvonalon, a Varsói Szerződés 
déli szárnyán. Egy négy gépből álló Foxbat-csöpört 20 000 
méter magasságon repülve, a „frontvonalból” egy 300-500 
km széles és több mint 500 km hosszú területet tud a ka
merákkal lefényképezni. Egyetlen MiG-25 RB nagy telje
sítményű kameráival 80 km széles és maximálisan 500 km 
hosszúságú területet tud lefényképezni. A 80 km szélesség 
úgy számítható ki, hogy mind a bal, mind a jobb oldali ka
merák 45-45 km szélességben tudnak felvételeket készí
teni, az átfedéseket levonva jön ki a 80 km. Ennek követ
keztében tehát egyetlen Foxbat több mint 45 000 km2 terü
letről tud képet készíteni, ami azt jelenti, hogy képes ellátni 
egy hagyományosan 30-36 db repülőgéppel felszerelt 
MiG-21 felderítő ezred munkáját. A hagyományos felderítő 
repülőgépek feladataikat a veszélyes frontvonal fölött kis 
és nagyon kis magasságban végzik. Ezekre a gépekre ko
moly veszélyt jelentettek a kis és közepes magasságú lég
védelmi rakéták (a Balkán térségében főleg a Hawk rend
szerek), ezért az ilyen felderítő repülőgépeket nagy 
számban alkalmazták a NATO déli szárnya közelében.

Ezek a gépek az ilyenfajta felderítési módszer következ
tében mindössze néhány száz méter széles sávot tudtak 
csak lefényképezni a területből. A fotófelderítéshez hasz
nált nagy felbontású kamerák mellett a bolgár FoxbatoWat 
nagy pontosságú ELINT berendezéssel is ellátták. Meg 
nem erősített jelentések szerint ez a berendezés nagyrészt 
a Tangázs (Produkt 33) berendezésből áll, ezek szerint az 
ilyen Foxbatok MiG-25 RBT-к lettek volna.

Már röviddel a Foxbato к üzemeltetésének megkezdése 
után kiderült, hogy Bulgária légtere túl kicsi ilyen gyors és 
nagy magasságban repülő gépek normális üzemeltetésé
hez. Erre jó példa az a repülési feladat, amelynek során 
előre tervezett útvonalon -  többek között -  20 000 méter 
magasságban, illetve fölötte a gépet M 2,86 sebességre 
gyorsították fel. Az ilyen sebességnél és magasságnál a 
repülőgép -  a nagymértékben lecsökkent manőverezési 
képesség miatt -  a repülési feladatot éppen hogy csak az 
országhatáron belül tudta befejezni. ATolbuhin légibázist 
elhagyva, a repülőgép a számára normális magasságra 
(20 000 méter) emelkedett, a M 2,5 sebesség fölé gyorsí
tott nyugati irányban repülve. Mintegy 300 km-t megtéve a 
gép 150 km-re a jugoszláv határtól bal fordulót hajtott 
végre (a tengerparttal 45 fokos szögben haladva). A 180 
fokos fordulatot a gép 130-140 km sugarú körön fejezte be, 
miközben átrepült a főváros, Szófia fölött. Miután a Foxbat 
keletre fordult, mintegy 350 km-t repült a déli (görög és tö
rök) határtól 20-30 km-es távolságban, majd újabb 150-200
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km-t a Fekete-tenger fölött, végül visszatért a bázisra. Az 
ún „dinamicsna górva” -  dinamikus emelkedés nagy ma
gasságra -  alatt, a gyorsítás során 5 G-nél is nagyobb erő 
hatott a gépre és a pilótára. A dinamikus gyorsítás során 
érték el a géppel a maximális 27 000- 30 000 méter repü
lési magasságot. Erre azért volt szükség, hogy elkerüljék 
(háborúk idején) a légvédelmi és légiharcrakétákat, mivel 
az ország kis légtere nem tette lehetővé a hosszabb ideig 
nagy sebességen való repülést, s ezért csak a magasság 
nyújtott védelmet.

A sárkányszerkezet, a hajtómű, a fedélzeti rendszerek

A MiG-25 RB a levegőben rakétára hasonlított, a földön vi
szont sokkal inkább nehézharckocsira, s nem csak a he
gesztett acélszerkezete miatt. A kerekek gumiköpenyeiben 
nagynyomású levegő volt (hogy elbírják a nagy súlyt, en
nek következtében viszont a gumi talajjal érintkező felülete 
is kisebb lett), a hatalmas tömeg miatt minden futószárra 
hatalmas terhelés nehezedett, ezért ahol a Foxbatoк par
koltak vagy fel- és leszálltak, ahol kiszolgálták őket, minden 
beton burkolólap, felület megrepedt, majd később össze is 
tört (főleg a kifutópályákon). A bolgár repülőtereket még az 
50-es évek végén építették a sokkal igénytelenebb 11-28 és 
MiG-15, -17, -21 repülőgépek üzemeltetéséhez, MiG-25- 
ös kategóriájú nehéz gépekre nem számítottak. Egy eset
ben, például, egy Foxbat leszálláshoz készülődve aTolbu- 
hin bázis kifutópályájára, elszakított egy, a bázis közelében 
lévő nagyfeszültségű vezetéket. A vastag alumínium/réz 
drótok beleakadtak a gép kiengedett főfutóiba, de amikor a 
gép továbbrepült, vékony zsinórként pattantak el.

A két R-15 B-300 turbojet hajtómű, utánégető haszná
lata esetén (22 500 kg, 21 960 kN maximális tolóerő) igen 
nagy tolóerőtömeg-arányt biztosított. A repülési feladatok 
vége felé, amikor a legtöbb üzemanyag már elfogyott, ez 
az arány az 1-et is megközelítette. Az erőteljes hajtóművek 
a különleges, magas lobbanáspontú, 7 -6  jelzésű üzema
nyagból is hasonló teljesítménnyel fogyasztottak.

A szokványos, 50 perces repülési feladatokhoz a két 
R-15 B-300 a gép belső tartályaiban lévő, mintegy 10 
tonna 7-6 üzemanyagot fogyasztott el, míg a leghosszabb 
küldetéshez a törzs alá 5300 literes póttartályt függesztet
tek fel, amelynek segítségével a gép üzemanyag-javadal
mazása 15 tonna fölé emelkedett. A hajtóművek maximá
lis tolóereje esetén, nagy magasságban repülve, az 
üzemanyag-fogyasztás elérte az 500 kg/perc értéket. A 
„szomjas” fl-í5 -ösök különlegessége -  a igen nagy meg
bízhatóságuk mellett -  abban rejlett, hogy szuperszonikus 
sebességtartományban üzemanyag-fogyasztásuk gyakor

latilag kisebb volt, mint szubszonikus sebességtarto
mányban. Az M 2,86 maximális sebességre való felgyorsu
láskor a hajtóműbe belépő levegőáram hőmérséklete a 
kompresszor előtt elérte a 320°C-ot, a titán szárnybelépőé
lek szintén 300°C fölé melegedtek. A szárnytartályokban 
lévő magas lobbanáspontú 7-6 üzemanyagot hűtőközeg
ként is felhasználták a sárkányszerkezet, a hajtóművek, sőt 
még ez utóbbi olajának hűtésére, illetve ezek hűtőrendsze
rében. Az orrban lévő elektronikai, illetve fotófelszerelések 
rekeszeit a légkondicionáló rendszer állandó hőmérsékle
ten, 70 celsius-fokon tartotta. Egy „normális” repülési fela
dat időtartam, amikor a gép nem vitt magával póttartályt, 
45 percig tartott, póttartályokkal pedig egy óránál valamivel 
tovább. A sárkányszerkezet két nagyjavítás közötti időtar
tama 600 óra volt (vagy 6 év), a teljes élettartam pedig 
1800 óra vagy 18 év.

A bolgár Foxbato kát két, egymással felcserélhető fotóbe
rendezéssel látták el az orrtérben. (Mindkét berendezést 
ugyanolyan házban helyezték el, ezért lehetett cserélgetni 
őket.) A berendezéseket nappali és éjszakai fényképezé
sekhez szánták, 750 és 100 mm-es nagy felbontású kame
rákat használva a házakban. A légi fényképezést 6500-25 
ezer méter magasságban, 560-2800 km/h sebességnél vé
gezték. A MiG-25 RB-к ezenkívül igen pontos (ELINT) ada
tokat gyűjtöttek. A felderítő Foxbatok minden küldetése egy 
pontosan ismert koordinátájú pontról indult. A Peleng DM 
rendszert minden küldetés előtt ehhez igazították/állították 
be. A 26. Felderítőezred és az ORF mindegyik MiG-25 RB 
gépe rendelkezett saját beállítóhellyel, ahonnan a koordiná
tákat betöltötték a fedélzeti digitális komputerbe. Minden fel
adatnak, repülésnek ez volt a kiindulópontja és egyben rög
zített (helyzetű) alappont, amelyhez a repülés közben lehe
tett viszonyítani. A Foxbat egyik legfejlettebb rendszere a 
vakleszállító rendszer volt (rossz idő esetére), az RSBN-6 
harcászati navigációs rendszer (TACAN) része. A RSBN- 
rendszer és a vakleszállító rendszer a földi állomással való 
kapcsolat segítségével -  egy fő rádió-irányadó a kifutópálya 
közelében, két másik a megközelítési irányban -  le tudta 
hozni a gépet automata üzemmódban 10-15 méter magas
ságig és 100-500 méter távolságra a kifutópálya elejétől 
(egyik végétől). Vakleszállás alatt a pilóta a sebességet a 
hajtóművek gázkarjával befolyásolhatta, nyithatta a futókat, 
a leszállás végső fázisában átvehette az irányítást a földet 
éréshez, és nyithatta a két fékernyőt.

A Foxbat-pilóták

Az ORF-pilótákat 1982-ben -  különleges követelmények
nek megfelelően -  a MiG-21 F-13  felderítőszázad repülő-

3. ábra: Földi kiszolgáló személyzet a „vörös 
731" oldalszámú M iG -25 RB gép jobb ol
dali hajtómű-levegőbeömlő csatornája 
alatt 1991 májusának elején, néhány 
nappal azelőtt, hogy a gép visszatért a 
Szovjetunióba, valószínűleg a krasznodari 
légibázisra
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személyzetéből válogatták. A pilótákkal szemben tá
masztott követelmények között előkelő helyen szerepelt a 
jó pilótaképességeken túl a magas pszichológiai ellenálló
képesség is, amelyre a Foxbaf-küldetések során fellépő 
extrém külső hatások miatt volt szükség, mint például az 
addig nem tapasztalt, ismeretlen sebességű és magas
ságú repülés, amikor az égbolt ibolyaszínű, senki más 
nincs az égen és a repülőgép 650-850 m/s sebességgel 
repül.

„Egyszer, amikor éjszakai feladatra szálltam fel naple
mente után fél órával, megint láthattam a Napot, amikor 
nyugat felé repültem nagy magasságban, M 2,5 sebesség
gel” -  mondja egy Foxbat-pilóta, egyben elmagyarázza a 
MiG- küldetések különlegességét. Nagy magasságú repü
lésekhez a repülőszemélyzet szovjet mintájú -  eredetileg 
vadászpilótáknak tervezett -  VKK-6 nyomáskiegyenlítéses 
sztratoszféra-(magassági) ruhát és GS-6 légmentesen zá
ródó sisakot viselt. A sisakot a pilóták később -  súlya és 
alakja miatt -  vödörnek nevezték el.

Hét pilóta végezte el a MiG-25 átképző tanfolyamot a 
Szovjetunióban, akikhez a 80-as évek közepén még ketten 
csatlakoztak. Ők a „vörös 51” oldalszámú kétüléses 
MiG-25 FUJ gépen kaptak (gyakorlati) kiképzést. Az oktató 
pilóta, Ivan Cetkov hadnagy, az ORF vezetője volt. Minde
gyik pilóta átlagosan 100-120 órát repült ezen kiképzés so
rán.

Bulgáriai üzemeltetésük során a Foxbatoк igen megbíz
ható és teljesítőképes felderítő eszköznek bizonyultak, 
amiről egy fedélzeti rendszereket karbantartó mérnököt 
idézve: „A MiG-25 volt a legmegbízhatóbb és legteljesítő- 
képesebb harci repülőgép, amely valaha Bulgária egén re
pült.” Természetesen előfordultak rendszerhibák, de ezek 
sosem fenyegették (súlyosan) a pilótát vagy a küldetést. 
Repülés közbeni, viszonylag gyakori vészhelyzetet jelentett 
a kabintető üvegezésének megrepedése a sztratoszférá
ban repüléskor, a szivattyú, illetve a légkondicionáló rend
szer meghibásodása. Az ORF-vezető, Cetkov őrnagy így 
emlékszik legkeményebb Foxbat repülésére: „1980 vége 
felé a Varsói Szerződés egyik hadgyakorlata alatt a cser- 
nyegirovói légibázisról szálltam fel, az én gépem szimulált 
volna egy nagy sebességű légi célt, amely nagy magas
ságban mintegy 500 km mélységben behatolt Románia 
légterébe az északi repülési irányon. Amikor valahol a Kár
pátok fölött elértem a feladatban megszabott maximális re
pülési magasságot (20 000 méter), észrevettem, hogy a fő 
pitot-cső nem működik, ezért én olyan létfontosságú ada
tokat nem kaptam meg, mint a repülési magasság és se
besség. Ezek után rögtön délnek fordultam a bázisom felé, 
s csökkentettem a magasságot. A vészpitot-cső csak 12 
000 méternél kezdett működni, ebből adódóan a süllyedést 
„vakon” kezdtem meg, komoly problémával. Nagy magas
ságról (nagy sebességgel) való süllyedés esetén ugyanis 
a 16 ezer méteres magasság elérésekor a gépet vízszinte
sen kell repültetni meghatározott sebességgel, a sárkány

szerkezet hűtése érdekében. Minden eljárást sikeresen tel
jesítettem, bár 12 000 méterig mindenfajta sebességi és 
magassági információ nélküli süllyedés egyben azt jelen
tette, hogy minimális üzemanyagtartalékkal szálltam le. Az 
ezután következő vizsgálat kiderítette, hogy egy, a légkon
dicionáló rendszerben meghibásodott szelep miatt az orr
térben túlmelegedtek a műszerek rekeszei, s ennek követ
keztében hibásodott meg a pitot-cső is. A hőmérséklet a 
műszereknél, belül, elérte a 270°C-t is, aminek következté
ben néhány elektromos berendezés háza megolvadt. Ami
kor közvetlen leszállás után a technikusok kinyitották az 
orrtéri berendezések szerelőnyílásait, belül folyékony cint 
találtak (a megszokott dolgokon kívül -  a cint elektromos 
alkatrészek egymáshoz forrasztásához használják. Egy 
másik alkalommal, nagy magasságban és sebességgel re
pülve, csak kevéssel kerültem el az összeütközést egy 
azonosítatlan léggömbbel. Az eseményt azonnal jelentet
tem, a földi irányító pedig utasított, hogy forduljak vissza, s 
rögzítsem a léggömb helyzetét. Ez azonban lehetetlen volt. 
Az irányítónak ugyanis egyszerűen nem volt tudomása ar
ról, hogy a Foxbat fordulósugara M 2,86 sebességnél mint
egy 65 és 70 km között van.

A Foxbat-veszteség

Mindössze egyetlen Foxbat semmisült meg. 1984. április 
12-én egy éjszakai repülés közben a „vörös 73” oldal
számú MiG-25 RB Foxbat В gépnek kifogyott az üzema
nyaga, lezuhant és összetört. A Tolbuhin bázis felé két 
Foxbat közeledett. Az időjárás gyorsan romlott a bázis kö
zelében, a repülőtér fölött köd gomolygott. Ráadásul az 
RSBN rossz időjárási leszállító rendszer földi elemei nem 
működtek. Ezért a két gépet két másik repülőtér felé kellett 
irányítani. Az első sikeresen földet is ért a Staraclevo légi
bázison. A másik gépet -  a pilóta L. Csolakov kapitány -  a 
közeli Balcsik légibázis felé irányították a földi irányítók. 
Amikor azonban kezdett kifogyni az üzemanyag, a pilótá
nak katapultálnia kellett. A sikeres gépelhagyás után egy 
mezőn ért földet teljes sötétségben, de sértetlenül. Az így 
most már ember nélküli repülőgép a hajtóművek leállása 
után a tovább működő robotpilótával siklásba kezdett, s kö
rülbelül 30 kilométernyire a Tolbuhin légibázistól, Balcsik 
város közelében, majdnem tökéletes leszállási helyzetben 
földbe csapódott. 5

5. ábra: Az ORF vezetője és a Foxbato/c fő oktatója, Ivan Cetkov 
kapitány (1966 augusztusában alezredes) egy M iG-25 RB pi
lótafülkéjében, közepes magasságó repülési feladatra való 
előkészítés alatt. Figyeljük meg, hogy nem viseli sem a 
BK K -6 nyomáskiegyenlítéses ruhát, sem a G S -6  légmente
sen zárható sisakot, amely 12 000 m feletti repülések esetén 
kötelező. A kép 1987-ben készült (Alexander Mladenov)
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4. ábra: A „vörös 754” oldalszámú gép egyike annak a két M iG -25 RB-nek, amelyek 
megmaradtak, a képen éppen a Tolbuhin légibázisról történő felszállás közben, 
1987-ben (Alexander Mladenov)



Finálé

A Varsói Szerződés 1990-es felbomlása után a bolgár vé
delmi doktrínában beállott változások nyilvánvalóvá tették, 
hogy a három Foxbat további üzemeltetése gazdaságilag 
igen előnytelen lett volna, s az ország korlátozott védelmi 
költségvetése sem tudta tovább támogatni ezt. A MiG-25- 
ösök ugyanolyan „szomjasak” voltak az üzemanyagra, mint 
addig, a kerozinellátás (mennyiség) azonban 1990 eleje tá
ján csökkeni kezdett minden PVOiVS egység számára. A 
szovjet szerződő partner és a Mikojan-tervezőiroda csak 
keményvalutát fogadott el a pótalkatrészekért és nagyjaví
tásért cserébe, ráadásul minden technikai szolgáltatás árát 
rendkívüli mértékben megemelte. Ezért a 
PVOiVS (bolgár légierő) főparancsnoka úgy döntött, hogy 
forráshiány miatt a Foxbatok a földön maradnak. 1990 
őszére azután az ORF-et is feloszlatták, s a Foxbatokát 
tartalékba helyezték. A pilótákat és a földi személyzetet a 
26. Felderítőezred parancsnoki részlegéhez, valamint két 
egyéb századhoz osztották be, amelyek akkoriban Szu-22 
M4 és felderítővé átalakított MiG-21 gépekkel voltak el
látva. A három MiG-25-ös utolsó repülése Bulgária egén 
1991 áprilisában volt, amikor Cetkov alez. a Balcsik légibá

zisról a Tolbuhin légibázisra átrepülte őket. A MiG-25-ösok 
még 1990-ben kerültek Balcsikba, hogy a Foxbato к hété
ves üzemeltetése alatt tönkrement kifutópályát a Tolbuhin 
bázison ki tudják javítani.

Az immár fölöslegessé vált három Foxbat sorsa hamar 
eldőlt -  a gépeket visszaszállították a szovjet légierőhöz, 
cserébe öt MiG-23 MLD elfogó vadászrepülőgépet kaptak. 
1991 májusának elején a három Foxbat, immár szovjet pi
lótákkal, felszállt a Tolbuhin légibázisról, és ezzel lezárult a 
Foxbatok balkáni története.

Forrás: Mladenov, Alexander: The Bulgarian Foxbats. -  
Air Forces Monthly, 1996. aug. 23-26. p.

A PVOiVS (bolgár légierő) azonosítás:

Bázis: 26. Felderítőezred (ORF, Tolbuhin-Dobtics légibá
zis

MiG-25 RB Foxbat B: „vörös 731,736, 754”
MiG-25 RU Foxbat C: „vörös 51”

Vigh István

A SLAM robotrepülőgép
Az amerikai haditengerészet (USN) 
régóta alkalmazza az AGM-84A Har
poon robotrepülőgépet, melyet hajók 
ellen fejlesztettek ki, és gyakran bevet
hető felszíni hajók, tengeralattjárók és 
repülőgépek fedélzetéről. Az igény az 
volt, hogy ez a fegyver szárazföldi 
pontcélok ellen is alkalmazható le
gyen úgy, hogy közben ne bocsásson 
ki lokátorimpulzusokat.

A McDonnell/Douglas Aerospace 
cég a jól bevált Harpoon típust tovább
fejlesztette AGM-84E SLAM (Stan
doff Tand Attack /Missile) típusjellel, az 
előző részegységeiből. A robbanófej, 
kormánymű, sárkány azonos maradt, a 
0,7 m-rel meghosszabbított orr-részben 
a lokátor helyett az AGM-65D Mawe- 
rick rakéta képalkotó infravörös kame
ráját helyezték el.

Az éjjel-nappal bevethető, horizonton 
túli célok ellen szánt robotrepülőgép 
több mint 92 km hatótávolságú. A na
gyobb túlélőképesség érdekében a 
SLAM alacsonyrepülésben közelíti meg 
a célt, és passzív érzékelőfejjel dolgo
zik. A Mawerick rakéta IIR (/maging inf
rared Seeker) érzékelőfeje jól bevált 
eszköz, ezt építették be a pályaközépi 
irányítást végző Walleye Data Link el
lenőrző rendszerrel együtt. Az inerciális 
vezérlőegységét kibővítették egy GPS- 
vevővel is, így a navigációs berende
zésbe 7 fordulópont programozható be.

A töltet mindkét típusnál a 227 kg-os 
szabvány típus, amely 3 féle módon 
robbantható. A gyorsító hajtómű egy-

Főbb műszaki adatok

AG M -84A
Hossz (m)

AG M -84E

légi indításnál: 
hajófedélzeti

3,84 4,45

indításnál (m): - 5,24
Átmérő (m): 0,343 0,343
Fesztáv (m): 0,914 0,914

Indulótömeg (kg)
légi indításnál 519 619,6
hajófedélzeti
indításnál: - 782,0

Sebesség (m): 0,75 0,75
Hatótáv (km): 120 93
Robbanófej (kg): 227 227

(áttörő robbanótöltet)
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forma Aerojet MX-B44G2 típusú, szi
lárd hajtóanyagú rakéta, amely 119 kg 
tömegű, 0,61 m hosszú és 4000 kg to
lóerejű. A főhajtómű egyformán a Te- 
ledyne CAE-J402-400 típusú gáztur
bina, amely JP-10  típusú kerozinnal 
üzemel. Ennek tömege csak 45 kg, to
lóereje 300 kg, hossza 0,75 m, át
mérője 0,318 m. Ezt egy órai műkö
désre tervezték, de addig rendkívüli 
megbízhatósággal kell működnie.

Indítása lehetséges az A -6 , majd 
F/A-18 Hornét repülőgépek fedélze
téről, vagy a hadihajók négyes indító
konténeréből.

-  Boeing -

A Sea SLAM indítása az ÜSS. ELLIOT rom
bolóról a kaliforniai Point Magú előtt. A végső 
pályát egy SH-60 LAMPS helikopter ellenő
rizte. A robotrepülőgép 3 fordulópont után 
csapódott a célba. Ez a típus a Harpoon indí
tókészlet Block 1 D konténeréből indul a hajó 
fedélzetéről (Boeing)

Jagdtiger 
(Sd. Kfz. 186) 

NUTS & BOLTS 
vol.01.

NUTS & BOLTS
VOI..01

(SI).UFZ. lit«)

Megvásárolható: Sas Militaria, 
Budapest, V., Sas u. 1.

1996-ban Németországban adták ki a fotóalbumok első részét. A 
szerzői gárdában Heiner F. Duske és Frank Schultz németek, míg 
Tony Greenland angol. Mindhárman a német páncélostechnika-törté- 
nelem avatott szakértőinek számítanak hazájukban, amit a kiadványa
ik be is igazolnak. Kutatási területük kimondottan a második világhá
ború német harckocsijai. A szerzők évek óta járják a világ hadtörténeti 
múzeumait és emlékhelyeit, ahol számos fotót készítettek az ott kiál
lított német harckocsikról. Gyűjteményüket közkinccsé téve döntöttek 
a típusfüzetek kiadása mellett.
Az első rész az amúgy sem „agyonpublikált” Vadásztigrist választotta 
tárgyául. 35 álló A4-es formátumú oldalon 90 nagyon jó minőségű fe
kete-fehér múzeumi fotót publikáltak a füzetben, amelyeket Kubinka, 
Aberdeen és Fort Knox múzeumaiban készítettek. A képek a legap
róbb részletekig bemutatják a típust, de csak kívülről. Ennek a szám
nak a nyelve még tisztán angol, de a másodiktól már kétnyelvű, an
gol-német aláírások és rövid típustörténet egészíti ki a fotókat. Szin
tén a második számtól már nagyon jó többnézeti rajzokat (1:35) is mel
lékelnek a fotókhoz, a még későbbi számokban pedig feltűnnek az ed
dig publikálatlan archív fotók is. Az egyes számokhoz mellékelt körle
vélben kérik a tisztelt olvasót, hogy juttassa el hozzájuk ritka archív fo
tóit, amelyeket szeretnének felhasználni későbbi kiadványaikhoz. 
Ugyan a füzetek ára a magyar zsebnek kissé borsos (23 DM), de tar
talma megéri, ha valaki éppen az adott típust szeretné megépíteni ma
kettben. Eddig a következő típusokról jelentettek meg füzetet: Jagdti- 
ger, Wespe, a Wehrmacht különleges légvédelmi fegyverei, Sd. Kfz. 
222/223, Saurer RK-7. Sd.Kfz.251/9, Panzerjäger I és RSO + 
PAK40/4.
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Az osztrák „Goldhaube” légvédelmi vezetési rendszer
D r .  B a l a j t i  I s t v á n

A légtérellenőrzés hatékony megszervezése kulcsfontos
ságú az európai országok katonai vezetői számára, hiszen 
ennek hiányában eleve reménytelen még az olyan „egy
szerű” katonai feladatok megoldása is, mint pl. az európai 
elvárások (normák) szerinti korszerű légtérhasználat és se
gítségnyújtás („air policing”). Nem lehet optimálisan kihasz
nálni a repülő- és légvédelmi rakétacsapatok hatékony 
központosított irányításában rejlő lehetőségeket. Beleértve 
a megerősítésre érkező szövetséges csapatok légvédelmi 
fegyverzetének lehetőségeit is, hiszen saját légterünk sa
játosságait a hazai alkalmazóknak illik ismerni a legjobban.

Az elmúlt években több magyar szakértkből álló delegá
ció kapott lehetőséget az osztrák légvédelem alapját 
képező harcvezetési rendszer megtekintésére. A fő ta
pasztalat az volt, hogy a légvédelmi vezetési rendszer te
kintetében az „osztrák problémákat” sok felelősen gondol
kodó hazai katonai szakember szívesen felvállalná. Egy 
ilyen delegációnak voltam tagja én is, és valószínűleg a ta
pasztalatok egy része szélesebb körben is érdeklődésre 
tarthat számot. Ez annál is inkább így van, mivel Ausztria 
az európai NATO-n kívüli országok között a korszerű lég
védelmi vezetési rendszerekkel rendelkezők tekintetében 
a legjobbak közé tartozik.

A rendszer már kiépült, de további korszerűsítése, bőví
tése elsősorban (ott is) pénzügyi kérdés. A rendszer ele
mei, felépítésének struktúrája, az eszközök alkalmazásá
nak módja teljes mértékben tükrözi korunk tudományosan 
igazolt elvárásait. Ezt igazolja az a tény, hogy a radarinfor
mációk plot-szintű adatfeldolgozásának jelentőségét már a 
70-es évek elején felismerték, és 1974-től elkezdték gya
korlati megvalósítását. Még a logisztikai biztosítás tekinte
tében is sikerült rendkívül költséghatékony megoldásokat 
találniuk azokon a területeken is, amelyek más országok
ban szinte reménytelenül „nyelik” a pénzügyi erőforrásokat.

A légvédelmi vezetési rendszer az alábbi fő elemekből 
áll':

• a szenzorelemeket tartalmazó információgyűjtő hálózat 
(Sensors and Radar-Data Link);

• harcvezetési központok a multiradar útvonalképzővel 
(Operations Centers with Multi Radar Tracking -  MRT) és 
a helyzetelemző és fegyverirányító rendszerekkel (^ -n e t
work);

• a föld-levegő híradás (Ground-air Cummunications).
A szenzorelemeket tartalmazó információgyűjtő hálózat

magában foglalja napjaink valamennyi ismert érzékelő esz
közének, berendezésének hálózatba kapcsolt alkalmazá
sát (lásd ábra). Ez a rendszer szervesen magába illeszti a 
radarokat és egyéb érzékelő elemeket, például az arany
halak levegőszennyezettség érzékelő képességét kimutató 
önműködő mérőrendszereket is. Még ez utóbbi „szenzor” 
adatszolgáltatását is sikerült az automatikus adatgyűjtés és 
riasztás szempontjai szerint a szenzoradat-feldolgozó 
rendszerbe illeszteni.

A különböző szenzorhálózatokból érkező információkat 
a megfelelő alrendszerek fogadják és dolgozzák fel. Az in-

1 Ez a cikk Otto Francz miniszteri tanácsos úr segítségével készült.

formációs és vezetési rendszer felépítésének struktúrájá
ban legfontosabb helyen szerepel a valós idejű légi hely
zetképet előállító multiradar-útvonalképző, mely központi 
eleme minden korszerűnek tekinthető centralizált-automa
tikus radaradat-feldolgozó rendszernek.

A multiradar-útvonalképzőnek információt szolgáltató ra
darhálózatuk legfontosabb összetevői:

• közepes hatótávolságú, fix telepítésű radarok (3 db 
olasz gyártmányú RAT-31S)\

• 2 db közepes hatótávolságú mobil radar;
• 6 db mobil radar a kis magasságú lefedés biztosítá

sára;
• 3 db fix telepítésű polgári radar;
• digitális kommunikációs hálózat, mely fix és mobil rend

szerekből áll.

A radarok korszerűségi szintje megfelel korunk elvárása
inak, bár tervezik néhány új szenzor beszerzését.

Multiradar-útvonalképző

Az egységes légi helyzetkép, az /4P (/ntergrate Air Peturé) 
a közepes és kis hatótávolságú radaroktól beérkező plotok 
alapján alakul ki a multiradar-útvonalképző által. E feladat 
megoldásának legnagyobb kihívása az útvonalképzés 
problematikájának megoldása. Ez azért körülményes, mi
vel sok tényező együttes hatását kell egyidejűleg figye
lembe venni. Napjaink korszerűnek tekinthető légvédelmi 
vezetési rendszereiben a repülőgépek detektálásához, kö-

Az olasz gyártmányú RAT-31 korszerű három koordinátát 
mérő légtérellenőrző radar
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vetéséhez szükséges adatfrissítési idő biztosítása érdeké
ben a radaroktól csak plot-információk továbbíthatók a köz
pontba. A „Goldhaube” rendszer esetén a központban 
egyidejűleg 5 közepes hatótávolságú, 3 közepes hatótávol
ságú polgári és 3 kis hatótávolságú radar plot-adatainak 
feldolgozása történik. Az adatfeldolgozás annyira tökéletes, 
hogy a helyi útvonalképzésre nincs lehetőség („kicsit” 
könnyíteni a feladat-végrehajtáson nem leheti), így állandó
an biztosítani kell a megfelelő minőségű radar-plotokat. 
(Ha a radar helyszínén történne az útvonalképzés, akkor 
nem elég gyakori adatfrissítés miatt az intenzív manővere
ket folytató vadászrepülőgépek követése bizonytalanná 
válhatna.) Jelenlegi ismereteink szerint a multiradar-útvo- 
nalképzés kihívásait osztrák kollégáink sikeresen megol
dották.

Meteorológiai adatszolgáltató hálózat

Az osztrák kollégák kiemelt figyelmet fordítottak a meteo
rológiai adatszolgáltató hálózat kiépítésére. Ennek megléte 
nem csak a légvédelem tevékenységét befolyásoló sze
repe miatt fontos, de a vadászrávezetés biztonsága és az 
MRT működését, a plotok minőségét befolyásoló hatása 
miatt is. Például rossz időjárási körülmények között csök
kennek a szenzorok céltárgydetekciós lehetőségei (nőnek 
a veszteségek), az elektromágneses hullámok terjedésé
ben anomáliák léphetnek fel, így a mérési pontosság is je
lentősen csökkenhet. Ezért a meteorológiai környezet real
time mérése és a radarok plotminőségére gyakorolt hatá
suk csökkentése, illetve korrigálása alapvető elvárás egy 
jól működő radar-adatfeldolgozó, így a „Goldhaube” rend
szerben is. A hálózat legfontosabb elemei: az Európa feletti 
műholdak, fix és mobil telepítésű meteorológiai radarok, 
műszeres szondák és az európai országok meteorológiai 
központjai (velük megbízható kapcsolatot alakítottak ki). A 
rendszer megbízható működése szempontjából alapvető 
követelmény, hogy az információnak valamennyi szenzor
tól real-time módon, digitális formában kell rendelkezésre 
állnia.

Az időjárási adat a szokásos katonai felhasználási terü
leteken kívül (zivatarok, repülést akadályozó meteorológi
ai képződmények változása) jelentős szerepet játszik a plo- 
tokból való útvonalképzés pontosságának és az útvonal
képzés hatékonyságának növelésében is. A beérkező in
formációk alapján a Sensor Management Officer meghatá
rozza és folyamatosan értékeli a mikrohullámok terjedési 
rendellenességeit. Az ezen adatok alapján kidolgozott kor
rekciós tényezők bevitelével (ez távkezelve a radarok hely
színén történik) az időjárásnak a plotokra gyakorolt hatását 
a műszakilag elvárt szintre csökkentik. Ezáltal növelhető a 
fegyverirányító rendszerek számára a célmegjelölés pon
tossága. A multiradar-útvonalképzőben létrehozott egysé
ges légi helyzetkép (IAP) átkerül az információ-feldolgozó 
munkahelyekre. Az azonosítást végző munkahelyeken 
megtörténik a repülőeszközök teljes körű azonosítása (lét
rejön a Recognize Air Pictur -  RAP). Ahhoz, hogy ezt meg
bízhatóan végre lehessen hajtani, szükséges a megbíz
ható repülési tervadat-szolgáltatás.

A repülési tervadatokat feldolgozó hálózat

A „Goldhaube” számára alapvető jelentőségű a repülőesz
közök megbízható azonosítása. Ebből a célból fontos a 
multiradar-útvonalaknak a civil és katonai rendszer repülési 
tervadataival való korreláltatása. A Bécsben található pol
gári repülésirányító központ (CATC) közvetlen kapcsolat
ban áll a légvédelmi vezetési rendszer központjával. Ebben

kiemelkedően fontos alrendszer a polgári (és katonai) re
pülési tervadatokat fogadó és feldolgozó alrendszer. Ez az 
alrendszer is, hasonlóan a többihez, két lokális hálózaton 
keresztül kapcsolódik a már tárgyalt multiradar-útvonal- 
képzőhöz. A repülési tervadatok feldolgozása mindenben 
megegyezik az Európában elfogadott egységes előírások
kal. Ugyanakkor ennek az alrendszernek létezik egy harc- 
készültséggel kapcsolatos alrendszere is, amely pl. a va
dászrávezetések (készenléti helyszínek, időnormák, fegy
verzet) hatékonyságának fokozására szolgál.

A polgári repülési tervadatokat fogadó és feldolgozó 
rendszer hatékony üzemeltetése az alapja a megbízható 
SSR/IFF- (másodlagos rádiólokáció/saját-idegen felis
merés) rendszer kiépítésének is.

A karbantartásra és az új fejlesztési 
eredmények kipróbálására szolgáló környezet

A „Goldhaube” rendszer fontos része a meglévő alkalma
zói szoftverek karbantartására és az új fejlesztési eredmé
nyek kipróbálására szolgáló környezet megléte. Ennek az 
alrendszernek és az ezt kiszolgáló személyi állománynak 
a feladata a felhasználó új igényeinek megfelelő szoftverek 
kidolgozása, a bevezetés előtt álló szoftverek tesztelése, a 
meglévő hardver- és szoftverelemek karbantartása. Új 
rendszerük képességeire jellemző, hogy ez lehetőséget te
remt új kommunikációs interfészek kiépítésére, így pl. meg
oldható, hogy az egyidejűleg feldolgozható rádiólokációs 
információforrások száma fizikailag ne legyen korlátozva. 
Várhatóan új fegyverirányítási képességek kialakítási és 
csatlakoztatási lehetőségeit (pl. Shorad-rendszer) is meg 
kell teremteni a közeljövőben. Ennek megfontolt és tervez
hető vizsgálati lehetőségét nyújtja ez az alrendszer.

Az alrendszer további feladata a meglévő rendszer mű
ködésének ellenőrzése is. Ezért a működési ellenőrzés cél
jából adott feladatok (pl. multiradarképzés) párhuzamosan 
futtathatók. így a kapott eredményeket párhuzamosan le
het kiértékelni, és ha szükséges, a feladatokat vagy a meg
oldást korrigálni.

Helyzetelemző és fegyverirányító rendszerek 
(Control and Reporting Center -  CRC)

Az azonosított légi helyzetképet (RAP) helyzetelemző és 
fegyverirányító rendszerek munkahelyeire továbbítják. A 
fenyegetettség analízise után a fegyverirányító munkahe
lyeken (elsősorban vadászirányító-képességek) megtörté
nik az információk részletekbe menő értékelése.

Szakirodalmi adatok szerint a korszerű helyzetelemző és 
fegyverirányító rendszerek az alábbiak szerint csoportosít
hatók:

• fenyegetettséganalízis, fegyverrendszer-kiválasztás;
• vadászrávezetés;
• légvédelmirakéta-vezetés;
• elektronikaiharc-rendszerek vezetése;
• egységes felderítési real-time információanalízis.
(Az ábrán a teljesség igényével feltüntettem néhány 

olyan alrendszert is, melyek ismertetése nem fért bele e 
cikk kereteibe.) Első és legfontosabb a fenyegetettségana
lízis megoldása.

Fenyegetettséganalízis, fegyverrendszer-kiválasztás

A szenzorelemeket magában foglaló információgyűjtő há
lózattól beérkező adatok alapján a rendszer elvégzi, kate
gorizálja és sorrendbe állítja a lehetséges fenyegetettsége-
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két. így pl. folyamatosan figyeli (az egységes, azonosított 
légi helyzetkép alapján) a járatgépek viselkedését, azok 
esetleges eltéréseit az útvonaltól, új, azonosítatlan repülő- 
eszközök feltűnését, a határ menti körzetekben folyó légi 
tevékenységet, az időjárás-változások okozta váratlan 
helyzetek előállásának valószínűségeit. Az érvényben lévő 
szabályzatok szerint elvégzi a repülőeszközök által megje
lenő fenyegetettség folyamatos besorolását. Ezen adatok 
és a rendelkezésre álló fegyverrendszerek harckészültségi 
információi alapján kidolgozza és optimalizálja a fenyege
tettség mértékének megfelelő választ. Pl. kiválasztja az el
fogáshoz szükséges vadászgépet, előrejelzi az esemé
nyek bekövetkezésének várható idejét.

Vadászrávezetés

Az osztrák légvédelmi vezetési rendszer legfontosabb 
harcvezetési feladata, a vadászrepülőgépek célra veze
tése, ma még hangkommunikáció útján történik. (Bár le
hetőség van arra is, hogy a repülőgépek fedélzetén digitá
lis display-en megjelenjenek a harcparancsok.) Ezt támo
gatják és segítik a számítógépes munkahelyek, beleértve 
a vadászrávezetés általunk is ismert változatait. A vadász
rávezetéssel kapcsolatos számítógépes programok a re
pülőeszközök és az általuk hordozott fegyverzet fejlődésé

vel fokozatos továbbfejlesztésre szorulnak. Az olyan kis or
szág számára, mint Ausztria, ennek a képességnek a nö
velése elengedhetetlenül fontos feladat, mivel ezáltal 
aránylag olcsón növelheti légiereje hatékonyságát, más
részt az új repülőgépek beszerzése megköveteli az eddigi
eknél is hatékonyabb vezetési és irányítási rendszer kiépí
tését és az ezek kiszolgálásához szükséges hozzáértő 
szakemberek meglétét.

Az osztrák légvédelem fő harcvezetési központja mellett 
tartalék harcvezetési pontokkal is rendelkezik, melyek ki
sebb kapacitásúak ugyan, mint a bemutatott fő központ, de 
kialakítottak legalább egy stabil és egy mobil tartalék harc- 
vezetési központot. Ezek teljes képességű CRC-eszközök 
egy központi számítógéppel, digitális telefonközponttal és 
3 egyforma, de a feladat szerint konfigurálható munkaállo
mással. A mobil rendszert a minél többfajta hordozóesz
közzel történő szállíthatóság érdekében 4 m hosszúságú 
szabványos konténerbe építették.

A radaradatok (plotok és szükség esetén útvonalak) 
nemzetközi cseréjével jelentősen növelhető az ország ha
tár menti részeiben a rádiólokációs tér többszörös fedése, 
valamint a kis magasságú felderítés lehetőségei. Ennek 
következtében jelentősen növekedhet a repülőeszközök 
megbízható detekciója, mely végső soron a repülés bizton
ságának növeléséhez vezet. Ez Magyarország és Ausztria 
számára fontos, megoldásra váró feladat.

A Zrínyi Kiadó könyvei m egvásárolhatók 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: 314-2432, HM 165-22, HM fax: 172-45
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A NATO-államok tengeri haderői I. rész

Bolygónk felületének közel 3/4 részét tengerek fedik. Már 
a vitorlás hadihajó korszakban katonai értelemben köz
hellyé vált, hogy aki a tengereket uralja, az glóbuszunk fe
lületének 75%-át tartja hatalmában, sőt a kontinensek part
vidékeinek nagy részét is ellenőrzése alá vonhatja.

Nagy-Britannia az első világháborút megelőzően több 
száz évig uralta a tengereket. Mindenkivel szemben fölény
ben lévő vitorláshadihajó-flottájával sorra leküzdötte vala
mennyi tengeri vetélytársát, Spanyolországot, Franciaor
szágot és Hollandiát. így tudta hatalmas gyarmatbirodal
mát felépíteni. A vitorlás hadihajó korszak végétől, a 19. 
század közepétől a gépi meghajtású hadihajó-korszak be- 
köszöntétől egészen az 1910-es évek elejéig sem akadt 
komolyabb ellenfele a tengeren. Az első világháború korá
ban Németország hadiflottája csak átmenetileg veszélyez
tette Nagy-Britannia korlátlan tengeri uralmát, viszont az 
Amerikai Egyesült Államok flottája -  a US. Navy -  nagy
számú hadihajó építésével a tengeri hatalom vonatkozásá
ban felzárkózott a Royal Navy -  azaz a brit királyi flotta -  
mellé. A második világháború alatt az Amerikai Egyesült 
Államok -  hatalmas hadihajó-építési programok megvaló

sításával -  a világ legerősebb tengeri hatalmává vált. Az 
1945 utáni években Nagy-Britannia hadiflottájának nagy 
részét felszámolta, ezzel egyidejűleg, illetve ezt követőleg 
gyarmatbirodalma is szétesett. Az 1950-es évektől egy új 
világhatalom jelentkezett a tengereken, a Szovjetunió. 
„Now we are the third” („nos, mi a harmadikok vagyunk”) -  
mondta akkoriban szomorúan Churchill, jelezve, hogy 
Nagy-Britannia hadiflottáját nagyságban most már nem 
csak az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Szovjetunió 
tengeri haderői is megelőzték.

Az 1970-es és 1980-as években a két szuperhatalom 
közötti fegyverkezési versenyben a Szovjetunió hadiflottá
ja, a Krasznij Flot -  ha nem is minőségben és harcérték
ben, de nagyságban megközelítette a US. Navyt, sőt 
egyes hadihajóféleségekben (tengeralattjárók, kisebb fel
színi hadihajók) jelentős előnyre is szert tett. A Szovjetunió 
a Gorskov tengernagynak tulajdonított elméletek alkalma
zásával nehéz hadihajókötelékeivel (repülőgép- és helikop
ter-hordozók, rakétás csatacirkálók és cirkálók) megjelent 
a világtengereken, valamint nukleáris robbanófejes inter
kontinentális ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjá-

A NATO-államok hadihajó-állománya (db) j. Sz. táb lázat
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USA 14* 5** 18** 2 29 112 - 31 - 18 75 3 34 45 705 1098
Belgium - - - - - 3 - - - - - - 9 - - 12
Dánia - - - - - 3 24 5 - - 5 8 - - 91
Franciaország - 2 1 - - 41 - - - 4 2 9 24 5 48 212
Görögország - - - - - 17 21 - 10 - 4 4 16 14 154 183
Hollandia - - 1** - - 18 - - - - 4 - 16 - 15 109
Izland - - - - - - - 3 - - - - - - - 3
Kanada - - - - - 16 - 4 4 - - 3 9 - - 104
Luxemburg - - - - - - - - - - - - - - - -
Nagy-Britannia - 4 ,* * - - 35 - - - 3 12 - 26 11 51 149
Németország - - - - - 15 34 - - - - 16 56 - 13 135
Norvégia - - - - - 7 23 13 1 - - 12 12 - 21 42
Olaszország - 1 1 - - 21 5 13 - - 4 4 12 3 31 421
Portugália - - - - - 3 - 14 - - - 3 - - 5 51
Spanyolország - 1 - - - 17 - - 10 - - 8 14 4 34 234
Törökország - - - - - 21 22 5 21 - 2 13 42 2 60 126
Összesen:... 14 13 22 2 29 329 129 88 46 25 103 80 278 84 1137 2970

* Közülük 3 db jelenleg tartalékban.
** Partraszállító, ill. partraszállítást támogató hajók fedélzeti repülőgép-,ill. helikopterállománnyal.
***1999.03. 12.-én Lengyelországot is felvették a NATO-ba, Így hadiflottája (1 db rakétás romboló, 1 db hagyományos fegyverzetű fregatt, 

10 db rakétás korvett és gyorsnaszád, 3 db hagyományos fegyverzetű tengeralattjáró, 22 db aknarakó és aknamentesítő naszád,
6 db partraszállitó hajó, 2 db partraszállitó naszád, valamint 117 db segédhadihajó és egyéb kis hadihajó) a továbbiakra nézve 
hozzászámítható a NATO-államok tengeri haderőihez.
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rói ugyanolyan pusztító fenyegetést jelentettek minden po
tenciális ellenfelük számára, mint az Amerikai Egyesült Ál
lamok. A Szovjetunió egyidejűleg igyekezett egy, a világ 
nagy részére kiterjedő tengerészeti támaszpontrendszert is 
(Kuba, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Mozambik, Angola, Viet
nam) kiépíteni.

Az 1990-es évek elejétől -  a Szovjetunió felbomlásával 
és a Varsói Szerződés hatályon kívül helyezésével -  
Oroszországban a tömeges hadihajógyártás leállt, gazda
sági és financiális problémák fellépése folytán a meglévő 
flotta egyre nagyobb részét vonták ki a szolgálatból, he
lyezték tartalékba, vagy selejtezték le.

A NATO mint katonai szövetség a második világháborút 
követően, 1949-ben jött létre. Alapító tagként az Amerikai 
Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollan
dia, Izland, Kanada, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, 
Olaszország és Portugália hozta létre. Később, 1951-ben 
csatlakozott hozzá Görögország és Törökország, 1954- 
ben a Német Szövetségi Köztársaság, majd 1982-ben

Spanyolország is. Németország újraegyesítésével a NATO 
szárazföldi területe kiterjedt a volt NDK-ra is. Franciaország 
1966-ban -  fegyveres erői egy bizonyos önállóságának 
megőrzése érdekében -  hivatalosan ugyan részben elkü
lönült a szervezettől, de flottakötelékei többnyire változat
lanul együttműködtek a többi NATO-állam tengeri hadere
jével (pl. az Öböl-háborúban), így flottáját az összehason
lításoknál a NATO tengeri haderői közé szokás sorolni.

Ma a klasszikus értelemben vett tengerek feletti uralmat 
kétségtelenül a NATO-államok gyakorolják hadiflottáikkal 
és az egész világra kiterjedő tengeri támaszpontrendsze
rükkel. Tengeri haderőiket országonkénti és hadihajótípus 
szerinti bontásban az 1. sz. táblázat szemlélteti az 1998 
elejei állapot szerint.

A NATO-államok hadiflottáinak nagysága megfelelően 
érzékelhető, ha összehasonlítást végzünk egyrészről a 
NATO-államok, másrészről Oroszország és Kína hadihajó
állománya között. Az összehasonlítást a 2. sz. táblázat mu
tatja be. dr. Bak József

2. sz. táblázat

Összehasonlítás a NATO-államok, valamint Oroszország és Kína hadihajóállománya között

Hadihajótípus NATO-államok1 Oroszország2 Kína Oroszország+ Kína

Flotta-repülőgéphordozó (db) 14 2' - 2

közepes és könnyű repülőgép-hordozó (db) 13 - - -
Helikopterhordozó (db) 22 - - -
Rakétás csatahajó és csatacirkáló (db) 2 4 - 4
Rakétás cirkáló (db) 29 8 - 8
Rakétás romboló és fregatt (db) 329 71 60 131
Rakétás korvett és gyorsnaszád (db) 129 83 174 257
Hagyományos fegyverzetű romboló és fregatt (db) 
Hagyományos fegyverzetű

88 89 89

korvett és gyorsnaszád (db) 
Interkontinentális ballisztikus

46 97 466 563

rakétahordozó tengeralattjáró (db) 25 33 2 35
Rakétás tengeralattjáró (db) 103 79 10 89
Hagyományos fegyverzetű tengeralattjáró (db) 80 58 83 141

Aknarakó és aknamentesítő hajó és naszád (db) 278 164 97 261
Partraszállító hajó (db) 84 39 48 87
Partraszállító naszád (db) 1137 89 307 396
Segédhadihajó és egyéb kis hadihajó (db) * 2970 1555 508 2063

1 Egyikük meghajtóművének súlyos rongálódása folytán 1994. 
február óta kijavítatlanul leállítva.

2 A táblázatban feltüntetett orosz hajók legalább 30%-a kiképzett 
személyzet és üzemeltetési költségfedezet hiányában tartalékban áll. 
Megfelelő karbantartás hiányában a tartalékban állók jelentős része 
már aligha lesz újra hadi szolgálatba állítható. Egy részüknél króni
kus alkatrészhiány vagy kijavítatlan sérülés is akadályozza az üzem- 
képességet. Az utóbbi években egyébként az orosz flottából több 
száz hadihajót selejteztek le, és adtak el ócskavasként bontásra.

3 A NATO-államok felsorolt hadihajóinak mintegy 10%-a készen
léti tartalékban áll, de állandó magas szintű karbantartás mellett, 
így szükség estén bármikor rövid időn belül üzembe helyezhető. 
Ezenkívül nagyszámú fel nem sorolt hadihajó is tartalékként sze
repel, ezek a mindenkori helyzet függvényében néhány heti, vagy 
hónapi munkával ismét harcképes aktív szolgálatba tehetők át.

4 Az „egyéb kis hadihajók” nagy része csak part menti vizeken 
való működésre alkalmas.

Rövidítések és magyarázatok az ábrafeliratoknál

-  A hajónevek mögött zárójelben elkészülési évük szerepel.
-  Vízk. = vízkiszorítás, törtvonal előtt standard, törtvonal 
mögött maximális, t = angol tonna
-  Seb.: maximális sebesség
-  cs = csomó
-  Fegyv.: = fegyverzet
-  rg = repülőgép
-  hel = helikopter
-  FLR = felszín-levegő rakéta
-  FFR = felszín-felszín rakéta
-  léá = légvédelmi ágyú

-  Igv. gá = légvédelmi gépágyú
-  léngp = légvédelmi nehéz géppuska
-  légp = légvédelmi géppuska
-  TÉT = tengeralattjáró elleni torpedó
-  psz = partraszállító naszád
-  Megh.: = meghajtómű
-  NU = nukleáris
-  GÁZT = gázturbina
-  GŐZT = gőzturbina
-  DM = dízelmotor
-  TÉR = tengeralattjáró elleni rakéta
-  TCS = torpedóvető cső vagy más torpedóindító
-  A = akna
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1. ábra: Amerikai Egyesült Államok: 
GEORGE WASHINGTON (1992) 
flotta-repülőgéphordozó. Vízk.: 
73970/1020001; Seb.: 35 cs; 
Fegyv.: 86 rg. és hel; 3 -2  cm 
Phalanx Igv. gá; Megh: NU, DM

2. ábra: Amerikai Egyesült Államok: 
BONHOMME RICHARD (1998) 
közepes helikopter- és repülőgép
hordozó, partraszállást támogató 
hajó. Vízk.: 28230/40530 t; Seb.: 
23 cs; Fegyv.: 44 rg. és hel; Sea 
Sparrow FLR, 3 -2  cm Phalanx 
Igv. gá; 12 psz; Megh: GŐZT

3. ábra: Nagy-Britannia: ARK 
ROYAL (1985) közepes repülő
gép-hordozó.
Vízk.: 16860/20600 t; Seb.: 28 cs; 
Fegyv.: 7 rg. és 12 hel; 3-3  
Goalkeeper Igv. gá; 2 -2  cm Igv. 
gá; Megh.: GÁZT

A  H a d t ö r t é n e t i  I n t é z e t  é s  M ú z e u m  f o l y ó i r a t a

Hadtörténeti közlemények
M e g j e l e n i k  n e g y e d é v e n t e .  É v e s  e l ő f i z e t é s i  d í j :  1 0 4 0 F t
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4. ábra: Spanyolország: PRINCIPE 
DE ASTURIAS (1988) könnyű re
pülőgép-hordozó. Vízk.: 
15150/169201; Seb.: 26 cs; 
Fegyv.: 6 rg. és 15 hel; 4Meroka 
Igv. gá; Megh.: GÁZT

5. ábra: Nagy-Britannia: OCEAN 
(1998) helikopterhordozó 
partraszállító hajó.
Vízk.: 18000/205001; Seb.: 18 cs; 
Fegyv.: 12 hel; 3 -2  cm Phalanx 
Igv. gá; 4 -3  cm Igv. gá; 4 psz; 
Megh.: DM

6. ábra: Amerikai Egyesült Államok: 
IOWA (1943) rakétás csatahajó 
(tartalékban).
Vízk.: 46175/537501; Seb.: 31 cs; 
Fegyv.: 9-40,6 cm á; 12-12,7 cm 
léá; 3 -2  cm Phalanx Igv. gá; To
mahawk FFR; Harpoon FFR; 4 
hel. Megh.: GŐZT

7. ábra: Amerikai Egyesült Államok: MIDWAY (1945) flotta- 
repülőgéphordozó (tartalékban). Vízk.: 56900/705001; 
Seb.: 35 cs; Fegyv.: 86 rg. és hel; 3 -2  cm Phalanx Igv. gá; 
NATO Sea Sparrow FLR, Megh.: GŐZT

Jellegrajzokat Bak Ferenc készítette.
(folytatjuk) Dr. Bak József
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Defendory ’98

A tizedik Defendory nemzetközi haditechnikai kiállítást 
1998. október 6-10. között rendezték meg Athén kikötővá
rosában, a pireuszi kiállítási központban. A kiállítást ren
dező szervezet a görög Honvédelmi Minisztérium védnök
sége és teljes körű támogatása mellett végezte az előké
születeket. A kiállítást a hagyományoknak megfelelően a 
görög honvédelmi miniszter, Akisz Tszohatzopoulosz nyi
totta meg.

A tizedik Defendory mintegy 45%-kal szárnyalta túl a ‘96- 
os rendezvényt a kiállítási terület tekintetében. A kiállítók 
29 országból érkeztek. A részt venni kívánó cégek regiszt
rálása a kiállítás megnyitása előtt egy hónappal befejező
dött. A hagyományokhoz híven a világ minden tájáról, Kö
zép- és Távol-Keletről, Afrikából, Ázsiából, Észak- és Dél- 
Amerikából érkeztek a magas szintű küldöttségek, számos 
esetben miniszterek (ciprusi, dél-afrikai, orosz, szenegáli), 
miniszterhelyettesek, illetve vezérkari főnökök vezetésével.

Magyarország küldöttségét dr. Kárász János helyettes 
államtitkár vezette. A magyar küldöttség a honvédség kor
szerűsítésének soron következő feladatait szem előtt 
tartva, alapvetően lokátor- és híradó berendezéseket, szál
lítójárműveket, valamint oktató-gyakorló berendezéseket 
tanulmányozott. A görög honvédelmi miniszterhelyettes, 
Dimitrosz Aposztolakisz dr. Kárász János helyettes állam
titkár urat udvariassági látogatáson fogadta.

Az egykori VSZ-tagállamok közül minden ország képvi
seltette magát haditechnikai termékeivel -  Magyarország 
kivételével. Magyar kiállítók utoljára a ‘94-ben megrende
zett kiállításon vettek részt.

A kiállítás fő érdekessége az volt, hogy -  a fedett kiállí
tási területen az eddigi gyakorlattól eltérően -  megjelentek 
a nagy tömegű harckocsik is. Hasonló méretű haditechni
kai eszközöket az elmúlt években csak a görögök állítottak 
ki, de azok páncélozott szállító harcjárművek, illetve páncé
lozott felderítő harcjárművek voltak. A világhírű brit Vickers 
cég a Challenger harckocsi legújabb változatát, a francia 
GIAT a Ledere közepes harckocsit, a német Krauss Maf- 
fei a Leopard-2 típust, míg a General Dynamics az Egye
sült Államokból az M1 A2 Abrams harckocsit mutatta be.

Páncélozott harcjárművek tekintetében újból a görögök 
jeleskedtek a hellén Vehicle Idustry révén, amely a görög 
fegyveres erők fő szállítója hasonló katonai járművek tekin
tetében. A legnagyobb görög kiállítási részen látható volt a 
jól ismert német önjáró légvédelmi komplexum, a Roland.

1. ábra: A svéd Celsius tüzérségi eszközei és a Carl 
Gustaf kézi páncéltörő rakéta

A kiállított nagyobb járművek közül említésre méltók az 
ausztriai Steyr Nutzfahrzeuge AG katonai rendeltetésű te
repjáró tehergépkocsijai, de látható volt az ismert amerikai 
НАШИЛ/is, amelyből 1985 óta 140 000 példányt gyártot
tak, és az Egyesült Államok fegyveres erőin kívül még 31 
más országban alkalmazzák.

2. ábra: A GE F 110 típusú hajtóműve
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3. ábra: Az amerikai Raytheon Phalanx típusú hajófedélzeti 
légvédelmi rendszere

4. ábra: A Raytheon harcászati rádiói

5. ábra: Irányított tüzérségi lövedékek az orosz pavilonban

A nagy kiállítók

Az első emeleti kiállítási részt majdnem teljes egészében 
az Egyesült Államok és Oroszország képviselői foglalták el. 
Az amerikai hadiipari cégek közül 45 képviseltette magát. 
Ezek némelyike a világ legjobbjának tekinthető a saját te
rületén.

Az ITT az egyik legnagyobb cég a harcászati híradás 
eszközei tekintetében. Egyik standján egy GPS-re felépített 
RH-URH tartományú híradó rendszert mutatott be, a Sinc- 
gars (Single Chanel Ground Air Radio System -  egycsator
nás föld-levegő rádiórendszer) legújabb készülékeit, az

ATCS-t (Advanced Tactical Communication System -  kor
szerű harcászati híradó rendszer), amely a világ legkisebb 
mobil híradó rendszere. A rendszer szoftverrel programoz
ható. A Sincgars készülékek előző modelljeihez képest a 
jelenlegi változat méret- és tömegmutatói több mint 50%- 
kal csökkentek. A készülékekbe épített áramforrás és 
áramkör lehetővé teszi, hogy a berendezés ki tudja hasz
nálni az amerikai szárazföldi hadsereg számára kifejlesz
tett harcászati Internet- és a brit Bowman-programokat.

Az ATCS lényeges eltérést mutat az előző harcászati rá
diórendszerekhez képest, mert olyan digitális jelfeldolgozó 
processzorokkal készült, amelyek lehetővé teszik a fel
használó számára, hogy a készülékekben testet öltött mű
szaki előnyöket inkább a szoftver tökéletesítésével, mint a

6. ábra: Orosz gyártmányú forgódobos gránátvető

7. ábra: Orosz gyártmányú légvédelmi komplexum makettje
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hardver változtatásával tudja érvényesíteni. Az ATC-készü- 
lékekbe már beépítették az amerikai hadsereg számára ki
fejlesztett új rendszert a hang és adatátvitel korszerűsítése 
végett. A rendszer készülékeit -  a szolgáltatások korszerű
sítése jegyében -  GPS-vevővel is ellátták.

A GE Aircraft Engines két hajtóművéről kaphattunk infor
mációt. Az F 110 típust az összes jelenleg hadrendben 
lévő F-16 C és D változat mintegy 50%-ába építették be. 
Az F 110-GE-129 változata nagyobb tolóerővel rendelke
zik, és mintegy 50%-kal nagyobb az élettartama, mint a je
lenleg ismert bármelyik hajtóműnek -  a gyári ismerető sze
rint.

A T 700/CT7 típusú hajtóművet az Apache, a Cobra és 
a Black Hawk helikopterek részére választották ki. A mint
egy 11 000 példányban készült hajtóművet több mint 50 or
szágba exportálták.

A Lockheed Martin -  sok más között -  különböző rádió- 
lokátorokat mutatott be makett formájában. Az FPS-117 
nagy hatótávolságú mobil, a TPS-117 hasonló célú mobil 
rádiólokátor, a harmadik bemutatott változat az 
AN/TPS-59 típusú harcászati rakáték felderítésére alkal
mas légvédelmi rádiólokátor. A Rockwell Collins a NATO- 
szabványú repülőgép-fedélzeti, elektronikai eszközök 
egyik legismertebb előállítója. Bemutatott eszközei közül a 
GPS-bázisú rendszerek érdemelnek figyelmet.

Az olasz Italiana Ponti Radio (IPR) több érdekes elektro
nikai eszközt mutatott be. A gyár több mint 20 éve foglalko
zik mikrohullámú készülékek tervezésével és gyártásával 
kép-, hang- és adatátvitellel, analóg és digitális rendszerek
kel. Néhány éve a cég szorosabb kapcsolatba került a 
rendőri, biztonsági és katonai szervezetekkel, hogy képes 
legyen különleges igényeik teljesítésére. Az igények 
gyors növekedésével létrehoztak egy speciális részleget, 
amely a katonai, rendőri és biztonsági területeken alkalma
zott eszközök tervezésével, fejlesztésével és gyártásával 
foglalkozik. Ugyanakkor gondoltak a berendezések telepí
tésére, a kezelők kiképzésére és az eszközök műszaki ál
lapotának folyamatos fenntartására is. A fenti elvek figye
lembevételével fejlesztettek ki személyi számítógépbázi
sán egy távirányítású rendszert is, amelynek segítségével 
hang- vagy képjeleket lehet átvinni. A számítógépes mikro
hullámú rendszerben az átjátszóállomás berendezései a 
mikrohullámok számára átjárható, műanyagból készült 
gömbben helyezkednek el, amelyet árbocszerkezet tete
jén, egy alkalmasan kiválasztott magaslati ponton helyez
nek el. A gömböt két síkban lehet forgatni. Digitális térkép 
alkalmazásával lehetőség nyílik a terep megjelenítésére is 
az antennák megfelelő mozgatásával. Vezérelt optikai

.=

9. ábra: A Javelin kézi páncéltörő rakéta

rendszerű videokamerákkal a rendszer alkalmas lesz vizu
ális felderítésre is. A kiépített mikrohullámú átviteli rendszer 
mozgó és telepített, valamint távirányított átjátszóállomá
sokból áll.

Az orosz kiállítási rész is sok érdekességet kínált. A ké
zifegyvereken kívül szinte minden mást makett vagy tabló 
formájában ismertettek, így a Grad és Szmercs rakéta-so- 
rozatvetők korszerűsített változatait, és a Krlzantema ön
járó páncéltörő komplexum teljesen új változatát. A légvé
delmi eszközök közül az SZ-300 PMU 1 és az SZ-300 
PMU 2  nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereket, illetve 
a korszerűsített Buk-M 1, Tor-M 1, Tunguszka-M1 csa
patvédelmi önjáró eszközöket, valamint a Pantzir-SZ-1 
kerekes alvázon futó gépágyúval és rakétával felszerelt 
légvédelmi komplexumot ismerhettük meg. Számos rádió- 
lokátor berendezés makettjét is láthattuk. Többek között a 
96 L6 E típusú 3 dimenziós rádiólokátort, amely a centimé
teres sávban üzemel, a P-37  korszerűsített 1L118 és 
1L117 változatait. Érdekes eszköznek tekinthető a méteres 
hullámsávban működő Nyebo-U típusú mobil, háromkoor
dinátás lokátor, amelyet Stealth típusú légi célok ellen fej
lesztettek ki, valamint a Gazetcsik-E típusú berendezés, 
amely a működő rádiólokátorokat védi a támadó ellentevé
kenység rakétáitól.

Nagy-Britannia a földszinten kapott helyet. A Challenger 
2E  harckocsival szemben lévő területen aknakereső bemu
tatót rendeztek, ahol indukciós aknakutatót és távirányítású 
robotot működtettek, de volt itt berendezett harcálláspont 
is, teljes felszereltséggel. A British Aerospace Defence 
Systems Ltd. bemutatott még széles hullámtartományban 
működő harcászati híradó rendszert is, amelyhez számító- 
gépes vezérlőhálózat csatlakozik. Kiállítottak forgólokátor- 
maketteket is, amelyek főleg haditengerészeti berendezé
sek voltak, de volt NATO-kompatíbilis E-F sávban üze-
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11. ábra: Brit aknamentesítő robot

melő, távolfelderítő, háromdimenziós eszköz is, az AR 327 
Commander.

A német kiállítók közül a már hagyományosan részt vevő 
cégek jöttek el. A Daimler-Benz Aerospace elektronikai 
harc szimulációs és kiképző eszközeit, valamint egy CTM 
300 nevű harcászati-hadászati híradó rendszert állított ki.

A SEL Verteidigungsysteme GmbH szintén híradó és 
elektronikai harceszközöket mutatott be, de látható volt a 
görög pavilonban is szereplő BOR-A 550 harctéri felderítő 
lokátor is, amelynek gyártására a görögök licenciát kaptak.

A BOR-A 550 típusú lokátorberendezést a stuttgarti te
lephelyű Alcatel SEL AG fejlesztette ki, amely mind partvé
delmi, mind szárazföldi felderítési feladatokra egyaránt al
kalmas. A félkatonai, biztonsági és katonai igénybevétel
nek egyaránt megfelelő felderítő lokátor hatótávolsága 40 
km. A BOR-A 550 mozgótárgy-indikáló berendezéssel 
egészül ki a szárazföldi célok detektálásához és nagy ka
pacitású jelfeldolgozó egységgel a parti alkalmazásra. En
nek köszönhetően a lokátorberendezés még viharos ten
geren is képes felderíteni a legkisebb gumicsónakokat is.

A BOR-A 550 berendezésnek az intelligens szoftver al
kalmazásával automatikus célfelismerő és célkövető le
hetősége van. Az elvégzett vizsgálatok bebizonyították, 
hogy a BOR-A 550 berendezés képes megkülönböztetni a 
célokat, előre beprogramozva a kerekes vagy láctalpas 
harcjárművek, illetve helikopterek jellemzőit. A tengeren a 
lokátor különbséget tud tenni a bóják és gumicsónakok, a 
halászhajók, az utasszállító hajók és az őrnaszádok, vala
mint a nagy kereskedelmi hajók között, továbbá képes az 
ultrakönnyű és a vitorlázó repülőgépek felderítésére is. A 
moduláris felépítésű, kis tömegű lokátorberendezést 
könnyen lehet csatlakoztatni a felhasználó vezetési és irá
nyítási rendszeréhez. A személyi számítógépre épült gép
ember kapcsolat a Microsoft Windows menükkel különö
sen jó ergonómiai feltételeket nyújt. A készülék robusztus 
kivitele garantálja a nagyfokú mozgékonyságot és megbíz
hatóságot kedvezőtlen körülmények között is. A lokátor -  
háromlábú állványra vagy jeep méretű terepjáró fedélze
tére telepítve -  önálló működésre képes gyakorlatilag bár
milyen terepviszonyok közepette. A BOR-A-550 típusú lo
kátort távirányítással felügyelet nélküli állomásként is lehet 
üzemeltetni, ekkor a lokátor által mért adatokat ISDN-háló- 
zatba vagy rádiórendszerbe továbbítják. Több kitelepített, 
távvezérelt rádiólokátor esetében a harcállásponton fel le
het építeni tudatosan azt az adathalmazt, amely a folyama
tos felderítéshez szükséges. A BOR-A-550  kiegészíti az 
Alcatel Telcom RATAC-S típusú monopulse üzemű harc
téri felderítő lokátorát.

A kiképzőeszközök közül nagyon érdekesnek mutatko
zott a kézi légvédelmi rakéta-lőszimulátor, amelynél le le
het képezni a cél jellemzőit, az önirányító fej működését, a 
napsugárzást, a hamiscél- és infracsapda-kibocsátást. A 
második eszköz egy tehergépkocsivezető-szimulátor volt.

A francia kiállítók legnagyobbjai a Matra és a Dassault 
cégek voltak. A Dassault makettek és tablók formájában 
mutatta be termékeit, többek közt a Mirage, a Rafale, az 
Atlantique és a Falcon repülőgéptípusokat. Hírt adtak az új 
gyártástechnológiai eljárásokról is a Falcont illetően. A 
Matra Bae Dynamics az egyik legnagyobb szállító az irá
nyított fedélzeti rakéták területén. Az ismert rakéták mellett 
most egy újabb gyártmányát, a Storm Shadow nevű terep
követő, csapásmérő robotrepülőgépét is bemutatta. A szin
tén francia GIAT ipari egyesülés egyik részlege harckocsi
kat és páncélozott harcjárműveket, a másik pedig fegyve
reket és lőszereket gyárt, amelyek közül több változatot lát
hattunk.

A francia Thomson cég a harcászati rádiók széles körű 
gyártása területén vezető cégnek számít, világméretekben
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is. A görög Intracom S. A. partnerrel együtt bemutatták a 
PR4G rendszert, amelyet a görög honvédelmi minisztérium 
1998-ban alkalmasnak talált a szárazföldi csapatok híradá
sának korszerűsítésére. A PR4G, amely képes együttmű
ködni szállítható és repülőgép-fedélzeti, valamint hordoz
ható és harcjármű-fedélzeti híradó berendezésekkel, 
egyike a legkorszerűbb rendszereknek, amelyek napjaink
ban szolgálatban vannak. A készülékcsaládot eddig 23 or
szág rendszeresítette (12 európai ország, ebből 8 NATO- 
tag), és napjainkig több mint 70 000 készletre kapott a gyár 
1998 őszéig rendelést. A PR4G mint harcászati rádió alkal
mas hang- és adatátvitelre, alkalmazni lehet mozgó híradó 
rendszerként is fegyverrendszereknél, rádióhálókban, il
letve a harcászati híradás vezeték nélküli eszközeként. A 
rendszer berendezéseit úgy tervezték, hogy lehetőség le
gyen a műszaki korszerűsítésekre és az egyes országok 
egyedi igényeinek kielégítésére az adott műszaki színvo
nalon.

Kisebb kiállítók

Izrael hadiiparában előkelő helyet foglal el az optoelektro- 
nika. Ezúttal az Ortek mutatta be termékeit, amelyek között 
éjjellátó eszközök, biztonsági és felderítőberendezések vol
tak. Hollandia több kiállított terméke közül egy harctéri rá
diólokátor tűnt érdekesnek a Van Halteren harckocsi-fu
tómű alkatrészei mellett. A brazíliai Embraer oktató-gya
korló repülőgépeit a világ 14 légierejében rendszeresítet
ték. Makettformában a Super Tucano gyakorló- és a svéd 
Ericsson fedélzeti lokátorára épült EMB 145 légtérellenőrző 
repülőgépet mutatták be. Kína különböző tüzérségi eszkö
zök, önjáró lövegek, korszerűsített harckocsik makettjeit ál-

18. ábra: A BO R-A 550 harctéri felderítőlokátor
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lította ki, de látható volt többféle tüzérségi lövedék is. Az 
iráni pavilonban bemutatott eszközök és a rendelkezésre 
bocsátott ismertetők tanúsága szerint Irán a haditechnikai 
eszközök igen széles skáláját állítja elő. Spanyolország lö
vedékeket, bombákat, kézi lőfegyvereket mutatott be. Ér
dekes újdonság volt egy kisméretű, pilóta nélküli repülő
gép, az ALÓ.

A házigazda Görögország jól kihasználta a hazai lehető
ségeket. Nem csak hadiipari termékeit, de a hadiipari ter
meléshez kapcsolódó iparának teljes vertikumát felsora
koztatta. Bemutatta ipara szerepét a NATO-ban rendsze
resített fegyverzet előállításában, így az F-16  és a 
C-130 repülőgépek egyes alkatrészeinek gyártását.

A volt szocialista országok mindegyike részt vett a kiál
lításon. A legnagyobb kiállító ezek közül a Cseh Köztársa
ság volt, mely 8 hadiipari céget vonultatott fel. Köztük volt 
a jól ismert Ceská Zbrojovka is, amely a lövészfegyverek 
egész arzenálját mutatta be. Az Aero Vodohody a jól is
mert L-39 gyakorló repülőgép további változatait, az L-139 
és L-59  típusokat ismertette. A Caliber Praga a T típusú 
harckocsik, páncélozott harcjárművek felújításával, kor
szerűsítésével foglalkozott.

Amaczi Viktor nyá. mk. alez.

Ötödik nemzedék?

1999. január 12-én a Moszkva melletti Zsukovszkij városka 
repülőterén orosz állami és katonai vezetők, valamint új
ságírók jelenlétében bemutatták a MiG-tervezőiroda legú
jabb repülőgépét. Az eseményről tudósított a televízió, 
majd cikkek jelentek meg róla különböző újságokban.

A megjelenteknek bemutatták a MiG-család legutóbbi tí
pusait, illetve változatait, köztük a MÍG-29M, a MÍG-29K, 
a MiG-29SzMT, a MÍG-29UT és a MÍG-31B típusjelűeket. 
A bemutató sztárja, amiért az egész rendezvényt megszer
vezték, az egyelőre típusjel nélküli, MFI-ként emlegetett re
pülőgép volt. A gépet gurulás közben, illetve az állóhelyen 
lehetett megtekinteni.

Az MFI rövidítést az orosz és a külföldi szakirodalom is 
kétféle módon bontja ki: /WnogoFunkcionalnij /sztrebityel -  
többfeladatú vadászrepülőgép, illetve /Wnogofunkcionalnij 
Frontovoj Isztrebityel -  többfeladatú frontvadász.

Az MFI képességeit a tervezőiroda szakértői a már szol
gálatban álló MiG-31 típusú elfogó vadászrepülőgépéhez 
hasonlították, de az MFI már alkalmas földi célok leküzdé
sére is. A főkonstruktőr, Anatolij Beloszvet szerint a repülő
gépnek a költség-hatékonyság összehasonlításban nincs 
párja. „Ha a MiG-31 В típust tekintjük egy egységnek, ak
kor a MiG-29SzMTértéke 0,7, míg az MFI esetében a mu
tató nem több 0,5-nél.”

A tájékoztatón elhangzott, hogy az MFI nem csak azért 
kitűnő eszköz, mert párhuzamosan több célt is támadhat 
(lokátora egyidejűleg legalább 10 célt követhet és hat ra
kéta rávezetését végezheti), de támogathatja más repülő
gépek támadó tevékenységét is. Ekkor az általa nem táma
dott célok adatait továbbítja más repülőgépeknek, ame
lyekről a kapott céladatok alapján indítják a rakétákat a sa
ját lokátorok bekapcsolása nélkül.

1. ábra: A gép bal oldalról nézve (J. D. W.)

2. ábra: A szögletes szívócsatorna kialakítása (J. D. W.)

Az ötödik generációsként jellemzett repülőgép -  az orosz 
újságcikkek szerint -  a legkorszerűbb műszereket kapta és 
lokátora is meglepően kis méretű. Külön kiemelik a gép 
AL-41F  típusjelű hajtóművét, amely a Szu-27  és a 
MiG-29SzMTtípusokénál is nagyobb hatósugarat biztosít, 
illetve lehetővé teszi a tolóerő-vektor irányának változtatá
sát is. A tájékoztatón elhangzottak szerint a gép két haj
tóműve utánégető használata nélkül huzamosan képes 
hangsebesség feletti -  1,6-1,8 Mach-al -  repülési sebessé
get biztosítani. Maximális sebessége állítólag eléri a 2,6 
Mach-ot. A hajtómű tervezésénél fontos szempont volt a 
minél kisebb saját tömeg. A Szu-27  repülőgép AL-31F  tí
pusú hajtóműve mintegy 80 N/kg fajlagos tolóerőt ad, míg 
az MFI hajtóművénél ez a mutató 110 N/kg. A tervezők út
törő munkát végeztek az MFI sárkányának aerodinamikai 
kialakításában: állítólag 16 aerodinamikai kormányfelület 
található a gépen, amelyekkel a legkülönbözőbb repülési 
üzemmódok valósíthatók meg.

A repülőgép kifejlesztését még 1986-ban, az SZKP KB 
Politikai Bizottsága határozata alapján kezdték el az ame-
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5. ábra: Orosz újságok fotómontázsa (K. Z.)

rikai F-22 Raptor típusú repülőgépre adandó válaszként. 
Az orosz szakemberek szerint az MFI olyan jól sikerült, 
hogy még az amerikai géppel szemben is felülkerekedne, 
mert rakétája messzebbről indítható, ugyanakkor a lokáto
rok által nehezebben észlelhető.

Az MFI repülőgép első -  1.44 jelzésű -  prototípusa még 
1989-ben elkészült, de a további fejlesztést jelentősen le
lassította a Szovjetunió szétbomlása, a fellépő pénzhiány. 
A géppel 1994-ben jutottak csak el az első nagy sebes
ségű gurulási kísérletekig, de azokat felszállás egyelőre 
nem követte. A jelenleg 1.42 jelzésű prototípus első repü
lését ez év tavaszára tervezik.

A Krasznaja Zvezda 99. 01. 14. és 0 1 .27-i száma nyo
mán

Gál Csaba mk. alez.

Brian L. Davis 

Egyenruhák
és rendfokozatok a NATO-ban

A kötet a kereskedelemben kapható első könyv, amely bemutatja a 
NATO történetét, felépítését, a tagállamok fegyveres erőinek egyenruháit, 
rangjelzéseit, szervezeti és csapatjelzéseit.

A NATO 50 éve létezik, ez alatt létszáma 12-ről 19-re bővült. Főbb 
fejezetek: A NATO megalakulása és szervezete, Jelvények és jelzések 
a NATO-ban, A NATO-tagállamok haderőinek egyenruhái és 
rendfokozatai-19 állam sorrendben, a NATO emblémái.

A több mint 1500 féle egyenruha és rendfokozati jelzés közé felvették 
a magyar, a cseh és a lengyel hadseregek rendfokozatait is.

Zrínyi Kiadó, 1999. 196 oldal Ára: 2850 Ft.
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A Szlovák Köztársaság Légiereje 
LPVOS (Letectva a Protivzdu Obranysnej Slovenskey)

Az 1980-as évek végének világpolitikai változásai több ko
rábbi államalakulat felbomlásához vezettek. így volt ez az 
egykori északi szomszédunk, Csehszlovákia esetében is, 
amely utódjaként 1993. január 1-jén létrejött az önálló 
Csehország és Szlovákia. A szétválás a hadseregek meg
osztását is jelentette és ezzel párhuzamosan életre hívták 
a cseh és szlovák légierőt is. Az egykori csehszlovák légi
erőt sokáig a Varsói Szerződés egyik legütőképesebb légi
erejének tekintették. A hidegháború éveinek titkolózása kö
vetkeztében nem lehetett konkrét adatokat megtudni róla, 
de mindenképpen egy korszerű légi armada körvonalazó
dott a nyugati és keleti szakirodalomban megjelent nem
egyszer ellentmondásos írások alapján.

A politikai változásoknak köszönhetően a Csehszlovák 
Légierőt is utolérte a nyitottság. Nagy hangsúlyt fektettek a 
hadsereg és azon belül a légierő népszerűségének növe
lésére a polgári lakosság körében. Ennek értelmében 
egyre több ismertető, videofilm és reptereken rendezett 
„nyílt nap” született. A csehszlovák repülőgépek egyre 
gyakrabban és sikeresen vendégeskedtek külföldi bemuta
tókon, tovább emelve légierejük nemzetközi presztízsét. A 
szaksajtó hamarosan nyilvánosságra hozta a csehszlovák 
légierő harcértékére vonatkozó adatokat. Ennek értelmé
ben mintegy 668 repülőgéppel és helikopterrel rendelkez
tek a szétválás időpontjában, amelyeket a lakosság ará
nyában osztottak szét a két utódállam között. Ez azt jelen
tette, hogy 2:1 arányban oszlott meg a gépállomány. Ezek 
csak irányszámok voltak, mert figyelembe vették a gépek 
műszaki állapotát, a javítási, kiszolgáló és szállítási kapa
citást, valamint az üzemeltetési és az egyes típusokra vo
natkozó más sajátos körülményeket is. Gondoltak a jövő
beni együttműködésre és a fejlesztési elképzelésekre is.

A megállapodásoknak megfelelő első áthelyezéseket 
1992-ben kezdték el, de a teljes átcsoportosítás csak 
1994-ben fejeződött be. A repülőcsapatok megosztásának 
végén a szlovák légierő 229 db légi hadviselési eszközzel 
rendelkezett. A MiG-23 MFés ML változatokból Szlovákia 
végül nem kapott, viszont a /W/G-29-eseknek a felét kapta 
meg. A végső egyeztetések után a cseh területekről Szlo
vákiába 163 db, míg szlovák területről Csehországba 42 
db repülőeszközt telepítettek át. Ennek az volt az oka, 
hogy a közös légierő zöme a globális szembenállás idején 
a nyugati határokhoz közelebbi cseh-morva területen állo
másozott. A személyi állomány részéről 800 hivatásos és 
1000 sorkatona került áthelyezésre Szlovákiába, míg ellen
kező irányba csak 160 főt helyeztek át. Az állomáshelyvál
toztatás nem csak légi úton, hanem közúton és vasúton is

1. ábra: A 33/2 század egy Szu-25K gépe (1007 sz.)

2. ábra: A 4018 számú Szu-22M 4 zavarótöltetekkel (L.P.)

folyt. Különösen a szlovák repterek némelyikét komoly 
mértékben modernizálni és bővíteni kellett, hiszen a már 
említett okok miatt szlovák területen elsődlegesen kiképző- 
és másodrendű bázisok voltak. Mivel a szlovákok nem ren
delkeztek elegendő raktárkapacitással, több repülő-mű
szaki anyagot időlegesen még továbbra is a csehek tárol
tak.

Az átszervezés több lépcsőben történt. Ennek során 
több alakulatot megszüntettek, illetve áthelyeztek. A légierő 
vezérkara Trencsényben (Trencin), a vadászparancsnok
ság Zólyomban települt, a harcászati támogató légierőhöz 
tartozó erőket időlegesen megosztva Malacky-Kuchynka 
és Pöstyén (Piestany) repterén helyezték el, majd az első
ként említett légibázison koncentrálták. A helikopterek fő 
bázisa az eperjesi (Presov) reptér lett, míg a szállító re
pülőgépeket és szállítóhelikopterek nagyobb részét Pös- 
tyénben (Piestany) vonták össze. A tisztképzés központja 
Kassa (Kosice) maradt.

Közvetlenül a szétválás után a szlovák légierő a követ
kező repülőeszközökkel rendelkezett: 49 db MÍG-21MF, 9 
db MÍG-21R, 11 db MIG-21UM, 2 db MÍG-21US, 9 db 
MiG-29. 1 db MÍG-29UB, 18 db Szu-22M-4, 3 db 
Szu-22UM-3K, 12 db Szu-25K, 1 db Szu-25UBK, 9 db 
L-39ZA, 2 db L39-MS/L-59, 16 db L-29, 8 db L-39C,
2 db L-39Z, 2 db L-410LVP, 2 db L-410FG, 2 db L-410M ,
3 db L-410T, 1 db АП-12ВР, 2 db An-24V, 2 db An~26, 
1 db Tu-154B-2, 1 db Jak-40, 17 db Mi-2, 9 db MÍ-8TB, 
3 db MÍ-8S, 17 db Mi-17, 1 db MÍ-8PPA, 1 db MÍ-17Z-2, 
8 db MÍ-24D , 10 db MÍ-24V, 1 db MÍ-24DU.
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33. vadászbombázórepülő-ezred -  Malacky-Kuchynka

Malacky-Kuchynka a szétválás előtt a csehszlovák légierő 
gyakorló reptere volt. Ez annyit takart, hogy a közeli nagy 
gyakorlótereken folyó kiképzés támogatására és bombave
tési gyakorlatokra ideiglenes jelleggel erre a repülőtérre is 
települtek ugyan különböző repülőgép-kötelékek, de ál
landó állomáshelyül nem szolgált a reptér. A reptér törté
nete a 20-as években kezdődött. 1939-ben a német Luft
waffe vette birtokba, majd a háború végén egy rövid időre 
az amerikaiak. A háború után 1963-ig a szovjet légierő 
használta, majd csehszlovák MiG-15-ös vadászgépek és 
később L-39V típusú gyakorló repülőgépek hajtottak végre 
a betonjáról feladatokat.

A szétválást követően a megfelelő átépítések és kor
szerűsítések után előbb a szlovák Szu-22M4, 
Szu-22M3K, majd később a Szu-25K és Szu-25UBK tí
pusú repülőgépek „fészke” is lett. Ide települt a 33. vadász- 
bombázó-ezred, amely 1995 márciusában érte el a teljes 
hadrafoghatóságot. A 33/1 század 17 db Szu-22M4 típusú 
vadászbombázóval és 3 db Szu-22UM-3K gyakorló válto
zattal rendelkezik. A vadászbombázók négyszínű (homok- 
barna-olajzöld-csokoládébarna-sötétzöld) álcázó festést vi
selnek. A század repülőgépeinek függőleges vezérsíkján a 
nemzeti felségjelzés elé nagyméretű fehér egyéni azono
sító betűket festettek fel. Esetenként előfordul, hogy a 
függőleges vezérsíkra és a szárnyak felső felületére a 
nemzeti trikolór színeit is felfestik egy sávban a felségjelzé
sek mellé.

A 33/2. század 1996 végén 11 db Szu-25K csatarepülő
géppel és 1 db Szu-25UBK kétüléses gyakorló változattal 
rendelkezett, mert az eredetileg meglévő 12 db harci válto
zatból egyet egy kényszerleszállásnál elveszítettek. A csa
tarepülőgépek a Szi/-22-esekhez hasonló négyszínű 
rejtő festést kaptak. A század néhány repülőgépe eseté
ben engedélyezték a különböző egyéni minták felfestését 
is (lángnyelvek, bölény stb.).

A 33/3. század hadrafoghatósága már 1996-ban kétsé
ges volt. A krónikus alkatrészhiány miatt már csak 5 db 
MÍG-21MFtípusú vadászrepülőgéppel rendelkezett, ame
lyek már 1996 végén sem repültek. Ezek a repülőgépek 
alumínium színűek voltak. A század L-29 „Delfin" gya
korló- és L-39ZA típusú felderítő/könnyű támogató repülő
gépekkel rendelkezik.

A századok gépállományának figyelembevételével felté
telezhető, hogy időközben a 3. század amortizációjával 
párhuzamosan az 1. század valószínűleg megosztásra ke
rült, és a továbbiakban két századot alkotnak a Szu-22- 
esek, így téve három századossá az ezredet.

32. vegyes szállító repülőezred -  Piestany/Trencin

Az ezred a két bázison megosztva települt. A 32/1. század 
(Piestany) ötféle repülőgéptípust használ, míg a 32/2. 
(Trencin) század ugyancsak ötféle helikoptertípuson repül. 
A pöstényi (Piestany) reptér 1924 óta áll szolgálatban, 
egyike Szlovákia legrégebbi reptereinek. Az egykori 
csehszlovák légierő számos köteléke használta. Ma már 
polgári célokra is használják.

Különböző légitámogatási feladatokra 2 db A n -2 4 l/tí
pusú szállító repülőgép áll a szlovák légierő rendelkezé
sére (lajstromszámok: 2903, 5606). Mindkét repülőgép 
nemzeti színeket kapott a nagyjavításuk után. Mivel a típus 
nem rendelkezik rakodórámpával, csak kisebb terhek szál
lítására alkalmas, és ezért főként személyszállításra 
használják. A 2 db An-26  típusú szállító repülőgép már 
rendelkezik rakodórámpával, így sokkal inkább alkalmas 
teherszállításra, mint kisebb testvére. A repülőgépek

egyike (3208) még homokbarna-zöld álcafestést visel, míg 
a másik alumínium színű (2506), de úgy tervezik, hogy az 
ukrajnai nagyjavításuk után az An-24-esekhez hasonló 
festést kapnak. Az ezred használja a L -4 10 típus UVP, M, 
FG és T verzióit, amely gépeket a kis magasságú repülé
sekhez alkalmazkodó világoszöld-sötétzöld álcafestéssel 
láttak el. Némelyik repülőgép egyes részeit (szárnyak 
vége, orr, függőleges vezérsík stb.) sárgára festették. Az 
igazán nagy terhek szállítására és ejtőernyősök ugrási kör
zetbe történő kijuttatására használják a szlovák légierő

egyetlen An-12BP  típusú szállító repülőgépét (2209). A 
szlovák kormány repüléssel kapcsolatos igényeit egy 
Tu-154B-2és egy Jak-40  típusú személyszállító repülő
gép hivatott kielégíteni, amelyek normál polgári festéssel 
rendelkeznek.

A Trencsény (Trencin) repülőterén települt 32/2. század 
helikopterei sokoldalú feladatot látnak el. A M i-2  típusú he
likoptereket főként összekötő, futár és kutató-mentő szol
gálat céljaira alkalmazzák. A helikopterek egy része még 
egyszínű zöld, de a szétválás után nagyjavításon átesett 
példányok már egy háromszínű (világoszöld-csokoládé- 
barna-sötétzöld) álcafestést kaptak. A század állományába 
tartozik a LPVOS egyetlen M I-8PP típusú elektronikai za
varóhelikoptere (7520). A század 9 db MÍ-8TB és M IS T  tí
pussal is rendelkezik. A MÍ-8TB típus külső jellegzetes
sége a Mi-8T-hez képest a szögletes oldalablakok. Tren- 
csényen található a szlovák légierő legnagyobb javítóbá
zisa is, amely képes több repülőgéptípus nagyjavítására is. 
így itt javítják az L-29, L-39, Szu-22, Szu-25 típusokat, 
sőt a szétválás után a rendszerből történő kivonásukig a 
cseh MiG-23-asok nagyjavítása is itt folyt.
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31. vadászrepülő-ezred -  Zvolen (Zólyom) - Sliac

A Zólyom melletti Sliac reptere is a második világháború 
előtt épült. A csehszlovák légierő különböző egységei több 
mint 30 évig használták. A „Prágai tavasz”-t követő VSZ-in- 
vázió idején a szovjet légierő szállta meg. 1990-ben ideig
lenesen kiürítették a légibázist, de hogy a szétválás utáni 
szlovák légierő teljesen használható reptérhez juthasson, 
hamarosan ismét használatba vették. 1996-ban a 31. va
dászrepülő-ezred gépállományát MÍG-21MF, MiG-21 
UM/US, MiG-29, MÍG-29UB és L-39ZA „Albatrosz” típu
sok alkotják.

A csehszlovák légierő megosztásakor a szlovák fél 10 
db MiG-29 típusú vadászrepülőgépet kapott (9 db harci és 
1 db kétüléses gyakorló), amelyeket 1995-ben Oroszor
szágtól történő vásárlás útján két részletben még 11 db 
harci és 2 db kétüléses gyakorló repülőgéppel egészítettek 
ki. Ezek a típusok alkotják a 31/1. és a 31/3. század gépál
lományának zömét. Mivel a két század nem rendelkezik 
elegendő kétüléses MÍG-29UB típusú oktató változattal, 
ezért repülik a MiG-21 US típust is (2 db). Az eredetileg 
csehszlovák MiG-29-esek négyszínű (homokbarna-olaj- 
zöld-csokoládébarna-sötétzöld) álcázófestést viselnek, 
míg a később vásároltak a magyar /W/G-29-esekhez ha
sonlóan a nagy magasságban végrehajtott repüléseknek 
jobban megfelelő szürke árnyalatú kamuflázst. Az egyik 
kétüléses MÍG-29UB speciális bemutatófestést kapott, 
amely a tigris mintázatát utánozza szürke árnyalatokkal. A 
típus más gépein -  és az ezred egyes MiG-21 M Fgépein 
is előfordul -  a Szu-22-esekhez hasonló módon nemzeti 
színeket festették fel vastag sávban a gépek egyes része
ire.

A 31/2. században repülnek az LPVOS utolsó hadra fog
ható MiG-21 MF típusú vadászrepülőgépei (12 db

5. ábra: Az 1210 sz. M iG-21 MF vadászgép (L. P.)

7. ábra: A 2311 sz. Let-41 OUVP sárga festéssel

f

MÍG-21MF és MiG-21 UM). Ezek egy része alumínium 
színű, másik részük vörösbarna-zöld, illetve csokoládé- 
barna-zöld álcázófestést kapott. Az ezred ismeretlen szá
zadonkénti elosztásban, de repüli az L-39ZA típust is. Ez 
utóbbi repülőgépeket könnyű támogató és felderítő szerep
körben alkalmazzák. Az altípus külső jellegzetessége a 
törzs alatt elhelyezett kétcsövű 23 mm-es gépágyú. A 9 db 
ilyen típusú repülőgép homoksárga-olajzöld kamuflázst vi
sel. A 31/4. századot Mi-2és /W/-77típusú helikopterekkel, 
valamint /_-470típusú repülőgépekkel szerelték fel.

34. helikopterezred -  Presov (Eperjes)

A szétválás előtt Presov repterén 30 évig nem állomáso
zott katonai repülőegység. A szlovák helikopterek fő bázi
sának szánt repteret nagymértékben bővíteni és moderni
zálni kellett, amíg alkalmassá vált feladatára. Az ezred 
négy századában valamennyi helikopter megtalálható, 
amelyet a szlovák légierő használ. Ugyanakkor ezen a lé
gibázison kapják gyakorlati kiképzésüket a jövő szlovák 
helikopterpilótái is. Az ezred Mi-24 harci helikopterei között
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10. ábra: A 6829. sz. M iG -29 felszállás előtt

11. ábra: Az L-39ZA Albatrosz mint vadászgép

vannak D-, DU- és (/-változatok. Ezek közül 1 db a 
MÍ-24DU gyakorlóváltozat. A 34/1. század Mi-24V(1Q db), 
a 34/2. század MÍ-24D és UD (8+1), a 34/3. század Mi-8  
és M i-17 típusokkal van felszerelve. A legújabb nyugati 
források szerint a század állományába tartozik a szlovák 
légierő egyetlen /W/-í7Z-2típusú „AWACS”-helikoptere is. 
A 34/4. század Mi-2-es helikopterekkel repül. Ez a század 
végzi a kassai helikopterpilóta-növendékek képzését is.

5. repülőkiképző-ezred -  Kosice (Kassa)

A kassai repülőakadémia több évtizede képez tiszteket a 
korábbi csehszlovák, majd a szlovák légierő részére. Emel
lett több más, elsősorban fejlődő ország pilótáit is képezték 
egy időben a nagy múltú intézményben, de több magyar 
pilóta is tanult ott. Az intézményben nem csak pilótákat, de 
technikusokat és mérnököket is képeznek a légierő ré
szére. A légierő személyzete számára kiegészítő tovább
képzést is tartanak. Az akadémia „repülésigényét” hivatott 
kielégíteni a repülőkiképző-ezred. A leendő pilóták repülő
alapkiképzésüket a kassai repülőklub ZlinZ-142-es, 143- 
as és 526-os oktató repülőgépein kapják meg ugyanezen

a reptéren. Ezt követően már az ezred L-29  és L-39  tí
pusú gyakorlógépein repülnek. A „pilótafiókák” fegyveres 
légi kiképzésének segítésére 2 db L-39Ztípusú célvontató 
változat áll rendelkezésre. Az egyik légi baleset során elve
szett L-39C  pótlására egy L-39ZA változat is került az ez
redhez, de ennek a harci változatnak leszerelték a törzs 
alatti kétcsövű 23 mm-es gépágyúját. Ugyanakkor itt állo
másozik a típus egyik legmodernebb harci változatának 
számító L-39MS két példánya is, amelyek szintén ilyen 
gépágyúval rendelkeznek.

Ezek figyelembevételével az egyes századok a követ
kező típusokkal repülnek: az 5/1. század L-39C/MS/V, az 
5/2. század L-29 , míg az 5/3. század L-410UVP-T  re
pülőgépekkel. Az ezred állományába a technikai oktatás 
céljából néhány M iG -21F13 típusú vadászrepülőgépet is 
beosztottak, de azok nincsenek a hadrendben. Az ezred 
oktatóiból áll a „Fehér Albatroszok” műrepülő kötelék, 
amely már komoly nemzetközi sikereket tudhat magáénak.

A jelenlegi helyzet és a jövő

A jövőre vonatkozó szlovák elképzelések nagymértékben 
függnek a szlovák gazdasági helyzet alakulásától. Jelenleg 
Szlovákiában nem folyik repülőgépgyártás. Mivel a nyugati 
repülőgépek exportja nagyon drága lenne, marad a hagyo
mányos orosz forrás. Ennek szellemében folynak tárgyalá
sok Oroszországgal további, már modernebb MiG-29-es 
vadászrepülőgépek és Kamov Ka-50-es harci helikopterek 
beszerzése ügyében.

A szlovák légierő 1996-os adatok alapján a következő 
gépekkel rendelkezik: 45 db Mig-21MF, 10 db Mig-21UM, 
2 db Mig-21 US, 20 db Mig-29, 3 db Mig-29UB, 17 db 
Szu-22M-4, 3 db Szu-22UM-3K, 12 db Szu-25K, 1 db 
Szu-25UBK, 9 db L-39ZA, 2 db L-39MS/L-59, 16 db 
L-29, 8 db L-39C, 2 db L-39Z, 2 db L-4WLVP, 2 db 
L-410FG, 2 db L-410M, 3 db L-410T, 1 db An-12BP, 
2 db An-24V, 2 db An-26, 1 db Tu-154B-2, 1 db Jak-40, 
17 db Mi—2, 9 db MÍ-8TB, 3 db MÍ-8S, 17 db M i-17, 1 db 
MÍ-8PPA, 1 db MÍ-17Z-2, 8 db MÍ-24D, 10 db MÍ-24V, 1 
db MÍ-24DU.

Az ország gazdasági helyzete ott sem tesz lehetővé ma
gas repülési óraszámokat, ami hasonló morális hatásokkal 
jár, mint nálunk.

Lippai Péter őrnagy

Ezúton mondok köszönetét barátomnak, Surányi Zoltán 
százados úrnak a rendelkezésemre bocsátott folyóiratért.
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Heiner F. Duske, Tony Greenland, Frank Schultz felvételei a Nuts and Bolts engedélyével

A 42.M Túrán 75 harckocsi a kubinkai gyűjteményben
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NATO Express 1998 Kecskemét
1. ábra: A svéd JA-37 vadászgép az F  17 Ronneby/Bel- 

kiye bázisról a Southern Air Command alárendeltsé
gében

2. ábra: Az osztrák J-35Ö Draken, Graz-Thalerhof bá
zisról

3. ábra: Az USMC egy F/A-18D Hornet típusú gépe
4. ábra: Belga F-16A az FA-71 a 31 Sguadron, 10.

Wing gépe a Kleine Broyd repülőtérről 1998-as NATO 
Tiger Meet festéssel

5. ábra: A Luftwaffe F-4F gépe a JG-74 ezredtől
6. ábra: Az F-16C gép szárnyvégére függesztett 

AIM-120A AMRAAM és AIM-9N rakétákkal

(Fotók: dr. Toperczer István)
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Az IL-76 teherszállítógép kifejlesztése

1963. december 17. nevezetes napja volt a repülés törté
netének. Ekkor emelkedett ugyanis először a levegőbe a 
Lockheed YC-141 Starlifter (Csillagszállító), melyben a vi
lág első igazi (1) gázturbinás-sugárhajtóműves teherszál
lítógépét üdvözölhette a nagyközönség. A gép a légierő 
1961-ben kiírt pályázatára született meg a megnövekedett 
katonai légi szállítási igények kielégítésére. A típus két fő 
változatából (A és B, melyből mára csak В „maradt”) az 
1982-es gyártás (pontosabban átalakítás) befejezéséig 
285 db épült. Jól bevált és igen népszerű típus lett, melyet 
nyugodtan tekinthetünk mérföldkőnek a szállítórepülés tör
ténetében. (Először 285 db A gép épült 1963-69 között, a 
meghosszabbított В változata 271 db, ezt építették át 
1977-82 között.)

A Starlifter megjelenésére -  mint minden amerikai újdon
ságra -  természetesen a szovjetek is felfigyeltek, sőt mi 
több, igen élénk érdeklődést mutattak iránta. Ebben segít
ségükre volt a KGB nevű szervezet is, mely nagy buzga
lommal „gyűjtögette” az információkat és tapasztalatokat az 
amerikai gépről. E „munkájuk” során igénybe vették mind a 
legális, mind az illegális csatornákat (2). A VTA magas 
rangú vezetői hamar belátták az amerikaiak döntésének 
helyességét és -  hasonló gépük nem lévén -  ők is megfo
galmazták igényüket egy új gépre, mellyel be lehetett volna 
tölteni az A n-12és az An-22  között tátongó óriási űrt.

A követelmények (hasonlóan az amerikaihoz) akkori 
szemmel nézve igen szigorúak voltak. Az új gépnek lega
lább 40 tonnát kellett elbírnia 5000 kilométeres hatótáv 
mellett (kétszer annyit, kétszer olyan messzire, mint az 
An-12), kevesebb mint 6 óra alatt. Normál felszállótömeg 
mellett 900 méteren kellett felszállnia és 500 méteren le
szállnia (kigurulni) rossz minőségű, előkészítetlen reptérről
(3). A kerekek talajnyomása nem lehetett több, mint az 
An-12-é (6 kg/cm2), tonna/kilométer költségeinek viszont 
alacsonyabbnak kellett lennie. Kiszolgálhatóságának és 
üzemeltetésének egyszerűnek, karbantarthatóságának 
alacsony munkaigényűnek kellett lennie (ez az orosz gé
pekre nem éppen jellemző), valamint bírnia kellett az ext
rém klimatikai viszonyokat, a Közel-Keletet éppúgy, mint 
Szibériát. Ilyen tábori körülmények között, távol a jól felsze
relt repterektől, nem volt megengedhető, hogy fennakadás 
keletkezzen az üzemeltetésben legalább 90 napig. A tör
zsében el kellett férjen egy szovjet szabványú (02-T) vas
úti tehervagon, vagy a nemzetközi szabványnak is megfe
lelő (150) különféle hosszúságú 2,44 méter magas és 
ugyanilyen széles konténerek. Fontos volt, hogy az új gép 
a polgári légi forgalomban is megfeleljen, ezért nem volt 
szabad túlzottan nagyra sikerednie. (Egy nagy gépnek bo
nyolultabb, körülményesebb az üzemeltetése polgári rep
tereken, nem is beszélve a magasabb repülőtéri illetékről.) 
E kompromisszumos döntésnek ellentmondott a hagyomá
nyosan sztálinista, gigantomán gazdálkodásmód: a ter
vezőktől „elvárták” (mint legfontosabb követelményt), 
hogy a születendő új gépnek, ha kicsivel is, de nagyobb
nak kellett lennie a StarlifteméI. Hétköznapi szóhasználat
tal élve a labdát alaposan feldobták a konstruktőröknek.

A tervek elkészítésével három tervezőirodát bíztak meg: 
az Antonovot, a Tupoljevet és az Iljusint. Később ezek kö
zül választották ki a legmegfelelőbbet, és adtak megbízást 
a prototípusok elkészítésére és berepülésére.

Az első terveket 1966 tavaszán vetették papírra, majd 
1967-től kezdődően igénybe vették a CAGI szélcsatornát

2. ábra: az IL-76 76500 sz. prototípusa az Aeroflot 
színeiben (MTI)

is. A tradicionálisan szállítógép-specialista Antonov-iroda 
terve lényegében egy megnagyobbított An-12 volt, légcsa
varos gázturbinákkal, felső elhelyezésű egyenes szárnyak
kal (4). Tupoljevék gépének műszaki és formai megoldásai 
nagyon hasonlítottak a konkurens ukrán tervezőgárda 
„szerzeményéhez”, ám a részletek nem ismeretesek. A hí
rek szerint Tupoljevék csak „fél szívvel” vettek részt a mun
kálatokban, ugyanis nagyon lekötötte kapacitásukat 
Tu-95-ös bombázójuk folyamatos korszerűsítése, valamint 
Tu-144-es szuperszonikus utasszállítójuk erőltetett fejlesz
tése. Alapvetően más irányt vett azonban lljusinék terve
zete. A három gép közül egyedül ez volt nyilazott szárnyú, 
a legradikálisabb újítást azonban az elődtípusokkal (és a 
konkurensekkel) szemben a gázturbinás sugárhajtóművek 
megjelenése jelentette. Ők három tervet is készítettek, míg 
az általuk legmegfelelőbbet hagyták „életben”, a másik 
kettőt (melyek közt volt légcsavaros-gázturbinás is) a ter
vek leadása előtt szelektálták. Az életben maradt „újszülött” 
azonban szembetűnő hasonlóságot mutatott a C-141A 
StarlifterreI. A másolás vádja többször is felmerült, de az 
oroszok ezt (hagyományosan) az aerodinamikai törvény- 
szerűségekkel és a számítógépes tervezéssel „magyaráz
ták”. Érvelésük enyhén szólva gyermeteg, bár az is igaz, 
hogy oly módon nem másolták, mint tették azt a B-29-es 
bombázó vagy a Sidewinder rakéták esetében.

A „tender” győztese a Genrih Novozsilov (5) vezette Ilju
sin OKB lett. Ez érthető is, hiszen az ő gépük viselte ma
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gán a legtöbb újítást a korábbi orosz típusokhoz képest. 
Döntő súllyal esett latba a gázturbinás sugárhajtóművek 
megjelenése, hiszen a „fejlesztő” szovjet iparnak minden
képpen állnia kellett a versenyt a „rothadó kapitalizmus” 
technikai vívmányaival. A vetélytársak konzervatív gondol
kodásmódja lépéshátrányt eredményezett.

Ezt követően Novozsilov és tervezőgárdája legalább ak
kora intenzitással vetette magát a további fejlesztési mun
kálatokba. 1969 tavaszán hozzá is kezdtek a prototípusok 
gyártásához a hodinkai GAZ-30-as kódnevű gyárban. Há
rom példányt készítettek a berepülésekhez, további három 
sárkányszerkezetet pedig a földi szilárdsági (fárasztási) 
tesztekhez. Ez meglehetősen szokatlan lépés volt, hiszen 
ilyen nagyméretű gépekből kettő (legfeljebb három) proto
típust építenek, ráadásul az 11-76-os addig járatlan utat 
képviselt a szovjet repülőgépgyártásban. A gépeket a ko- 
dinkai GAZ-30-as üzemből (Moszkva északnyugati külvá
rosa) a nem messze lévő (szintén kodinkai) Vnukovó re
pülőterére szállították a berepülésekhez. Hogy erre miért 
volt szükség, nem tudni.

A programot ekkortáj a felsőbb körök siettetni kezdték 
(mely egyébként is megfeszített ütemben haladt), aminek 
oka a közelgő Párizsi Légiszalon volt. Szerettek volna mi
nél előbb a nyilvánosság elé lépni az új típussal egy időben 
sok más új orosz géppel.

Mindezközben Kodinkán a különböző berendezések 
többszöri ellenőrzése és néhány gurulópróba után 1971. 
május 25-én az 11-76-os prototípusa (6) elvégezte első fel
szállását, „nyergében” Edvard Kuznyecovval, az lljusin- 
iroda veterán berepülőpilótájával. (Később -  1976. decem
ber 22-én -  az 11-76-ossal is ő repült először.) Kuznyecov 
egy elég rövid (680 méteres) felszállás után rögtön a pá
rizsi bemutatóprogramot gyakorolta, elmaradt a szükséges 
és egyébként nélkülözhetetlen kiegyensúlyozottsági repü
lés is. Ez enyhén szólva vakmerő „vállalkozás” volt Kuz- 
nyecovéktól, hiszen egy (mind konstrukcióban, mind 
szerkezetileg) „nyers” géppel az első felszállás során óva
tosan, épp csak az alapvető funkciókat ellenőrzik, sőt sok
szor még a futóműveket, fékszárnyakat sem működtetik, 
műrepülni pedig soha nem szoktak (teherszállítóval főleg). 
Kuznyecov az első repülése után -  érthető módon -  elége
dett volt a géppel, dicsérte repülési tulajdonságait.

Ugyanezt a példányt állították ki május 18-án Sereme- 
tyevó repülőterén, a típus első nyilvános bemutatkozása al
kalmából. A gépbe nem engedtek betekintést és (orosz 
szokás szerint) semmiféle műszaki adatot nem közöltek 
róla (még a méreteket sem) (7). Május 25-én az 11-76-os 
elindult a 29. Le Bourgetra. Az az évi légiszalont az orosz 
újdonságok kavalkádja jellemezte: a Tu-154-es, a Jak-40- 
es, az II-62M, az //-76-os és a bemutató abszolút „sztárja”,

3. ábra: Az IL -76 76623 sz. példánya tűzoltó repülőgépnek 
átépítve (A. N.)_____________________________________

4. ábra: A kora! 76520 sz. példány polgári teherszállítógép
ként működik (A. N.)

a Tu-144-es. Az amerikaiak a Galaxyval keltettek „nagy” 
feltűnést. Az oroszok az II-7&osról elmondták, hogy a gép 
sorozatgyártása már folyik, holott még csak a berepülési 
program legelején jártak vele. Külön kiemelték, hogy újdon
sült gépüket elsősorban a polgári szférában kívánják alkal
mazni, a gyér közút- és vasúthálózattal rendelkező szibé
riai országrészben. Mindezek ellenére senkiben semmi 
kétség sem maradt az új gép katonai alkalmazását illető
leg. A minőségi fejlődés azonban első látásra szembetűnő 
volt a korábbi szovjet típusokhoz képest.

Az 11-76-os a NATO „keresztségben” a Candid (Őszinte) 
kódnevet kapta, azonban mint megannyi kódnévnek, en
nek sincs tárgyi értelemben vett jelentése.

Két év múlva, 1973 májusában ismét megjelent Párizs
ban az //-76-os. Ezt a gépet (mely az első legyártott proto
típus volt, lajstroma CCCP-86711, oldalszáma 455) már 
Aeroflot festéssel látták el (a korábbi világoskék csíkos he
lyett), valamint ezen a gépen jelent meg a vállalat új korba 
„illő” (sarló-kalapácsos) emblémája is, melyet később min
den gépre felfestettek, leváltva a „régit”. Ám nemcsak a 
gép külseje volt új, hanem az oroszok viselkedése is. A 
nyugati szakértők legnagyobb csodálkozására nyíltan vi
selkedtek, beengedték őket a gépbe is, bár a kiállítás han
gulatát „kissé” beárnyékolta a Tu-144-es rejtélyes kataszt
rófája.

Mindeközben odahaza a taskenti GAZ-34 gyártósorán 
elkészült öt előszériagéppel -  melyek megegyeztek a pro
totípusokkal (8) -  megkezdték a csapatpróbákat. Egy da
rabot készítettek az Aeroflot, négy -  farokágyús (M) -  pél
dányt pedig a légierő részére, majd miután megkapták a tí
pusalkalmassági bizonyítványt, 1974-től kezdődően bein
dulhatott a sorozatgyártás. Az első szériagép -  lajstroma 
CCCP-76500, oldalszáma 366) 1975 első hónapjaiban 
gördült ki a GAZ-34 szerelőcsarnokából. Az ez évi párizsi
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11-76 fontosabb harcászat-műszaki adatai

Megnevezés II-76T II-76M II-76TD II-76MD II-76MF
Méretek
Hossz(m) 46,59 46,59 46,59 46,59 53,19
Fesztáv (m) 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50
Magasság (m) 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76
Vezérsík fesztáv (m) 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40
Szárnykarcsúság 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Felületi adatok
Szárnyfelület (m2) 300 300 300 300 300
Csűrök felülete (m2) 13,27 13,27 13,27 13,27 13,27
Áramlásrontók felülete (mz) 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86
Mag. kormány felülete (m2) 17,17 17,17 17,17 17,17 17,17
Fékszárnyak felülete (m2) 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80
Vízsz. vezérsík felülete (m2) 45,83 45,83 35,83 45,83 45,83

Futóműadatok
Tengelytáv (m) 14,17 14,17 14,17 17 17
Nyomtáv (m) 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16
Rakétaadatok
Raktér hossza (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 26,6
Raktér szélessége (m) 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40
Raktér magassága (m) 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46
Raktér alapterülete (m2) 69,2 69,2 69,2 69,2 90,44
Raktér térfogata (m3) 235,3 235,3 235,3 235,3 312,9
Tömegadatok
Üres tömeg (t) 80 80 89 89 101
Max. teher (t) 40 40 50 47 52
Max. üza. mennyiség (I) 81 830 81 830 109 500 109 500 109 500
Max. felszállótömeg (1) (t) 170 170 190 190 200
Max. felszállótömeg (2) (t) 135 135 152 157,5 157,5
Max. leszállótömeg (1) (t) 136,5 136,5 151,5 155 155
Max. leszállótömeg (2) (t) 122 122 135,5 140 140
Szárnyfel. terhelés max. (kg/m2) 566,6 566,6 633,3 633,3 666,6
Terhelhetőség 0,50 0,50 0,56 0,50 0,51

Hajtóműadatok
Hajtómű típusa Szolovjev D-30KP-1 Szolovjev D-30KP-2 Perm PS-90AN
Tolóereje (kN) 117,7 117,7 117,7 117,7 156,9
Átmérője (mm) 1464 1464 1560 1560 1900
Hossza (mm) 5700 5700 5700 5700 5390
Tömege (kg) 2300 2300 2650 2650 2800
Levegőigény (kg) 269 269 269 269 269
Kétáramúsági foka - - - - 4,8
Repülési jellemzők
Max. sebesség (km/h) 850 850 850 850 850
Utazósebesség (km/h) 800 800 800 800 800
Utazómagasság (km) 10 10 12 12 12
Hatótáv (km) 2800 2800 5000 5000 5000
Emelkedőképesség (m/s) üresen 9 9 9 9 9
Felszállási úthossz (m) 850 850 850 850 850
Leszállási sebesség (km/h) 220 240 240 240 240
Leszállási úthossz (m) 450 900 900 900 900

légiszalonon is ez a gép vett részt. A széria II-7&osok 
egészen a 15. legyártott példányig (CCCP-76515) mege
gyeztek a nullszériagépekkel. Bár a méretek változatlanok 
maradtak, a következő gépen már jelentős módosítások 
történtek az azt megelőző példányokhoz képest, melyek a 
típus első alváltozatait eredményezték. A polgári változat, 
az //-767, a katonai az M megjelölést kapta. A változtatás 
abban állt, hogy -  bizonyos szerkezeti megerősítéseket kö
vetően -  a belső szárnyszekciókban további üzemanyag- 
tartályokat alakítottak ki, szemben a korábbi gépekkel, me
lyeknek csak a szárnybekötés „púpjában” volt üzemanya
guk. Az üres tömeg a nullszériagépek (és az első 15 gép)

68 tonnájáról kb. 80 tonnásra, a max. felszállótömeg pedig 
157 tonnáról 170 tonnára emelkedett.

Az új géppel 1975 júliusában -  „felajánlásként” a párt 
XXV. kongresszusára -  több világrekordot állítottak fel. Jú
lius 4-én egy nullszériagéppel Alexander Tyurjumin bere
pülőpilóta irányításával 2000 km-es zárt körön, 35, 40, 45, 
50, 55 és 60 000 kg hasznos teher kategóriákban 856,7 
km/h átlagsebességet értek el. Ez több mint 263 km/h-val 
(31%-kal) volt több az addigi rekorder An-22-es, 1972. feb
ruár 18-án repült „értékénél". Ugyanaznap, ugyanazzal a 
géppel Jakov Vernyikov kapitány és személyzete 40, 45, 
50, 55, 60, 65 és 70 tonna hasznos terheléssel 11 875 mé-
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teres rekordmagasságra emelkedett. Ez idáig -  1967. ok
tóber 26. óta -  szintén az Anteusz volt a „csúcstartó” a 
maga 7848 méterével. Ez 4027 méteres (51%-os) „javu
lást” jelentett az előző rekordhoz képest (9). Július 7-én is
mét Tyurjumin parancsnoksága alatt 1000 km-es zárt kö
rön 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 és 70 000 kg terhelések
kel 857,14 km/h átlagsebességet értek el, 249 km/h-val 
(41 %-kal) javítva -  ugyancsak -  az Anteusz két év, hét hó
nappal (1972. február 21.) korábbi rekordján (10). Három 
hónappal később (július 10-én) ugyanez a gépszemélyzet 
ezúttal 5000 km-es zárt körön 15, 20, 25, 30, 35 és 40 ton
nával 815,58 km/h átlagsebességgel új rekordot állított fel. 
Ezen érték a 30 tonnás kategóriában 218, a 35 tonnásban 
227, a 40 tonnásban 231 km/h-val volt jobb eredmény az 
Anteuszéná\. (Ez utóbbi katagóriarekordot az ukránok alig 
három hónappal korábban repülték.) Néhány nap alatt 
összesen négy felszállással (mind Hondikáról) 25 új rekor
dot állítottak fel, melyből az FAI 24-et hitelesített (11). A 
váltott személyzet többi tagjai Sztaniszlav Bliznyuk másod
pilóta, Viktor Scsetkin navigátor, Igor Kondomrov, Pjotr Vi
nogradov rádiósok, valamint Ivan Vorobjev, Vitalij Skityin, 
Viktor Gorovoj és Igor Nakimec fedélzeti mérnökök voltak. 
Ráadásként még ugyanebben az évben egy csapat szov
jet ejtőernyős 15 386 méteres magasságból hajtott végre 
ugrást egy ll-76M-bő\, új abszolút magassági ugrórekordot 
állítva be ezzel.

1976 elejétől a nullszériagépeket a csapatpróbák keretén 
belül áttelepítették a tyumeni (Szibéria) olajkitermelő kör
zetbe, ahol olaj- és gázbányászati berendezéseket szállí
tottak velük, sok más géppel egyetemben. Az 11-76-osok a 
7315 km-es Moszkva-Vlagyivosztok távot 12 óra alatt tet
ték meg egy közbenső leszállással. A gépek rendkívül jól 
viselték az extrém klimatikai viszonyokat, valamint az orosz 
Távol-Kelet „különösen tábori” körülményeit. A csapatpró
bák tapasztalatai alapján áttértek a könnyűfém konténerek 
alkalmazására, ugyanis az addig használt hat darab acél
konténer súlya 10,5 tonnát tett ki, vagyis pont ennyit vett el 
a hasznos tömegből.

Az II-7&osok rendszeresítése 1976-tól folyamatosan 
kezdődött el. A nemzetközi légi áruszállítás fellendüléséből 
kifolyólag az eredetileg katonai célokra szánt „M” változato
kat is a légitársaság alárendeltségébe helyezték. Mindezek 
ellenére az új típus első külföldi útjára meglepően későn, 
1978. április 5-én került sor. Ekkor az II-76T repült üresen 
Szófiába, ahonnan 38 tonna friss zöldséggel tért haza.

ЩШ?

7. ábra: Az ukrán színekben szereplő IL-76 a Fairfordi 
kiállításon 1998-ban (KNF)

I 8. ábra: Egy régi IL-76T műszerfala (APN)

(1) Az amerikai légierő első gázturbinás-sugárhajtómű- 
ves teherszállítója a polgári Boelng-707-es alapjaira 
épült C-135-ös volt, ám az első igazi katonai szállítógép a 
C-141 Starlifter lett.

(2) Az előbbiek közé tartoznak a különféle szaklapokból, 
folyóiratokból beszerezhető információk, az utóbbiakat pe
dig a nyugati szakemberek megvesztegetése, „beszerve
zése” jelentette (magyarul kémkedés), melyben a KGB az 
évek során igen nagy „gyakorlatra” tett szert.

(3) A távol-keleti orosz repterek gyakorlatilag 100%-a 
ilyen (leszámítva a polgáriakat).

(4) Lényegében az Anteusz szárnya is az An-12-es 
szárnyának 1,7:1 arányú felnagyításával jött létre.

(5) Vlagyimir Iljusin főtervező a hatvanas évek közepétől, 
betegsége miatt -  bár formálisan a tervezőiroda első 
számú embere maradt -  átengedte vezető szerepét egy
kori tanítványának, Genrih Vasziljevics Novozsilovnak. Az 
11-76-őst már az ő irányítása alatt álló intézet tervezte.

(6) Ez a gép a második legyártott prototípus volt, lajst
romszáma: CCCP-86712.

(7) Az effajta „paranoid” titkolózás teljesen szokványos 
dolog az oroszoktól. így történt ez 1986. június 1-jén is, a 
MiG-29-esek rissalai, első nyilvános bemutatkozása alkal
mával. Az orszok nem közöltek semminemű méretadatokat 
a típusról, melynek „eredménye” a rengeteg pontatlanabb
nál pontatlanabb -  és mindmáig gyártásban lévő -  
MiG-29-es makett lett.

(8) Leszámítva az előszériagépek faroklövészfülkéjét.
(9) Az Ал-22-essel repültek 35, 75, 80, 85, 90, 95 és 

100 tonnás terheléssel is rekordot, melyet később a Galaxy 
javított meg.
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(10) Az Anteusz „csak” a 30, 35, 40, 45 és 50 tonnás ka
tegóriákban állított fel rekordot, e felett nem. Az 11-76-os a 
nálánál sokkal nagyobb, erősebb ukrán gépre 20 tonnát 
„vert rá”, mely fémjelzi kiválóságát.

(11) A rekordok eredményét külön emeli, hogy azok fel
állítására nyáron, meleg időben került sor, eltérően a téli, 
„minél hidegebb” gyakorlattól, ráadásul a (szovjet)-orosz 
hajtóművek köztudottan érzékenyek a meleg, híg levegőre.

A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke:

KGB: Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi -  
Állambiztonsági Tanács

ISO: International Standard Organization -  Nemzet
közi Szabványügyi Szervezet

CAGI: Centralnij Aerodinamicseszkij Insztyitut -  Köz
ponti Aerodinamikai Intézet

OKB: Opitnoje Konsztruktorszkoje Bjuro -  Kísérleti Ter
vezőiroda

GAZ: Goszudarsztvennij Aviacionnij Zavod -  Állami Re
pülőgépgyár

NATO: Nort Atlantic Treaty Organization -  Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete

FAI: Fédération Aéronautique Internazionale -  Nem
zetközi Repülő Szövetség

Kiss Attila

A hidegháború pilóta nélküli eszközei: 
az interkontinentális robotrepülőgépek

Napjainkban egyre többet hallhatunk 
azokról a csúcstechnológiát képviselő 
repülőeszközökről, amelyek távirányí
tással vagy egy előre betáplált program 
alapján jutnak el a számukra kijelölt 
körzetbe és attól függően, hogy fedél
zetükön milyen műszert, robbanóanya
got vagy egyéb eszközt helyeznek el, 
különböző feladatok ellátására képe
sek. A hagyományos és az elektroni
kus médiának köszönhetően egyre 
többet tudhatunk meg a pilóta nélküli 
repülőeszközök (Predator, Hunter, To
mahawk) technikai paramétereiről, al
kalmazásuk során nyert tapasztalatok
ról, sőt, lassan körvonalazódik a jövő
beli fejlesztés iránya is (pl.: micro UAV: 
kisméretű pilóta nélküli eszközök).

Ugyanakkor szinte alig tudunk vala
mit a kezdeti lépésekről, pedig több ki
emelkedő tudós foglalkozott az elvi és 
gyakorlati alapok megteremtésével. 
Ezeket a kutatásokat sok esetben hét
pecsétes titokként kezelték, ami ma
gyarázatként szolgálhat arra is, hogy 
miért tudunk oly keveset ezekről az 
eszközökről. írásomban olyan technikai 
megoldásokat szeretnék feleleveníteni, 
amelyek mint hordozóeszközök nem 
tudták ugyan kielégíteni a kor igényeit, 
de megjelenésükkel a későbbi sugár- 
hajtású pilóta nélküli repülőeszközök 
(CL-289, Sztrizs, Tomahawk) fejleszté
sét alapozták meg.

Talán mindenki számára ismeretes, 
hogy 1942-ben a német Werner von 
Braun irányítása alatt álló csoport 
hozta létre az első működőképes, fo

lyékony hajtóanyagú rakétát. Az A-4
-  propagandanevén, V-2  néven is is
meretes -  a világ első nagy hatótávol
ságú, hadászati rendeltetésű rakéta
fegyvere volt, amelynek megépítésé
hez Hitler nagy reményeket fűzött, 
azonban a háború kimenetelét ez a 
fegyver már nem tudta megváltoztatni. 
Az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
azonban egyaránt felismerte a rakéta
technológia fontosságát és a hideghá
ború kezdetével mindkét nagyhatalom 
megkezdte a nukleáris fegyverek hor
dozására alkalmas rakéták tervezését.

De létezett egy másik elképzelés is: 
a hadászati rendeltetésű, interkontinen
tális robotrepülőgép, amely nem bal
lisztikus pályán, hanem előre megter
vezett útvonalon, nagy sebességű 
manőverező repüléssel közelíti meg a 
célterületet. Mindkét nagyhatalom -  
folytatva hordozórakétáinak fejlesztését
-  megépítette saját robotrepülőgépét 
is. Ez volt az amerikai Navaho, illetve a 
szovjet Búrja.

A Navaho

Talán furcsának tűnhet, de közvetlenül 
a második világháború befejezése után

1-2. ábra: Az A-4b rakéta első kísérleti 
példánya 1944 decemberében 
Peenemündében
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3. ábra: Az A -4b  második példányának 
sikeres startja 1945. január 24-én

az Egyesült Államok Légiereje techni
kailag kivihetetlennek tekintette az in
terkontinentális ballisztikus rakéta ter
veit. Ebből a megfontolásból kezdtek 
hozzá egy sugárhajtású hordozóesz
köz, ún. cirkáló rakéta (cruise missile) 
megépítéséhez. Ám ahhoz, hogy a há
romszoros hangsebességet biztosító 
torlósugár-hajtómű begyújtson, gyorsí
tórakétákat kellett használni. Erre a 
célra a folyékony hajtóanyagú startra
kéták tűntek a legmegfelelőbbnek.

Miután von Braunt, a rakétagyártás

5. ábra: A North American X -1 0 kísér
leti repülőtest, a gyári szám: 15307 
volt

főkonstruktőrét (és terveit) „átmentet
ték” az Egyesült Államokba, a startra
kéták problémája megoldódni látszó- 
dott. Von Braun már 1943-44-ben 
megtervezte az A-9  rakétát, amely az 
A—10 első fokozattal együtt már inter
kontinentális ballisztikus rakéta lett 
volna. A tervezőmunkát később is foly
tatta: 1951-53-ban publikálta például 
az űrrepüléssel, űrállomással, sőt, a 
hold- és Mars-utazással kapcsolatos 
terveit.

A Navaho fejlesztése von Braun 
A-4B  rakétájának terve alapján kezdő
dött. Ezt 1946-ban a 800 km-t megtett 
А-4ЫА-9 rakéta követte. Tervek ké
szültek egy kacsa elrendezésű A-9  
megépítésére is. Ez az elrendezés -  
vagyis a kormányszerveknek az orr-ré
szen történő elhelyezése -  a Navahóra 
később is jellemző maradt. Ennek az 
elrendezésnek az volt az előnye, hogy 
a nagy sebességű repülésnél a magas
sági kormány igen hatékony volt.

Am ahogy a munkák elkezdődtek, a 
tervezőmérnökök hamar rájöttek arra, 
hogy szűz területen járnak. Sőt, az irá
nyítás és az alkalmazott anyagok terü
letén arra a kényelmetlen következte
tésre jutottak, hogy az előzőleg elvetett 
interkontinentális ballisztikus rakétáknál 
ezek a problémák sokkal könnyebben 
megoldhatók. így történhetett meg, 
hogy előbb került sor az Atlas rakéta in
dítására, mint a Navaho kísérleti repü

léseire. Mindezek ellenére a program 
folytatódott, mert azt a továbbiakban az 
interkontinális rakétafejlesztés kísér
leti szakaszának tekintették.

1951-től az amerikai légierő (USAF) 
egymás után rendszeresítette a Mata
dor, Mace-B, Snark nukleáris töltettel 
rendelkező robotrepülőgépeket, ame
lyek hatótávolsága lehetőséget biztosí
tott volna arra, hogy a Szovjetuniót, il
letve a VSZ tagországait támadni tud
ják. A Navaho megépítésével ezt a sort 
kívánták folytatni: egy olyan nagy ható- 
távolságú robotrepülőgépet kívántak

6. ábra: Az USAF SM -64 Navaho kísérl
eti indítása az 54282 sz. példánnyal
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4. ábra: Az A4 rakétán alapuló német 
tervek 1944-45-ben: balról jobbra: 
az A4 normál példánya; az A9 korai 
változata; az A9/A10 korai változata;az 
A4b megvalósított változata; az 
A4b/A10 kombináció, amely 1945. 
februári állapot



megépíteni, amely M=3 sebességével 
képes lett volna az ellenséges légvé
delmet áttörni.

A Navaho- a fejlesztési szakaszok
nak megfelelően -  több változattal 
rendelkezett. Az első ezek közül a Na
vaho X-10  volt, amelyet tulajdonkép
pen az aerodinamikai vizsgálatok el
végzésére építettek meg. Az egyetlen 
fokozatban elhelyezett kettő 
XJ40-WE-1 hajtóművel sikerült 2,08 
Mach sebességet elérni. Ez a kísérleti 
példány 1320 km-t tett meg.

A következő változat a Navaho G-26 
volt, amely von Braun A -9/A-10  kon
cepciójának továbbfejlesztése volt. E 
változatnál alkalmazták először a felül
kezelt hajtóanyagtartályt, az inerciális 
és az asztronavigációs berendezéseket 
és a telemetrikus irányító rendszert is, 
amelyeket később az interkontinentális 
rakéták megépítésénél is felhasználtak.

Az első fokozat egy folyékony hajtó
anyagú rakéta volt, paraméterei a kö
vetkezők:

Legnagyobb tömeg 
Tömege üresen 
Tolóereje (vákuumban) 
Fajlagos tolóerő 
(vákuumban)
Kiégési idő 
Hajtóanyag

42 403 kg 
11 337 kg 
1 203 kN

Fesztávolság
Átmérő
Hosszúság
Hajtómű

273 sec 
76 sec 
Folyékony 

oxigén/alkohol
1.8 m
1.8 m
23,3 m

2xXLR83-NA-1

A második fokozat sárkányszerkeze
tére a delta alakú szárny és az orr-ré
szen elhelyezett csűrőkormány volt a 
jellemző. A hajtóműveket a törzs két ol
dalán helyezték el, a V alakú függőle
ges vezérsíkok előtt.

Legnagyobb tömeg 
Tömege üresen 
Tolóereje (vákuumban) 
Fajlagos tolóerő 
(vákuumban)
Kiégési idő
Hajtóanyag
Fesztávolság
Átmérő
Hosszúság
Hajtómű

29 478 kg 
9 977 kg 
66 kN

1200 sec 
6 500 sec 

Leveqő/kerozin
8.7 m
20.7 m 
1,6 m

2xXLR47-W-5

A Navaho G-26 tizenegy kísérleti re
pülést hajtott végre, ebből négy volt si
kertelen. 1957. július 17-én a Navaho- 
programot leállították: az amerikai ter
vezők szerint az eszköz kimerítette a 
benne rejlő lehetőségeket, és a továb
biakban már kísérleti rakétákat hasz
náltak fel. 1958-ban ugyan sor került a 
már legyártott G-26  utolsó repülésére, 
de az újabb változatot -  a Navaho 
G-38-at -  már nem tesztelték. Az indí

tórakétáit -  kisebb módosításokkal -  a 
Jupiter, Thor, Atlas, Titán 1 és Satum 1 
típusú első generációs hordozórakéták
ban használták fel.

A program ilyen villámgyors leállítá
sára az is szolgálhat magyarázatként, 
hogy a Szovjetuniót rákényszerítették, 
hogy megtegye a szükséges ellenlépé
seket és hasonló kategóriájú eszközö
ket építsen. Amint ez megtörtént és a 
szovjet hadiipar megkezdte a nagy költ
ségekkel járó fejlesztéseket, az ameri
kaiak, lépéselőnyük tudatában, rendkí
vül gyorsan leállították a gyártást. A 
szovjet hadiipar hasonló gyors lépé
sekre nem volt képes, ami természete
sen plusz költségekhez vezetett.

Vihar a Szovjetunió felett

A Búrja (Vihar) program 1947-ben 
kezdődött. Az akkori politikai vezetés 
arra adott utasítást, hogy mérjék fel a 
nagy hatótávolságú rakéták fejlesztési 
lehetőségeit. A feladattal az Nil—88 kü
lönleges tervezőirodát bízták meg, 
amelyet akkoriban Szergej Koroljov 
vezetett. A kutatómunka során két fő 
irányvonalat vázoltak fel:

-  az interkontinentális ballisztikus ra
kéták megépítése;

-  az interkontinentális robotrepülőgé- 
pek kialakítása.

A fejlesztések alapjául itt is von Bra
un A-4B/A-9  rakétáinak tervei, illetve a 
saját fejlesztésű EKR kísérleti szárnyas 
rakéta szolgált. [Valószínűleg von Bra
un tervei alapján alakult ki a szovjet 
„szárnyas rakéta" (krilataja rakéta) el
nevezés is, ugyanis az A-4  rakétát 
szárnyakkal egészítették ki. Az orosz 
szakirodalom ezt a kifejezést használja 
napjainkban is, bár ezekre az eszkö
zökre már nem a rakétahajtómű a jel
lemző.]

Bár az iroda 1953-ban engedélyt ka
pott mindkét elképzelés technikai meg
valósítására, az N11—88 számára túlsá
gosan nagy feladatot jelentett a két kü
lönböző megoldás kidolgozása. Ezért a 
továbbiakban a Védelmi Minisztérium 
fennhatósága alatt álló iroda a balliszti
kus rakéta (később R-7) megépítésére 
koncentrált, míg a robotrepülőgép ter
veivel a Repülőipari Minisztérium alá
rendeltségébe tartozó, Szergej Lavocs- 
kin által vezetett OKB-301 foglalkozott. 
(Érdekesség, hogy létezett még egy
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7—8. ábra: Az USAF SM-64 Navaho próbaindítása Cape Canaveral-ról, balra az 1957- 
es 009-es, jobbra az 1957-es 008-as start



9-10-11. ábra: A Búrja robotrepülőgép 
egy kísérleti indításának három 
fázisa a Kaszpi-tenger melletti 
Vlagyimirovkából, kb. 1958-ban 
(V. Párád)

tervezőiroda, amely az interkontinentá
lis robotrepülőgép fejlesztésével foglal
kozott: a Vlagyimir Mjasziscsev irányí
tása alatt álló OKB-23. A véletlen já
téka folytán ez a terv a Burán fedőne
vet kapta, akárcsak a későbbi szovjet 
űrsikló. Bár a Burán tervei elkészültek, 
megépítésére nem került sor.)

Az ötvenes évek elején az interkon
tinentális robotrepülőgép igazi újdon
ságnak számított, amelynek terve
zése és fejlesztése során több, addig 
ismeretlen problémát kellett megol
dani. Szoros kapcsolatot lehet felfe
dezni a párhuzamosan futó interkonti
nentális rakétafejlesztéssel, amelynek 
során a sikeres, kísérletekkel igazolt 
fejlesztéseket a másik program is át
vette, de ellentétben az amerikai el
képzeléssel, amely a Navahót az in
terkontinentális ballisztikus rakéta 
megépítéséhez vezető út egyik állo
másának tekintette, a szovjet tervek

célja egy új hordozóeszköz megépí
tése volt.

A robotrepülőgépeket kétfokozatúra 
tervezték. Az elképzelések szerint a 
Búrja kettő, a Burán négy folyékony 
hajtóanyagú indítórakétával rendelke
zett, amelynek feladata az volt, hogy a 
robotrepülőgépet a pálya kezdeti sza
kaszán a szükséges sebességre gyor
sítsa. A menethajtóművet úgy kellett ki
alakítani, hogy hangsebesség feletti 
utazósebességet biztosítson. Ez a ter
vek szerint M=3 volt, miközben biztosí
tani kellett a 8000 km-es hatótávolsá
got is. Erre a célra torlósugár-hajtómű- 
vet kívántak felhasználni. A tervek 
szerint a hasznos teher tömege a Búr
jánál 2100 kg, a Buránnál 3450 kg volt.

A kísérleti példányok megépítésekor 
a legbonyolultabb problémák közé tar
tozott a hajtómű kialakítása. E téren a 
munkát Mihail Bondarjuk irányította. Új
donságnak számított a titán alkalma

zása, ami a huzamosabb hangsebes
ség feletti repülésnél elengedhetet
lenné vált, mert ez a fém nagy hőmér
sékletnél is megőrzi mechanikai tulaj
donságait. Szintén nagy jelentőségű 
volt az asztronavigációs rendszer meg
építése is, ami a robotrepülőgép navi
gálásához, célhoz történő eljuttatásá
hoz elengedhetetlen volt. Ezen techni
kai megoldások mellett először hasz
náltak új, hőálló technológiát a herme- 
tizáció, a felületkezelések és a szigete
lések területén.

A Búrja tervei 1955-ben kerültek le a 
rajzasztalról. Időközben 2350 kg: ra 
növelték a hasznos teher tömegét. így 
a starttömeg 95 000 kg-ra nőtt, amiből 
az indítófokozat tömege 33 000 kg volt.

Mint az már említésre került, az esz
köznek két fokoza volt. Az első fokozat 
két R -1 1 típusú négykamrás, folyékony 
hajtóanyagú rakétából állt. Paraméterei 
a következők voltak:
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A második fokozat 70°-os szárnynyi
lazási], trapézszárnyú repülőgépre em
lékeztetett. A törzs henger alakú, elején 
és végén enyhén kúpos kialakítású 
volt. Nagyobb része üzemanyagtartály
ként szolgált, ami alól csak a középső 
rész és a kúpos orr volt kivétel, ahol a 
fedélzeti műszereket és a harci részt 
helyezték el. A törzs teljes hosszában 
alakították ki az RD-012U torlósugár- 
hajtómű levegőcsatornáját.

Legnagyobb tömeg 40 865 kg
Tömeg üresen 13 000 kg
Tolóereje (vákuumban) 76 kN 
Fajlagos tolóerő
(vákuumban) 1500 sec
Kiégési idő 8500 sec
Hajtóanyag Levegő/kerozin
Fesztávolság 7,7 m
Átmérő 2,2 m
Hosszúság 18 m
Hajtómű RD-012U

A Búrja függőleges helyzetből star
tolt, majd sugárkormányaival irányítva 
végrehajtotta a pályára állás gyorsító

Legnagyobb tömeg 27 000 kg
Tömeg üresen 4000 kg
Tolóereje (vákuumban) 771 kN 
Fajlagos tolóerő
(vákuumban) 250 sec
Kiégési idő 70 sec

Hajtóanyag

Fesztávolság
Átmérő
Hosszúság
Hajtómű

Salétromsav/amin 
(etanol-amin ?)

5,2 m
1,5 m
18,9 m 
4XS2.1150

szakaszát. A kellő sebesség és a maxi
mális tolóerő elérése után kb. 18 km-es 
magasságban az indítórakéták leváltak. 
Ezután a Búrja repülési pályáját a 
Zemlja automatikus asztronavigációs 
berendezés helyesbítette. A tolóerő 
szabályzására nem volt mód, így a
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13. ábra: A Navaho program kialakulási szakaszai:
Balról -jobbra: A -9  (1946): A -9  szárnyakkal 1947, terv, 800 km;
XSSM A2 terv 1600 km 1950: Navaho G -26  1956, megépült 5800 km: 
Navaho G -38  1958. terv 10 200 km



Búrja közel állandó sebességgel kb. 
M=3,1-3,2 repült. A célpont közelében 
a robotpilóta úgy állította be a kormány- 
szerveket, hogy az eszköz zuhanóre
pülésbe menjen át és becsapódjon.

Számos földi kísérlet után 1957. 
szeptember 1-jén a „350-es berende
zés” -  ahogy a Burját nevezték -  ké
szen állt az első indításra. Azonban a 
gázkormányok korai leválása miatt ez 
sikertelen volt. További három ered
ménytelen indítás után ezt a problémát 
sikeresen megoldották és beindult a 
második fokozat torlósugár-hajtóműve. 
Az 1958 decemberében végrehajtott ti
zedik próbarepülés során elérték az ak
koriban rekordnak számító 1350 km tá
volságot (3300 km/h sebesség), amit a 
tizenegyedik próbarepülés során 1760 
km-re (3500 km/h sebesség) sikerült ja
vítani. A szovjet repülőipar történeté
ben először építettek olyan eszközt, 
amely az atmoszférában M=3 sebes
séggel ilyen messzire repült. 1959. de
cember 2-án a Búrja teljes felszerelés
sel, az asztronavigációs berendezés 
felhasználásával hajtott végre repülést. 
A meghatározott program végrehajtása 
után a robotrepülőgéppel 210°-os for
dulatot hajtottak végre és azt a további
akban rádióparancsokkal irányították. A 
4000 km-es hatótávolság elérésével le
zárult a fejlesztés kezdeti szakasza.

Ám az ötvenes évek végére az inter
kontinentális ballisztikus rakéták már 
több szempontból felülmúlták a robotre

pülőgépeket. Ebben az időben jelentek 
meg az R -7  típusú rakéták és Mihail 
Jangel fí-16  interkontinentális balliszti
kus rakétája, amelyek a Búrjához ké
pest egyszerű konstrukciók voltak, 
ugyanakkor nagy repülési sebességgel 
rendelkeztek. A ballisztikus pálya 
ugyan elárulta a rakéták indítási és vár
ható becsapódási helyeit, de a kor 
technikai színvonalán az űrből lezúduló 
csapás kivédhetetlen volt. Mindez oda 
vezetett, hogy a sikeres kísérletek elle
nére 1960. február 5-én a Búrja-progra
mot -  mint lehetséges atomfegyverhor- 
dozó-eszköz megépítését -  leállították.

Szemjon Lavocskin főkonstruktőr az
zal az elképzeléssel folytatta a kísérle
teket, hogy kihasználva a Búrja külön
leges repülési tulajdonságait, a robotre
pülőgépet stratégiai felderítő eszköz
ként lehetne felhasználni. A további kí
sérletek célja (15. és 18. próbarepülé
sek) a hatótávolság növelése volt: a 
Kaszpi-tengeri Vlagyimirovkából indított 
és a Kamcsatka-félszigeten földet ért 
Búrja kb. 6500 kilométert tett meg. E kí
sérletek során elérték a célul kitűzött 
hatótávolságot. Ám mindezek ellenére 
az új alkalmazás nem talált támoga
tásra és Lavocskin 1960-ban bekövet
kezett halálával a program végképp le
zárult.

Az ötvenes évek végére az interkon
tinentális robotrepülőgépek fejlesztését 
a Szovjetunióban és az Egyesült Álla
mokban egyaránt leállították. Mindkét

nagyhatalom nukleáris arzenáljának 
jelentős részét az interkontinentális 
ballisztikus rakétákra telepítette. Nem 
minden alap nélkül, hiszen a rivális 
nagyhatalom rakétacsapása ellen évti
zedekig csak egy hasonló megtorló 
csapás lehetősége nyújtott védelmet.

Annak ellenére, hogy a robotrepülő
gépek hátrányba kerültek a rakétákkal 
szemben, a Navaho és a Búrja progra
mok mérföldkőnek számítanak a kato
nai repülés történetében. Ezek az esz
közök nem egyszerűen pilóta nélkül re
pültek, hanem előre megtervezett 
manővereket hajtottak végre. Megjele
nésükkel egy olyan folyamat kezdődött 
el, amely nélkül napjaink sebészi pon
tosságú csapásmérő fegyverei és min
dent látó felderítő eszközei nem jelen
hettek volna meg.

Források

Fomicsev Alekszej-Sevaljov Igor: 
„STORM IN MIDAIR” MILITARY PA
RADE 1996. március-április, 85-87 pp. 
Mark Wade’s ENCYCLOPEDIA AST- 
RONAUTICA
http://solar.rtd. utk. edu:81 /-mwade/spa- 
ceflt.htm
V—2 (A-4) Jane's Strategic Weapon 
Systems/23. 1997. január 31.

Mátyás Attila mk. őrnagy

HORTHY
a tengerész

Dr. Csonkaréti Károly 
Horthy, a tengerész
1993. szeptember 4-én helyezték el a kenderesi családi kriptába vitéz 
nagybányai Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója, felesége, 
született Jószáshelyi Purgly Magda és fia, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós földi 
maradványait, akik külföldön hunytak el, és hazai temetésükre csak az ország 
teljes függetlenségének elérése után kerülhetett sor.

Erre az országos eseményre időzítve jelentette meg a Zrínyi Kiadó a volt 
kormányzó tengerészeti pályafutását leíró tanulmányt, amely az ismert szerző, 
dr. Csonkaréti Károly munkája. Ez a korabeli klasszikus szakmunkák és 
tengerészeti iratok, ill. a kormányzó hetvenéves születésnapjára készített nagy, 
összegző monográfia alapján részletesen tárgyalja Horthy Miklós altengernagy 
egész tengerészeti pályafutását gyermekkorától 1918 végéig, vagyis addig, amíg 
50 éves korában elhagyta az Adriai-tenger kikötőit az Osztrák-Magyar 
Haditengerészet megszűnése miatt. A munka az alábbi fő fejezetekre oszlik: 
Bevezetés, Osztrák-Magyar Haditengerészet, A tengerészpályafutás kezdete, 
A tengerészeti pályafutás néhány állomása, Helytállás a háborúban, 
A tengerészpályafutás csúcsa, A pályafutás vége, Horthy Miklós kormányzó. 
A munka az egyetlen korrekt és hiteles leírás 1944 óta Horthy Miklós életének 
tengerészeti szakaszairól és a csatákról, amelyekben részt vett, mivel az 
1920-1940 időszakban megjelent szakmunkák ma már hozzáférhetetlenek, a 
később írottak említésre sem méltóak.

Zrínyi Kiadó, 1999. 152 oldal. Ára: 1260 Ft.
Második, változatlan kiadás.
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Űrtevékenység

Navigáció -  műholdakkal

A navigáció tárgya

A navigáció a tájékozódás tudománya, hajók vagy légi 
járművek egyik helyről egy másik helyre irányuló mozgásá
nak, vezetésének irányítása.

Feladata a hajó vagy légi jármű (űrhajó vagy egyéb 
űrobjektum is) útirányának, útvonalának, földrajzi, illetve 
térbeli helyzetének meghatározása. A navigációs feladat 
során rögzíteni szükséges a már megtett út adatait, folya
matosan meg kell határozni a jármű pillanatnyi helyzetét és 
ki kell számítani tervezett, várható útvonalát, érkezési ide
jét.

A navigáció tehát folyamatos irányítás annak érdekében, 
hogy a jármű egy kiválasztott helyre, a meghatározott útvo
nalon keresztül, a tervezett időben, biztonságosan megér
kezzen.

A navigációs módszerek felosztása

A navigációs módszereket alapvetően két nagy csoportra 
osztották:

• terresztikus (földrajzi) navigáció: ahol a helymeghatáro
zás földfelszíni objektumok segítségével történik;

• astro (csillagászati) navigáció: ahol a helymeghatáro
zás az égitestek észlelése, látszólagos mozgása szerint 
történik.

A navigáció lehet induktív (megfigyelésen alapuló) és de
duktív (következtetésen alapuló). A deduktív (számított 
hely) módszert mindig induktív módszerrel kell ellenőrizni.

Más szempontból a navigáció lehet független (pl. inerci- 
ális, Doppler), amikor nincs szükség külső tájékozódási 
pontokra, és összetett (vagy segített), mint pl. az összes 
rádiónavigációs eljárás vagy a földfelszíni iránymérés. Ra
darirányítás esetén tulajdonképpen az irányító navigál és a 
szabályzatban (44. sz. LE) meghatározott esetekben kérés 
nélkül is közölnie kell a légi jármű személyzetével a rada
ron mért helyzetét.

A felhasználás területe szerint a navigáció lehet:
• tengeri;
• légi;
• űrhajózási;
• szárazföldi.

A légi navigációt a repülési szakaszok figyelembevételé
vel útvonal (nagy és kis távolságú) navigációra és (leszál
láshoz történő) megközelítés navigációjára oszthatjuk. Ez 
történhet közvetlen érzékeléssel és műszerrel.

Első generációs műholdnavigációs rendszerek

A fejlett űrkutatási, illetve űrtevékenységet folytató orszá
gok, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok és a volt 
Szovjetunió olyan műholdrendszereket fejlesztettek ki,

amelyekkel meghatározható a repülőgépek, hajók és 
egyéb földi járművek mindenkori földrajzi helyzete.

A Föld első mesterséges kísérője, a Szputnyik, 1957 
őszén történt felbocsátása óta több ezer műholdat állítottak 
Föld körüli pályára. Természetesen meg kell említeni, hogy 
elsősorban katonai célokra alkalmazták őket, majd a szer
zett tapasztalatokat bizonyos vonatkozásban átengedték 
polgári felhasználásra is. Elsőként az USA-ban kifejlesztett 
Transit műholdrendszert kell megemlíteni, amely nélkül a 
később ismertetett Navstar sohasem valósulhatott volna 
meg.

A Transit vagy más néven NNSS (Navy Navigation Sa
tellite System) rendszert 1957-ben F. T. McClure dolgozta 
ki abból a célból, hogy az Egyesült Államok haditengeré
szete a nyílt tengeren is pontosan tájékozódhasson.

A működő műholdak nominális pályamagassága 1100 
kilométer, és a rendszer ellenőrzését, valamint fenntartását 
négy földi követőállomás végzi. A rendelkezésre álló infor
mációk szerint az NNSS-rendszer mérési elve szerint 
Doppler-rendszerként ismeretes. Az NNSS-nek 12 mű
holdja van megfelelő pályára állítva, amelyből öt tartalék.

Technikai színvonalukra jellemző, hogy a legutóbb kivont 
Oscar 13 műhold 21 évig üzemelt. A viszonylag alacsony 
pályamagasság miatt a holdak pozíció-előrejelzésében 
problémát jelent a légkör fékező hatása és a napfolttevé
kenység. A pályamódosításokat gyorsulásmérők és kis tel
jesítményű helyzetszabályozó hajtóművek biztosítják. A 
mérésre felhasznált frekvencia viszonylag alacsony: 150 
és 400 MHz, a kisugárzott teljesítmény 2-5 Watt a műhold 
típusától függően. A felhasználók száma nincs korlátozva, 
a legutóbbi (1996-os) felmérések szerint már több mint 
80 ezer katonai és polgári berendezést adtak el.

Összegezve megállapítható, hogy a rendszer tengeré
szeti felhasználók (vízi járművek) igényeit volt csak képes 
maradéktalanul kielégíteni (egy óra alatt csak 1-2 alkalom 
adódik egy fix pont meghatározására), de már működési 
elvében, valamint a pozíciójelzés módjában hosszú ideig 
korszerű módszereket tartalmazott.

A volt Szovjetunió is kiépítette a maga katonai műhold
navigációs rendszerének első generációját az ún. „Chicha- 
da” műholdakkal. Ezeket 1967-ben bocsátották fel a köve
telményeknek megfelelő pályára. Az akkori nemzetközi 
helyzet nem tette lehetővé a pontos adatok közzétételét, 
és csak annyit tudunk róla, hogy a teljes rendszer 12 „Koz
mosz” műholdat tartalmaz, a használatos frekvenciák pe
dig 150, illetve 400 MHz. Az előbbi a pályaelemekre vonat
kozó modulációval rendelkezik, az utóbbi pedig sima hor
dozóhullám.

Felhasznált irodalom

Moys Péter: Légi navigáció H l.  Budapest, Tankönyvki
adó, 1991.

Tóth János: Automatizált nagy távolságú légi navigáció 
Budapest-Ferihegy, LRI-ROK, 1994.

Urban István százados
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Hidegháború a világűrben: 
csillagháborús törekvések 

az egykori Szovjetunióban II. rész

(A cikk első része a Haditechnika 
1999/1. számában jelent meg. Szerk.)

A Gorgon/SH-11 rakéta, a két rakéta 
közül a nagyobb, körülbelül 18,3 m 
hosszú volt, az átmérője pedig 1,8 mé
ter. A Moszkva környéki Kimkben talál
ható, V. G. Szvetlov főmérnök által ve
zetett, Fakel Gépgyár és Tervező Hiva
tal (MKB Fakel) fejlesztette ki. Nyugati 
szakértők véleménye szerint „a silóból 
indítható Gorgon rakéta valószínűleg 
képes volt igen alacsony pályán né
hány száz kilométeren mozgó műhol
dak megsemmisítésére, amennyiben 
azok a Moszkva feletti régiókban repül
tek el”. A Moszkva környéki bázisokon 
kívül további Gorgon rakétaindító állá
sok lehettek felállítva a kazahsztáni 
Szári Sagan ABM kísérleti rakétatere
pen. Az A-135  elhárítórendszert elsőd
legesen kiszolgáló radarközpont Puski
néban épült.

A FON-1 és a FON-2 program

A szovjetek jó néhány évet eltöltőitek 
azzal, hogy megpróbálják lemásolni az 
Egyesült Államok Stratégiai Védelmi 
Kezdeményezés (SDI) nevű program
ját. A részletek továbbra is titkosak, a 
tervezet főbb vonalaira vonatkozó ada
tok azonban már hozzáférhetőek.

Szórványos jelentések számoltak be 
arról, hogy fejlett technológiát alkal
mazó fegyverrendszerek kifejleszté
sén dolgoztak már egészen korán, az 
1950-es évek közepén. A KB-1 főmér
nöke, G. V. Kisunko, aki a Szovjetunió
ban a korai rakétaelhárító program irá
nyítója is volt, nemrég megjelent 
visszaemlékezéseiben nyilvánosságra 
hozta, miszerint egy 1956-ban, az 
egyik amerikai napilapban megjelent 
tanulmány, a „rakéták elpusztítása fó
kuszált, extrém nagy frekvenciájú rá- 
diósugarakkal” kifejezetten sarkallta a 
szovjet katonai vezetőket egy ilyen jel
legű program megkezdésére. A téma 
tanulmányozása után a KB-1 leszö
gezte, hogy ilyesféle program megvaló
sítása „fizikailag lehetetlen” az akkor 
rendelkezésre álló technikai fejlettségi 
szinten.

Az 1960-as években Cselomej fő
mérnök számított a legelső embernek

az űrbázisú támadó és védekező fegy
verrendszerek lehetőségének kidolgo
zásában. 1960 áprilisában igen fontos 
találkozó színhelye volt a Krím-félszi- 
get, ahol döntés született egy hatékony 
műholdmegsemmisítő rendszer létre
hozásának megkezdéséről. Cselomej 
itt számos ambiciózus, a katonai törek
véseknek eleget tevő űrbázisú rend
szer tervét mutatta be. Elképzeléseinek 
középpontjában egy nagy tömegű, 
Föld körüli pályán keringő űrállomás 
állt, melyre nagyszámú, nukleáris rob
banófejekkel felszerelt rakétát telepítet
tek volna. Ezek a rakéták aztán képe
sek lettek volna megsemmisíteni ellen
séges mesterséges holdakat és űrhajó
kat. A már működő űrállomás mellett ki
egészítésként szóba jöhetett még a 
megtört űrpályájú bombázórendszer 
és űrbázisú rakétavédelmi rendszer te
lepítése. Hruscsov kezdettől fogva haj
lott arra, hogy támogassa Cselomej 
nagyratörő elképzeléseit, habár az el
következő évtizedben számos, más jel
legű teória megvitatása is terítékre ke
rült. Példának okáért, 1962-63-ban 
megbízást adott Tarannak, dolgozza ki 
részletesen azt az elképzelését, misze
rint használják a Jangel Tervezési Hi
vatal L/R-700interkontinentális ballisz
tikus rakétáját az egész országra kiter
jedő, ballisztikus rakéták elleni védelem 
legfőbb elemeként. A különböző tudo
mányterületek szakértőinek véleménye 
ellenére, akik szerint Cselomej elkép
zelései technikailag „megalapozatla
nok”, a főmérnök mégis zöld utat kapott 
tervei részletes kidolgozására 1963. 
május 3-án. A programot azonban 
később, Hruscsov bukása után egy év
vel, mégis törölték.

Egy másik megközelítés Koroljov 
utódától, V. P. Misintői ered. 1969 
őszén Misin látogatást tett a Nukleáris 
Fizikai Intézetben, Akademgorodok- 
ban, hogy részt vegyen egy megbeszé
lésen az űrbázisú részecskefegyverek 
megvalósításának lehetőségéről. Az 
intézet tudósait megkérdezték, vajon 
képesek-e olyan részecskegyorsító 
megépítésére, mely elég kicsi ahhoz, 
hogy feljuttatható legyen a világűrbe az 
ellenséges rakétákkal szembeni véde
kezés céljából. Igen valószínű, hogy a 
hatalmas N-1 holdrakétát használták 
volna a program megvalósítására. Az

elképzelés sohasem valósult meg, 
mindössze néhány előzetes lépés tör
tént híres szovjet tudósok részvételé
vel, habár később egy sokkal szeré
nyebb megbízást mégis kapott az inté
zet.

Andrej Budker szovjet tudós egyike a 
Nukleáris Fizikai Intézet alapítóinak és 
tagja annak a népes tudóscsoportnak 
is, melyet az 1970-es évek elején 
megbíztak olyan „világűri bázisú, meg
felelő erősségű, neutronsugarak kibo
csátására képes részecskegyorsító be
rendezés megalkotásával, ami le
hetővé tenné, hogy a fegyveres össze
ütközés a földfelszíntől távol következ
zen be”. Ezeket az elképzeléseket iga
zából nem vették komolyan egészen az 
1970-es évek végéig, amikor Cselomej 
ismét középpontba került egy új, bal
lisztikus rakéták elleni védelmi terveze
tével. Cselomej levelet írt L. I. Brezs- 
nyev főtitkárnak, s ebben a levélben 
vázolta elképzelését olyan világűri plat
formok telepítésétől, melyek kismé
retű elfogórakéták százait hordoznák -  
az elképzelés később az Egyesült Álla
mok által kidolgozott Stratégiai Védelmi 
Kezdeményezés alapjául szolgált. J. P. 
Velikov szerint, aki a szovjet vezetők 
tudományos tanácsadója, egyben a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak alelnöke is, „Cselomej elképzelése 
(a szovjet verzió) a Brilliánskövekről, a 
stratégiai védelmi problémák mindegyi
kének megoldására... Nos, majdnem 
két évbe telt, hogy leállítsuk, hiszen 
minden egyenesen (Leonyid) Brezs- 
nyevhez ment.” Egy különleges bizott
ság, mely tagjai közt tudhatta Velikovot 
is, elemzése vezette a szovjet kor
mányt arra a döntésre, hogy azonnali 
hatállyal leállíttassa a tervezeten folyó 
munkát.

Cselomej elképzelése minden való
színűség szerint egy sokkal komple
xebb rendszer egyik elemére vonatko
zott. Nyilvánosságra került, hogy vala
mennyi fejlett űrtechnikát alkalmazó, 
valamint a földi telepítésű rakétavé
delmi eszközökre vonatkozó elképze
lés egy sokkal nagyobb, Fon-1 névvel 
fémjelzett, az 1970-es végén megkez
dett, nagyszabású terv része csupán. A 
program megkísérelte összehangolni 
több különböző intézmény tevékenysé
gét, például a Szovjet Tudományos
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Akadémiáét, számos katonai intézetet 
és a Védelmi Minisztérium vezetősé
gét. Ennek az egész szervezetnek 
egyszemélyi felelőse a Hírközlési Mi
nisztérium vezetője, P. S. Plesakov lett. 
A Hadi Bizottság (VPK) vezetője, L. V. 
Szmirnov felelt a program kivitelezésé
nek figyelemmel kíséréséért. A Fon-1 
tervezet elsősorban elméleti kutatások
ból tevődött össze, beleértve a külön
böző fegyverrendszerek széles skálá
ját, például: különböző típusú részecs
kefegyverek, elektromagnetikus sín
ágyú, ballisztikusrakéta-elhárító rakéta, 
ez utóbbiak között találhatunk többrob
banófejes rakétákat, sorozatvető fegy
vereket és további elképzeléseket.

A Fon-1 tervezetben szereplő prog
ramok között már a kezdeteknél helyet 
kapott egy fontos törekvés, ez pedig 
egy védelmi rendszer megteremtésére 
vonatkozott, az esetlegesen közelítő 
amerikai nukleáris fegyverek arzenáljá
val szemben. A TsNPO Kometa, 
ugyanaz a szervezet, mely kifejlesz
tette az IS simuló orbitális pályán tör
ténő műholdmegsemmisítő rendszert, 
kapta a megbízást egy tanulmány elké
szítésére. Feladatuk az volt, hogy dol
gozzák ki, milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre az Egyesült Államok 
valamennyi nukleáris robbanófejének 
elpusztítására, mielőtt azok elindulná
nak a tengeralattjárókról, a ballisztikus 
rakétákról és a bombázókról. A Kometa 
munkacsoport az elvégzett elemzések 
során arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy „lehetetlenség elpusztítani az 
amerikaiak által esetlegesen elindított, 
különböző hordozótípusokon lévő 
(mintegy 10 000 robbanófejről van 
szó), nukleáris potenciált a 20-25 per
ces megközelítési időtartam alatt".

Nem sokkal a Fon-1 tervezett bein
dítása után egy -  a dolgok akkori állá
sát tisztázó -  megbeszélés során a 
programban részt vevő számos tudós 
azon a véleményen volt, hogy a prog
ram kivitelezése közben álláspontjuk 
megváltoztatására kényszerültek, s je
lenleg az egész kezdeményezést „kilá
tástalannak” ítélik. Az ezt az álláspontot 
képviselő tudósok bizonyára ugyan
azok voltak, akik a Cselomej elképzelé
sét lehetetlennek tartó bizottságban is 
helyet kaptak. Néhány igen magas 
rangú katonatiszt tiltakozása ellenére a 
Fon-1 tervezetet végül is törölték.

Az Egyesült Államok elnökének, Ro
nald Reagennek 1983. áprilisi híres 
„csillagháborús" beszéde arra késztette 
a szovjeteket, hogy második kísérletet 
tegyenek egy fejlett rakétavédelmi 
rendszer megteremtésére. Még ugya
nabban az évben kezdetét vette a tit
kosnak számító Fon-2  tervezet. Ezzel 
kapcsolatban nyilatkozott J. V. Votin- 
csev, aki akkoriban a Rakéta és Űrvé
delmi Erők (RKO) főparancsnoka volt, s

elmondta, hogy a döntést követő mun
kálatok „sokkal célratörőbbek voltak, s 
a korábbiakhoz képest jelentősen na
gyobb állami támogatást igényeltek”. 
Elmondta, hogy igen alapos kutatások 
folytak e témakörben:

„Számos területet fogtak át azon al
ternatív rendszerek működési elvei, 
mely rendszerek arra voltak hivatottak, 
hogy képesek legyenek semlegesíteni 
az amerikai SDI-t... nem «pusztító» je l
legű fegyverek: olyan elektromágneses 
impulzusok, melyek megzavarják az 
elektronikus rendszerek működését, a 
lézersugár hatásmechanizmusának fel- 
használása... valamint erős mikrohul
lámú sugárzás gerjesztése. ”

Egy szovjet újságíró szerint: 
„Javaslatok születtek arról, hogy nem 

kellene rubelek mllliárdjait arra költeni, 
hogy létrehozzunk egyfajta saját Straté
giai Védelmi Kezdeményezést,... de 
mindezen törekvések ellenére a hírköz

lési csatornákban azok a vélemények 
kerültek túlsúlyba, melyek valamiféle 
anti-SDI megteremtését célozták, egy 
olyan rendszerét, ami képes elfogni és 
megsemmisíteni az ellenség világűri te
lepítésű rendszereit. ”

A Fon-2 tervezet eredményei isme
retlenek. Egyáltalán nem világos, hogy 
a programot törölték és/vagy felhasz
nálták az eredményeit egy harmadik 
féle változathoz. Á Fon-2  tervezet 
kapcsán több ellentmondás is napvi
lágra került. Erre egy példa, miszerint 
Velikov meggyőződéssel vallotta, hogy 
a szovjetek semmiféle, a világűrben 
használandó lézerberendezés kifej
lesztését célzó programmal nem ren
delkeztek, habár valójában igenis ren
delkeztek ilyesfajta lézerekkel, ám „fő
leg taktikai célokból... és ez az a pont, 
amire az amerikaiak szívesen szeret
nek hivatkozni”. Hozzátette még, hogy 
„folyamatosan folynak megvalósítási
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10. ábra. A szovjet Poljot mesterséges hold, mely egyik protípusa volt a TsNPO 
Kometa által tervezett műholdelhárító rendszernek

törekvések földi telepítésű elfogóberen
dezésekkel, s igen jó  eredményeket si
került elérni... valamint radarberende- 
zésekkel”.

Hasonlóan az Egyesült Államokhoz, 
a szovjetek is legalább háromfajta fej
lett műholdelhárító fegyverrendszer ki- 
fejlesztésén dolgoznak: nagy energiájú 
lézereken, részecskesugár-fegyvere- 
ken és rádióelektronikai fegyvereken. 
Az Egyesült Államok Védelmi Miniszté
riumának jelentése szerint a szovjetek 
már több mint tíz éve foglalkoznak földi 
telepítésű lézerfegyver kifejlesztésé
vel mint kiemelt programmal. A mű
holdelhárító rendszerekkel (ASA T) kap
csolatos 1987-es amerikai védelmi mi
nisztériumi jelentés szerint számos 
légvédelmi lézerberendezés létezése 
ismert volt az amerikaiak előtt a Ka
zahsztánban található Szári Sagan bá
zison, s mindezt azzal egészítették ki, 
hogy ezek közül a lézerfegyverek közül 
legalább kettő alkalmas volt Föld körüli 
pályán keringő mesterséges égitestek 
bizonyos elemeinek tönkretételére is. 
További információk kerültek napvi
lágra 1989-ben, amikor amerikai kong
resszusi képviselők látogatást tehettek 
Szári Saganban. Az ott telepített két fő 
lézerberendezésről az alábbiak derül
tek ki: egyik egy 0,7 mikrométeres hul
lámhosszon működő rubin lézer volt, a 
másik pedig a 10,6 mikrométeres hul
lámhosszon működő széndioxid impul
zuslézer. Mindkét lézerberendezést ré
szecskeirányító eszközzel szerelték 
fel, melynek átmérője egy méter volt, 
és a TsNPO Vympel gyártotta. Benn
fentes katonatisztek elmondták, hogy a

lézerberendezéseket mesterséges égi
testek követésére használták (legutol
jára 1988-ban), s világossá tették, 
hogy a lézerek nem rendelkeztek rom
bolóerővel. Ugyanebben az időszakban 
ugyanez a kongresszusi képviselőcso
port meglátogatta az I. V. Kurcsatov 
Atomenergiai Intézetet is, ahol megmu
tattak nekik egy kísérleti, egy megawat
tos energiával működő lézerberende
zést, az Intézet Trojtszk részlegében. 
Az 1980-ban az NPO Asztrofizika által 
gyártott lézerberendezésről elmond
ták, hogy kísérleti jelleggel építették, 
azt szerették volna megtudni általa, mi
lyen katonai lehetőségei vannak a lé
zerberendezések űrbéli alkalmazásá
nak. Nem derült ki, hogy a lézerberen
dezést bármilyen konkrét, világűri cél 
ellen is használták volna.

Egyes állítások szerint a szovjetek 
már 1975-ben rendelkeztek mestersé
ges égitestek ellen használható lézer- 
berendezéssel. Ekkor számolt be 
ugyanis az Aviation Week and Space 
Technology című szaklap arról, hogy 
legalább három amerikai mesterséges 
holdnál jelentkeztek problémák az inf
ravörös tartományban működő érzé
kelőberendezésekkel. Különös módon 
az amerikai Védelmi Minisztérium he
vesen tagadja az ilyen események 
megtörténtét. 1980-ból való további 
beszámolók szerint a Szovjetunió földi 
telepítésű műholdmegsemmisítő lézer- 
berendezés telepítésén dolgozik. A 
következő évben -  úgy tűnik -  az ame
rikai szenátus a bizonyítékot is meg
szerezte erről.

Az orosz médiában 1993-ban több ri

port is beszámolt arról, hogy lézerbe
rendezéseket használtak amerikai 
mesterséges holdak Föld körüli pályán 
való követésére, ám minden egyes al
kalommal fokozottan hangsúlyozták, 
hogy ezek a kísérletek sohasem voltak 
pusztító jellegűek. Talán messze a leg
érdekesebb az összes követési inci
dens közül az volt, amikor az amerikai 
űrrepülőgépet célozták meg lézerbe
rendezéssel. Az RKO főparancsnoka, 
Votincsev főgenerális elmondta, hogy a 
javaslat a szovjet védelmi minisztertől, 
D. F. Usztyinovtól származott, majd 
utasították az RKO-t, hogy kíséreljék 
meg az amerikai űrrepülőgép lézeres 
követését 1983 őszén. A lézerberende
zés fő tervezője a TsKB-nál N. D. Usz- 
tyinov volt, a miniszter fia. Az utasítást 
kezdetben nem teljesítették, különféle 
nehézségekre hivatkozva, aztán végül 
mégis végrehajtották. A kísérleteket 
1984-ben végezték el, az STS-41G re
pülés során, a lézerberendezés energi
áját a legalacsonyabb fokra állítva. Ok
tóber 10-én, amikor a Challenger űrre- 
pülőgép átrepült a Nemzeti Légvé
delmi Erők Állami Kísérleti Lőtere fölött, 
a Balhas tó térségében, Szári Sagan 
közelében, igen pontos radarbemérő 
jelet észleltek az Argun radarberende
zés irányából. Ez volt az a radarkészü
lék, amely a lézer számára lehetővé 
tette az űrrepülőgép követését. Az űrre
pülőgép repülési magassága azon a 
pályaszakaszon 365 km volt, távolsága 
a lőtértől 400 és 800 km közé esett, 
amikor a bemérést és a lézeres köve
tést érzékelték. Votincsevet igazolja, 
hogy „az űrrepülőgép személyzete 
később jelentette, hogy amikor átrepül
tek a Balhas tó térsége fölött, megsza
kadt a kommunikáció az irányítóköz
ponttal, és jó  néhány berendezés el
romlott, amiért meglehetősen kényel
metlenül érezték magukat”. Az Egye
sült Államok kormányzata azonnal el
küldte az incidenssel kapcsolatban hi
vatalos tiltakozását, s ennek eredmé
nyeként „lézerberendezéseket és rádió- 
technikai rendszereket a kísérleti lőtér 
területéről a továbbiakban nem hasz
náltak űrrepülőgépek nyomon követé
sére”.

A TsNPO Kometa tisztjei keserűen 
jegyezték meg 1994-ben, hogy az űrre
pülőgépes incidenst meglehetősen el
túlozták. Egy újságírónak, aki az inci
denssel kapcsolatban végzett kutatáso
kat, a Kometa részéről elmondták:

„A lézerkomplexumot mindössze arra 
használták, hogy megmérjék az űrben 
keringő objektum távolságát a földfel
színtől. A kommunikáció megszakadt, 
egyes berendezések meghibásodtak’ -  
ez az egész ostobaság. Hivatalos 
helyről tudom: sem Oroszország, sem 
az Egyesült Államok nem rendelkezik
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olyan technikai berendezéssel, mely 
képes lenne világűrben célpontokat lé
zersugarak segítségével megsemmisí
teni.”

A Poljus/Skif-DM

Az 1987-ben elvégzett Poljus/Skif-DM 
kísérlet, úgy tűnik, az egyetlen próbál
kozás volt űrbázisú lézerfegyver kipró
bálására. A program történetét sűrű 
ködfelhő burkolja, azonban főbb pontjai 
már rendelkezésre állnak. 1985 júliusá
ban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a 
szovjet Burán űrrepülőgép nem készül 
el időre az új nagyrakéta, az Enyergija 
kipróbálásához, a szovjet vezetők meg
keresték a KB Szaljut szervezetet, 
(mely abban az időben az NPO Enyer
gija egyik tagszervezete volt) azzal a 
kéréssel, hogy készítsenek egy 100 
tonnás modellt a helyettesítésre. Nem 
sokkal később a Gépipari Minisztérium 
(MOM) vezetője, O. D. Baklanov módo
sította az eredeti megkeresést „földkö
zelben végrehajtandó geofizikai kísérlet 
végrehajtásáéra. Mint ismert, a Poljus 
űreszközt elstartoltatták az Enyergija 
hordozórakéta első sikeres indítása al
kalmával 1987. május 15-én, azonban 
az orbitális pályát már nem tudta elérni 
az irányítórendszerben fellépő súlyos 
hiba miatt. A hasznos teher természe
tével kapcsolatos ellentmondásos hírek 
1991-ben éledtek fel ismét, amikor a 
szovjet média nyilvánosságra hozta, 
hogy a Poljus „nem valamiféle olcsó 
modell volt, épp ellenkezőleg, egy a 
Skif-DM űreszköz főbb elemeit tartal
mazó változat, mely egyrészről mint 
hasznos teher kapott helyet, más
részről azért indították útjára, mert a 
vele kapcsolatos vizsgálatok révén 
szerették volna tökéletesíteni a jövőben 
megépítendő katonai célú, világűri tele
pítésű lézerrendszerek fedélzeti beren
dezésének tervét“.

A Poljus űreszköz 37 méter hosszú 
és 4 méter átmérőjű volt és két fő 
részből állt: a „műveleti/szervíz egy
ségből” és a speciális célmodulból. Tel
jes tömege 80-90 tonna között lehetett. 
Úgy tűnik, hogy a „műveleti/szervíz” 
egység, az úgynevezett funkcionális 
hasznosteher blokk (FGB), mely egyik 
alkotóeleme volt a szállítási ellátóhajó
nak (TKS) is, az Almaz katonai űrállo
másból, melynek még a létezését is le
tagadták néhány évvel ezelőtt. A TKS 
FGB használata a Poljuson meglehető
sen szokatlan körülménynek számított 
(sorozatszám: 162S) a Kozmosz-929 
(sorozatszám: 161S) és a Koz- 
mosz-1276 (sorozatszám: 163S) kö
zött. Kivonva az FGB tömegét a Poljus 
teljes tömegéből következtethetünk a 
lézerberendezést tartalmazó hasznos 
teher tömegére, ami így körülbelül 60

tonnára tehető. Ju. P. Kornyilov, a Pol
jus főtervezője szerint a vállalkozás 
egész egyszerűen polgári célokat szol
gált, például „tanulmányozni szerették 
volna mesterséges gáz- és plazmafor
mációk kölcsönhatását az ionoszferikus 
plazmával”. Úgy volt, hogy ezeket a kí
sérleteket számos légi és szárazföldi 
követőállomásról, összehangoltan, fi
gyelemmel kísérik. Más jelentések arról 
számolnak be, hogy a Skif-DM  lézer- 
berendezést valójában a Terminális 
Folyamatok Tudományos Kutatóintéze
tében (Nil TP) tervezték és építették, 
ahol a 100 kW-os lézert is megalkották 
az 1970-es évek elején.

Kornyilov beszámolt arról, hogy a 
Poljus néven ismert kísérlet elvégzését 
az Enyergija hordozórakéta csúszása 
miatt halasztották. Néhány nappal a 
start előtt M. S. Gorbacsov főtitkár Tyu- 
ratamban járt, s részt vett azon a talál
kozón, ahol a Poljus űreszköz számára 
kidolgozott kísérleti program végrehaj
tását törölték.

„Attól félve, hogy kompromisszumra 
jutnak a tárgyalásokon, s az országok 
vezetői békeszerződést kötnek, törölték 
az eredeti programban szereplő, a 
Poljus űreszköz fedélzetén végrehaj
tandó kísérleteket... Ezeket ugyanis 
könnyen úgy értelmezhették volna, 
mint kísérletet űrfegyver megalkotá
sára.”

A hasznos teher azonban mégis a 
hordozórakétára szerelve maradt, s a 
küldetést visszaminősítették az Enyer
gija működésének tesztelésére. A pró
baműködés során, a kilövési fázis köz
ben, miután a gyorsítórakéták hiba nél
küli működés után leváltak, szoftver- 
hiba miatt, a program felcserélt egy + 
és egy -  előjelet, s ennek következté
ben a hasznos teher darabjaira esett 
szét a felső légkörben, miután a Csen
des-óceánba hullott. A lézerfegyve
rekre vonatkozó további terveket töröl
ték.

Egyéb programok

Az orosz médiában közölt legfrissebb 
jelentések szerint az ország igen je
lentős előrelépést mondhat magáénak 
a rádióelektronikai hadviselés (REC) 
terén. Több katonatiszt is beszámolt 
arról, hogy immár kellő felszereltséggel 
rendelkeznek ahhoz, hogy rádióelekt
ronikus fegyvereket vessenek be Föld 
körüli pályán keringő mesterséges égi
testekkel szemben. Rimil Avramenko, 
az Nil TP főmérnöke megerősítette a 
híreket leírván egy olyan fegyvert, 
amely extrém nagy frekvenciájú tarto
mányban működő generátorok révén 
képes elpusztítani az országot megkö

zelítő rakétákat és az ország felett el
haladó mesterséges holdakat. Ugyan
ezen időszakban egy másik főmérnök, 
A. A. Kuzmin, a MÁK Vympel vezetője 
(ez a jelenlegi neve a TsNPO Vympel- 
nek), aki a rakétás támadások korai ri
asztórendszerének felelőse, elmondta, 
hogy a korábban napvilágot látott kom
mentárok az orosz plazmafegyverek 
képességéről meglehetősen túloznak.

Végezetül, szintén napvilágra kerül
tek jelentések egy ASAT-rendszerről, 
mely meglehetősen hasonló alapokon 
nyugszik, mint az amerikai F-15  
ALMV. Legalább két, M. Z. Mikojan ál
tal tervezett MiG-31-es elfogó va
dászgépet építettek át 1987-ben oly 
módon, hogy felszerelhetők legyenek 
kinetikus üldözést végrehajtó, műhold
megsemmisítő fegyverrel. A kétüléses 
MiG-31-est eredetileg nagy magas
ságban bevethető, nagy hatótávol
ságú elfogó vadászgépnek tervezték, 
maximálisan 17 km-es bevethetőségi 
magassággal; az ASAT verziója 
külsőre nehezen megkülönböztethető. 
Korai jelentésekben az szerepel, hogy 
a becsapódást végrehajtó fegyvert a 
főhajtómű alá erősítették fel, centrális 
pozícióban. Később az is kiderült, 
hogy a MÍG-31D-1 már két, a szárnyak 
alatti pilonokkon elhelyezett rakétával 
szerelték fel. Azután nem sokkal, hogy 
a két prototípus megépült, a programot 
törölték. A rakétákat a GNIP OKB 
Vympel tervezte és építette (egy, a 
TsNPO Vympeltől tökéletesen külön
böző szervezet), jelenlegi vezetője D.
K. Dragun főmérnök.

Összegzés

A Szovjetunió számos automatizált, űr
bázisú fegyverrendszerrel kísérletezett 
az űrkorszak első harminc évében. 
Ezek közé tartozik az IS simuló orbitá
lis pályán történő műholdmegsemmi
sítő program, a földi telepítésű ABM- 
rendszer, a Fon-1 és a Fon-2  progra
mok, valamint a MÍG-31D tervezet. 
Ezek közül mindössze a simuló pályán 
történő műholdmegsemmisítő rend
szert tesztelték és próbálták ki széles
körűen a világűrben. Azt is le kell szö
gezni, hogy a Szovjetunió minden bi
zonnyal több, legénységgel ellátott, vi
lágűri állomásoztatású harcászati rend
szer megvalósításának lehetőségét ta
nulmányozta az elmúlt 30 évben. Ezek 
azonban kívül esnek jelen tanulmány 
keretein.

Spaceflight 1998 február 
As if A. Siddiqi 

Cold War in Space: A Lock Back at 
the Soviet Union c. cikke nyomán 

fordította: Aranyi László
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Űrrepülések sorrendje és időtartama X.

Ez az összeállítás azon -  emberek részvételével 
végrehajtott -  űrrepülések legfontosabb időadatait 
tartalmazza, amelyeknél az űrjármű által elért magasság 
legalább 80 kilométer (50 mérföld) volt, vagy az űrhajós 
megkapta az aranysast, illetve az űrhajósjelvényt. Az 
összefoglalás időtartama: 1997. január 1-1998. december 
31.

A repülési idő megadásánál a szokásos kerekítési 
szabályt alkalmaztuk: 30 másodpercig lefelé -  azaz 0 perc -  
30 másodperc és azon felül felfelé -  azaz 1 perc -  időtartam. 
A táblázat folytatása a Haditechnika 1986/2., 1986/3.,

1990/1., 1992/1., 1996/1., 1996/3., 1997/1. és 1997/4. 
számában megjelent összesítéseknek.

Jelölések:
A -  abszolút sorszám 
В -  abszolút nemzetközi sorszám 
C -  abszolút állami sorszám
D -  a szuborbitális repülések nélküli, nemzetközi sorszám 
E -  A szuborbitális repülések nélküli, állami sorszám 
F -  űrhajó hányadik repülése 
G -  űrhajós hányadik repülése 
H -  űrhajók száma államonként

А В C D E Űrhajó F Start-leszállás név G Repülési idő Állam H
nap óra:perc:mp

725 264 169 257 162 STS- 81 Atlantis 18 1997.01.12 09:27:23 Michael Baker CDR 4 10 4:55:21 USA 125
726 349 226 342 219 1997.01.22 14:22:44 Brent Jett P 2 10 4:55:21 USA 125
727 304 193 297 186 Peter W isoff MSI 3 10 4:55:21 USA 125
728 333 215 326 208 John Grunsfeld MS2 2 10 4:55:21 USA 125
729 235 146 228 139 Marsha Ivins MS3 4 10 4:55:21 USA 125
730 325 209 318 202 Jerry Linenger MS4 2 128 5:27:55 USA 125
731 306 76 299 76 Szojuz T M -25 1 1997.02.10 14:09:00 Vaszilij Ciblijev KDR 2 184 23:07:00 Oro 86
732 364 86 357 86 1997.08.14 13:16:00 Alekszandr Lazutkin B l 1 184 23:07:00 Oro 86
733 365 8 358 8 Reinhold Ewald K l 1 19 16:35:00 Ném 86
734 281 179 274 172 S TS -82 Discovery 22 1997.02.11 08:55:17 Kenneth Bowersox CDR 4 9 23:37:09 USA 126
735 354 230 347 223 1997.02.21 08:32:26 Scott Horowitz P 2 9 23:37:09 USA 126
736 328 211 321 204 Joseph Tanner MSI 2 9 23:37:09 USA 126
737 153 83 146 76 Steven Hawley MS2 4 9 23:37:09 USA 126
738 254 165 247 158 Gregory Harbaugh MS3 4 9 23:37:09 USA 126
739 225 136 218 129 Mark Lee MS4 4 9 23:37:09 USA 126
740 326 210 319 203 Steven Smith PSI 2 9 23:37:09 USA 126
741 321 206 314 199 STS- 83 Columbia 22 1997.04.04 18:20:32 James Halsell CDR 3 4 0:12:39 USA 127
742 366 234 359 227 1997.04.08 18:33:11 Susan Still P 1 4 0:12:39 USA 127
743 305 194 298 187 Janice Voss Ford MSI 3 4 0:12:39 USA 127
744 342 220 335 213 Michael Gernhardt MS2 2 4 0:12:39 USA 127
745 323 208 316 201 Donald Thomas MS3 3 4 0:12:39 USA 127
746 367 235 360 228 Roger Crouch MS4 1 4 0:12:39 USA 127
747 368 236 361 289 Gregory Linteris PSI 1 4 0:12:39 USA 127
748 299 190 292 183 STS-84 Atlantis 19 1997.05.15 08:07:48 Charles Precourt CDR 3 9 5:19:56 USA 128
749 331 213 324 206 1997.05.24 13:27:44 Eileen Collins P 2 9 5:19:56 USA 128
750 329 4 322 4 Jean-Francois Clervoy MSI 2 9 5:19:56 Fra 128
751 369 237 362 230 Carlos Noriega MS2 1 9 5:19:56 USA 128
752 370 238 363 231 Edward Lu MS3 1 9 5:19:56 USA 128
753 327 80 320 80 Jelena Kondakova PSI 2 9 5:19:56 Oro 128
754 378 178 271 171 Michael Foale PS2 4 132 4:00:21 USA 128
755 321 206 314 199 STS-94 Columbia 23 1997.07.01 18:02:00 James Halsell CDR 4 15 16:44:34 USA 129
756 366 234 359 227 1997.07.17 10:46:34 Susan Still P 2 15 16:44:34 USA 129
757 305 194 298 187 Janice Voss Ford MSI 4 15 16:44:34 USA 129
758 342 220 335 213 Michael Gernhardt MS2 3 15 16:44:34 USA 129
759 323 208 316 201 Donald Thomas MS3 4 15 16:44:34 USA 129
760 367 235 360 228 Roger Crouch MS4 2 15 16:44:34 USA 129
761 368 236 361 289 Gregory Linteris PSI 2 15 16:44:34 USA 129
762 215 65 208 65 Szojuz T M -2 6 1 1997.08.05 16:30:00 Anatolij Szolovjov KDR 5 197 16:40:00 Oro 87
763 371 87 364 87 1998.02.19 09:10:00 Pavel Vinogradov Bl 1 197 16:40:00 Oro 87
765 289 183 282 176 STS- 85 Discovery 23 1997.08.07 14:41:00 Curtis Brown CDR 4 11 20:26:59 USA 130
766 343 221 336 214 1997.08.19 11:07:59 Kent Rominger P 3 11 20:26:59 USA 130
767 290 184 283 177 Jan Davis MSI 3 1 1 20:26:59 USA 130
768 372 239 365 232 Robert Curbeam MS2 1 И 20:26:59 USA 130
769 373 240 366 233 Stephen Robinson MS3 1 11 20:26:59 USA 130
770 374 6 367 6 Bjarni Tryggvason MS4 1 11 20:26:59 Can 130
771 233 144 226 137 STS-86 Atlantis 20 1997.09.26 03:34:19 James Wetherbee CDR 4 10 19:20:50 USA 131
772 375 241 368 234 1997.10.06 22:55:09 Michael Bloomfield P 1 10 19:20:50 USA 131
773 125 54 118 54 Vlagyimir Tyitov 5 10 19:20:50 OrO 131
774 330 212 323 205 Scott Parazynski 2 10 19:20:50 USA 131
775 115 1 108 1 Jean-Loup Chretien 3 10 19:20:50 Fra 131
776 334 216 327 209 Wendy Lawrence 2 10 19:20:50 USA 131
777 313 201 306 194 David W o lf 2 144 14:47:21 USA 131
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A в C D E Űrhajó F Start-leszállás név G Repülési idő Állam H
r nap óra:oerc:mD

778 337 217 330 210 STS- 87 Columbia 24 1997.11.19 19:46:00 Kevin Kregel CDR 3 15 16:34:04 USA 132
779 376 242 369 235 1997.12.05 12:20:04 Steven Lindsey P 1 15 16:34:04 USA 132
780 377 243 370 236 Kalpana Chawla MSI 1 15 16:34:04 USA 132
781 350 227 343 220 Winston Scott MS2 2 15 16:34:04 USA 132
782 378 4 371 4 Dói T akao MS3 1 15 16:34:04 Jap 132
783 379 1 372 1 Leonyid Kadenjuk MS4 1 15 16:34:04 Ukr 132
784 325 209 318 202 STS- 89 Endeavour 12 1998.01.23 02:48:15 Terrence Wilcutt CDR 3 8 19:46:54 USA 133
785 380 244 373 237 1998.01.31 22:35:09 Joseph Edwards P 1 8 19:46:54 USA 133
786 381 245 374 238 James Reilly MSI 1 8 19:46:54 USA 133
787 382 246 375 239 Michael Anderson MS2 1 8 19:46:54 USA 133
788 194 119 187 112 Bonnie Dunbar MS3 5 8 19:46:54 USA 133
789 383 88 376 88 Szalizsan Saripov PS1 8 19:46:54 Oro 133
790 357 231 350 224 Andrew T homas P S2 2 127 19:00:50 USA 133
791 320 79 313 79 Szojuz T M -2 7 1 1998.01.29 16:33:20 T algat Muszabajev CDR 2 208 7:26:40 Kazah 88
792 336 82 329 82 1998.08.26 00:00:00 Nyikolaj Budarin B l 2 208 7:26:40 Oro 88
793 384 7 377 7 Léopold Eyharts K l 12 13:17:00 Fra 88
794 311 199 304 132 STS- 90 Columbia 25 1998.04.17 18:54:00 Richard Searfoss CDR 3 15 21:14:59 USA 134
795 385 247 378 240 1998.05.03 16:08:59 Scott Altman P 1 15 21:14:59 USA 134
796 358 232 351 225 Richard Linnehan MSI 2 15 21:14:59 USA 134
797 386 248 379 241

.......

Kathryn Hire MS2 1 15 21:14:59 USA 134
798 387 249 380 242

. _  J Dafydd Williams MS3 1 15 21:14:59 USA 134
799 388 250 381 243

r _
Jay Buckey PSI 1 15 21:14:59 USA 134

800 389 251 382 244 James Pawelczyk PS2 1 15 21:14:59 USA 134
801 299 190 292 183 ST S- 91 Discovery 24 1998.06.02 22:06:21 Charles Precourt CDR 4 9 19:53:57 USA 135
802 390 251 383 245 1998.06.12 18:00:18 Dominic Gorie P 1 9 19:53:57 USA 135
803 204 125 197 118 Franklin Chang-Diaz MSI 6 9 19:53:57 USA 135
804 334 216 327 209 Wendy Lawrence MS2 3 9 19:53:57 USA 135
805 391 253 384 248 . . . .  ....................... ............ . . . . . Janet Kawandi MS3 1 9 19:53:57 USA 135
806 92 41 84 41 Valerij Rjumin PSI 4 9 19:53:57 Oro 135
808 392 89 385 89 Szojuz T M -2 8 * J 1998.08.13 10:43:00 Gennagyij Padalka CDR 1 143 08.24.04 Oro 89
809 284 74 277 74 1999.01.03. 19:07:04 Szergej Avgyejev B l 3 143 08.24.04 Oro 89
810 393 90 386 90 Jurij Baturin K l 1 12 13:17:00 Oro 89
811 289 183 282 176 STS- 92 Discovery 25 1998.10.29 19:19:34 Curtis Brown CDR 5 8 21:43:56 USA 136
812 376 242 369 235 1998.11.07 17:03:30 Steven Lindsey P 2 8 21:43:56 USA 136
813
814
815
816 
817

330 212 
373 240

323 205 
366 233

394
395 

5

387
388 

3

Scott Parazynski M SI
Steven Robinson MS2
Pedro Duque MS3
Naito Mukai Csaiki MS4 
John Glenn PSI

!
21:43:
21:43::
21:43:56 Spa 136
21:43:56 Jap 136
21:43:56 USA 136

818 240 149 233 142 STS-88 Endeavour** 13 1998.12.04. 08:35:34 Robert Cabana CDR 4 11 19:17:55 USA 137
819 392 254 384 247 1998.12.16. 03:53:29 Frederik W . SturkowP 1 11 19:17:55 USA 137
820 201 123 194 116 Jerry L. Ross MSI 6 11 19:17:55 USA 137
821 303 192 296 185 Nancy Currie M S 2 *** 3 11 19:17:55 USA 137
822 308 196 301 189 James Newman MS3 3 11 19:17:55 USA 137
823 219 67 212 67 Szergej Krikaljov MS4 4 11 19:17:55 Oro 137

Lezárva 1999. január 3. L _
Schuminszky Nándor

* Jurij Baturin a Szojuz T M -27  űrhajóval tért vissza, az űrhajó 1999. 01 01 .-én még a világűrben volt. A korábbi Szojuz T M -1 9 űrhajó 
repülési ideje 125 nap 224 53 m volt, az űrhajósok J. Malancsenko és T. Muszabajev ideje ezzel megegyezik. A harmadik személyzet 
Ulf Merbold ezzel tért vissza a Földre.

** Az Endeavour 13. útja, a 93 Shuttle űrrepülés volt.
*** Korábbi neve Nancy Sherlock volt.

42M. Túrán 75 harckocsi a kubinkai gyűjteményben

A szovjet zsákmányanyag keretében egy viszonylag ép állapotú magyar Túrán 75 harckocsi került Moszkvába még 
1945-ben. A sok évvel ezelőtti felvételeken a harckocsi még eredeti, magyar foltos festéssel szerepelt és látszott a régi 
3H-...-val kezdődő rendszáma. A jelenlegi állapot az úgynevezett restaurálás után a réginél is rosszabb. Egy soha nem 
volt zöld színnel van az egész jármű befestve, a géppuskák védőburkolata egy utólag felszerelt tok, a felségjelzések 
hamisak, a köténylemez darabjai felcserélve és több idegen alkatrész van rajta nem tudni miről.

Színes összeállításunk a 48. oldalon található.
S. Gy.
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Haditechnika- történet

A FINNAIR DC-9-51 gépén Helsinki felé repülve még nem 
sejtettem, hogy Jyváskylá mellett, szolgálati helyem köze
lében találom meg az ország legérdekesebb repülőmúze
umát. A múzeum a város repülőterének egyik régi hangár
jában, Jyváskylától alig 17 km-re északra, Tikkakoskiban 
mutatja be a finn légierő és polgári repülés 25 megőrzött 
eredeti típusát, több mint 50 repülőgépmotorját és gazdag 
műszaki relikviáit. A szép nyírfaerdővel övezett múzeum- 
épület elhelyezésével és belső kialakításával egyaránt 
meglepett. A repülőanyag jól áttekinthető kiállítása, az 
egyes objektumoknál elhelyezett fényképes, többnyelvű 
táblák az érdeklődő kíváncsiságát a legmesszebbmenőkig 
igyekeznek kielégíteni az egyes tárgyak történetéről, érde
kes műszaki adatairól, de ugyanez vonatkozik az ízléses 
egyenruházati vitrinek, makett-tárolók és a történelmi re
pülőtéri diorámák bemutatására is. A belső térben kialakí
tott rátekintő galériák pedig jó áttekintést és a tárgyak több
nézetű fotografálását segítik, amelyet minden eszközzel tá
mogatnak a nálunk szokásos tilalmakkal ellentétben.

Északi testvérnépünk muzeológusai gondos munkával 
máraz önálló állam megalakulásától, 1917-től megőrizték 
a repülőemlékeket. A magyar érdeklődő így meglepő érté
kekkel találkozik, melyeket a színes leporellókatalógus is 
gondosan felsorol. (A katalógus minden nagyobb szálloda 
és idegenforgalmi hely kínálati polcán elérhető.) A gyűjte
ményben túlsúlyban van a nagy szomszéddal 1939-től ví
vott légi háborúk és annak hatására később beszerzett re-

1. ábra: A múzeum prospektusa, címoldalán a Brewster 239 
„Bufallo” ás a Messerschmitt Bf 109 G -6/Y  vadászgépek 
képeivel

2. ábra: A francia eredetű Gourdou-Leseurre G L-22B3 va
dászrepülőgép 1923-tól a finn légierő első rendszeresí
tett típusa volt

pülőgépanyag, de egyedülálló a különleges gépek gyűjte
ménye is.

Az első önállóan épített Thulin D (a Morane-Saulnier 
MS 3L Parasol finn licenc) repülőgép másolatban megépí
tett példánya után azonnal egy első világháborús hagyo
mányokat őrző, együléses vadászrepülőgép vonja magára 
a figyelmet. Az 1920-as évek elején rendszerbe állított 
francia eredetű Gourdou-Leseurre GL-22B3 merevített 
felsőszárnyas vadászrepülőgép a Loire néven működött 
repülőipari közösség egyik első típusa volt. A típus kiala
kításában az első világháború legsikeresebb Spad va
dászrepülőgépe korszerűsítésének tekinthető, az alsó 
szárny elhagyásával. A felső szárnyat ennél a repülőgép
nél a kétfedelű rendszer támasztó dúcainak bekötési pont
jaiból a törzs alsó pontjaihoz merevítették ki. A finn légi
erőnek 1923-ban szállított 20 példánnyal állt fel akkor az 
első vadászrepülő-osztály.

A kiképző repülőgépeket az ismert egykori klasszikus is
kolagépek képviselik a gyűjteményben: az angol Avro 
504K forgómotoros, kétszárnyú iskolagép még a kezdeti 
időket idézi a légcsavar elé nyúló csúszótalppal; az 1923- 
tól 1939-ig szolgálatban állt Martinsyde F-4 Buzzard egy
üléses vadászgépek egyik újjáépített példánya, amely 15 
példányban mint gyakorlógép szolgált másfél évtizedig, 
ugyanígy a kétszárnyú Morane-Saulmier MS 50C gyakor
lógépek egy példánya a légierő kezdeti korából és a német 
eredetű Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz a harmincas évek vé
géről. Ide tartozik a kiállított néhány érdekes könnyű re
pülőgép: a közismert De Havilland DH 60X Gipsy Moth 
úszótalpas változtata, amelyből 10 példány vásárlása után 
1929-től 22 példányt licencben is gyártottak, és az egészen 
könnyű kategóriában egy szépen helyreállított Mignet HM 
14 Pou du С/е/ (Égi bolha), amely mint kittben építhető ma
gánrepülőgép első volt a világon a harmincas években, va
lamint a finn könnyűgéptervek közül a l/atmet Vihuri II 
együléses kis monoplán sítalpas változata.
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3. ábra: A második világháborús finn gyártásból összeállított 
DB 605 motoros, vegyes építésű VL Pyörremyrsky va
dászrepülőgép

4. ábra: A modern idők múzeumrészlete: a Fuga Magister, 
a M iG -15 és MiG-21 ÚTI változatok felett az II—28 R a 
kiállításon

Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk, hogy a finn sportre
pülők könnyű gépeikben előszeretettel alkalmazták az 
amerikai-magyar tervezésű, Székely-repülőmotorokat a 
20-40 LE-s kategóriákban. Erre a Magyar Szárnyak 1938. 
októberi száma már felhívta a figyelmet, mert ez időben 
még csak magyar tervezőmérnököknek sikerült tartós tel
jesítményekre könnyű kis motorokat gyártani. (Gondoljunk 
gróf Thorotzkai Péter többszörös világ- és túrarekorder mo
torjaira is.) A motorgyűjteménynek egy Székely-motor is ér
tékes darabja.

A háborús időszakig terjedő időben Finnországban is je
lentős repülőipar alakult ki. Kezdetben az első világháború 
legjobb típusait gyártották, mint például az alsószárnyas, 
nálunk is használt Brandenburg W 33, Heinkel-tervezésű 
felderítőt vízi és sítalpas változatban. Később több holland 
Fokker felderítő és Koolhoven többfeladatú géptípust is 
gyártottak, illetve vásároltak.

A finn-orosz háború időszakában Európa és Amerika 
gyors iramban segítette a finn légierő felszerelését, és 
ezekből is sikerült megőrizni és a kiállításon elhelyezni a 
legfontosabb típusokat és motorokat. Az állami repülőgép- 
gyár ekkor már sorozatban gyártotta a kitűnő Fokker D XXI 
alsószárnyas, együléses, magassági vadászgépet, és rö
videsen 36 példány harcolt a szovjet l-16bisz, 1-153 és 
1-16 vadászokkal. Az ezekből gyártott egyik első példány 
6 légi győzelem jelével áll a múzeumban. Érdekes darabja 
a repülőkiállításnak az Európában alig látható Brewster 
239 „Buffalo”, együléses, amerikai vadásztípus, a klasszi
kus léghűtéses, csillagmotoros gépfejlesztés reprezen
tánsa, amelyből 1940 elején 44 példány érkezett Finnor
szágba. Az egyetlen, tisztán középfedelű, vadászrepülő
gép, érdekes futóműbehúzási rendszerével és jó kilátást 
nyújtó, magas pilótaülésével (nyilván az átmenő főtartó mi
att) légi harcban igen fordulékony is volt. A legeredménye
sebb finn vadászpilóta, Eino llmari Juutilainen tiszthelyet
tes is ezzel kezdte légigyőzelem-sorozatát 32 légi győze
lemmel, amit a második világháború végére 92 lelövésre 
növelt!

Magyar vonatkozásban is tanulmányi darab a kiállított 
eredeti Messerschmitt Bf 109 G-6V7trop változatban, re
mekül helyreállított állapotban. Megtalálható rajta a borda
mentes kabintető, a keretantenna, a FuG 14 rádió szárny
antennája és a szívótorok meghosszabbítása (valószínűleg 
itt előfűtés céljából). A változat a magyar légierőben is elő
fordult a háború utolsó időszakában.

Nem találjuk a kiállításon a téli háború ismert FIAT 
G-50  vadászgépét (35 példányban sikerrel használták), 
amelyen a magyar önkéntes pilóták, Békássy Vilmos és 
Pirity Mátyás is repült. E helyett egy nagyon jelentős finn 
fejlesztés, a VL Pyörremyrsky található a második világhá
ború utáni időkből, DB 605 motorral, a G-50  vonalaival és 
műszaki megoldásaival, vegyes építésben. A gép az olasz 
FIAT G-55-nek felel meg kivitelében és teljesítményada
taiban.

A viszonylag alacsony kiállítási térben lenyűgöző lát
ványt nyújt a kiállított gépek fölé függesztett nagy 
DC -3/C -47szállító repülőgép és az 1972-ből származó Il
jusin II-28R sugárhajtású, két hajtóműves bombázó. A ki
állítás többi terét a második világháború utáni angol, fran
cia és orosz típusok töltik ki szép színes képpel. A Mii 
Mi-1 helikopter mentőtartályos változata piros-sárga szí
nekben, egy Mi-4  felderítő helikopter, az angol eredetű 
Persival Proktor és Foland Gnat kiképzőgépek, két DH 
Vampir vadászkiképző, a francia Fuga CM 170 Magister 
gyakorlógép és a MiG-15-tői a MiG-21 -ig a szovjet va
dász- és kiképzőgépek ismert változatai. Az alapfokú ki
képzés gépei közül kiállították a Po-2  és a modern svéd 
Saab 91 Safirtípusokat, az utóbbinak külön a pilótafülké
jét a műszerfallal.

Összefoglalva, a látogató maradandó élményt szerezhet 
a finn légierő központi repülőmúzeumában a sokoldalú ki
állítási anyagból.

Winklerné Horváth Éva

Az élményanyagot szakmailag feldolgozta: Winkler László
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Az amerikai haditengerészet M 95 Winchester puskája

Az amerikai haditengerészet nem a 
hadsereg 7,62 mm-es Krag-Jörgensen 
ismétlőpuskáját, hanem a Winchester 
Repeating Arms Со. puskáját, mint 
1895. évi mintát rendszeresítette. A 
puska tervezői: Andrew Howland Rus
sel washingtoni fegyvertechnikus, aki a 
különleges egyenes húzású zárt ter
vezte.A szintén eredeti megoldású 
léctöltést James Paris Lee fegyver
szakértő tervezte. Az egyenes húzású 
zár billenő ékzáras reteszelésű volt, ha
sonlított az M 88/90 osztrák-magyar 
Mannlicher zárszerkezetére.

Biztonsági okokból a tok jobb oldalán 
bemarást alkalmaztak, melybe a zárfo
gantyú feküdt be. Töltésnél először a 
zárfogantyút kellett felemelni, majd az 
egyenes húzású zárat hátrahúzni és 
előretolni, ezt követően a zárfogantyút 
a bemarásba visszatenni. A puskából 
kiálló társzekrény hasonlított a Mann
licher fegyverekéhez, de más volt a tár
töltési mechanizmusa. A töltőléc emlé
keztetett a Mauser-rendszerű lécekre, 
de a léc közepén egy behajtható horog 
volt. Az öt töltényt tartalmazó lécet hü
velykujjal benyomva a társzekrénybe a 
töltények elhelyezkednek, ekkor a ho
rog elfordul, a léc elveszti támaszát és 
a Mannlicher-rendszerhez hasonlóan a 
társzekrényből alulról kiesik. Ez a mód
szer elüt a Mauser-rendszerű léctöl
téstől, amelynél a zár előrehaladása a 
töltőlécet kiveti a tokból. A tusa pisz- 
tolyfogású, irányzéka keretrendszerű 
2000 yardig (1820 m) terjedő beosztás
sal.

Ezzel a puskával olyan fegyvert ka
pott a haditengerészet, amely egyedi 
volt, semmilyen más fegyverhez nem 
hasonlított. Első és utolsó hadi alkal
mazása az 1898-as kubai események 
kapcsán került sor. Itt bebizonyosodott, 
hogy az M 95 puska mind szerkezeti
leg, mind lövedékhatás tekintetében 
alul maradt az M 93 spanyol Mauser 
hadipuskával szemben. 1915-ben ki
vonták a rendszerből, és a haditenge
részet részére is a hadseregben alkal
mazott 7,62 mm-es 1903/06 mintájú 
egységes Springfield hadipuskát rend
szeresítették. A múzeumok megbecsült 
kincse, mert csak 10 ezer db készült 
belőle. Kis méretű tölténye is ritkaság, 
mert 1927 után már nem gyártották.

2. ábra: Az első töltény kilövése

3. ábra: Tár üres, utolsó töltény a csőben

Rövidített lőtáblázat

Táv

m

Induló
szög

vonás

Beeső
szög
vonás

Sebesség

m/s

Energia

J

Röpidő

s

Tetőpont

cm

3 m/s 
szélhatása 

eltérés cm-ben
200 1,94 2,38 586,1 1246 0,296 10,8 12
400 4,86 7,29 433,8 683 0,694 60,7 54,3
600 9,46 16,56 334,2 405 1,224 195 136
800 16,17 30,93 284 292 1,880 471 256

1000 24,75 49,77 253 232 2,620 930 403
1200 35,12 73,68 226,6 186 3,460 576
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Műszaki adatok

Hosszadatok (mm)
hossza szurony nélkül: 1209
hossza szuronnyal: 1417
csőhossza: 711,1
irányvonal hossza: 587,4
csavarzat hossza: 190,8 (31,8 űrméret)

Csavarzat jobbra hajló szöge: 5® 38’ 31“
Huzagadatok

szélesség (mm): 2,5
száma: 6

Tömegadatok (kg)
puska: 3,85
szurony: 0,425
szuronytok: 0,4

Űrméret (mm): 6 (0,236 inch)

Töltényadatok tömeg (g) hossz (mm)
töltény 20,15 79
hüvely 10,79 59,7
lövedék 7,26 26,16
lőportöltet 2,1

Az M 95 Winchester puska tölténye

Ez a töltény a legkisebb űrméretű: 
5,99 mm-es, melyet a hadsereg vagy a 
haditengerészet rendszeresített is
métlőpuskához. A hüvely perem nél
küli. Töltőlécek súlya üresen: 4,63 g, öt 
tölténnyel töltve 105,4 g. Gáznyomás 
3374 atmoszféra.

Horváth János

Forrásmunkák

-  Freemantle: The book of the rifle. 
London, 1901.
-  Smith W. H. B. Book of the rifle. 
1960.
-W illie : Waffenlehre. Berlin, 1901.

„Itt a Haditengerészet!” -  a COSSACK és az ALTMARK párharca
A második világháború első hónapjaiban, az úgynevezett 
„furcsa háború” idején, Nagy-Britanniának érzékeny vesz
teségeket okoztak a német mágneses aknák. Mivel 
ezektől egészen 1939 végéig nem sikerült a víztérséget 
mentesíteni, Nagy-Britannia már 80 000 tonna hajtóteret 
veszített, mielőtt az igazi tengeralattjáró-háború megkezdő
dött volna.

Ebben az időben azonban a britek két olyan tengeri győ
zelmet könyvelhettek el maguknak, amelyekkel újra bebi
zonyították: még mindig ők a tenger urai, és Nagy-Britan- 
nia még mindig igazi tengerész nemzet.

Az egyik kárpótlás a veszteségekért a brit kereskedelmi 
hajózásnak érzékeny veszteségeket okozó ADMIRAL 
GRAAF SPEE nevű német zsebcsatahajó megsemmisí
tése 1939 decemberében, amikor 3 brit cirkáló megtá
madta a német hajót, jelentős kárt tettek benne, majd a La 
Plata folyó torkolatába szorították. Az ADMIRAL GRAAF 
SPEE-t ezután kapitánya Montevideóba vitte, és Hitler pa
rancsára robbantással elsüllyesztette. A kapitány ezek után 
öngyilkos lett.

Erről a drámai történetről már sokat hallhattunk, jóval ke
vésbé ismert, viszont annál érdekesebb az ADMIRAL 
GRAAF SPEE ellátóhajójának, az ALTMARK-nak az 
esete, amelynek rakteréből mintegy 300 brit tengrészt sike
rült kalandos úton kiszabadítani a német fogságból.

Maga Churchill is igen nagyra értékelte ezt a hőstettet. 
Ahogyan ő fogalmazta: Nelson admirális 145 évvel ezelőtti 
halhatatlan szavait („Anglia elvárja, hogy mindenki telje
sítse a kötelességét.”) a múlt hét óta egy nem kevésbé 
büszke válasszal lehet kiegészíteni: „Itt a Haditengerészet!” 
Ez utóbbi mondat szinte csatakiáltásként terjedt el a brit Ki
rályi Haditengerészetnél.

1939. augusztus 6-án az ALTMARK nyugat felé hajózott 
a La Manche-csatornán, a kenti tengerparton üdülők

szeme láttára. A békésen fürdőzők még csak nem is sejtet
ték, hogy az úszó egység német zászló alatt hajózik, pe
csétes paranccsal a fedélzetén. Az ADMIRAL GRAAF 
SPEE is felszedte a horgonyt. Az egyszerű tartályhajó és

1. ábra: A NORDMARK 1945-ben mint a brit
HMS. BULAWAYO
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a gyors zsebcsatahajó az Atlanti-óceán déli részén találko
zott.

A második világháború kitörése világossá tette, hogy az 
ADMIRAL GRAAF SPEE nyilvánvaló feladata „az ellensé
ges kereskedelmi hajók megsemmisítése bármilyen lehet
séges eszköz felhasználásával". Az ALTMARK az „úszó 
ellátó bázis” szerepét játszotta.

Az ADMIRAL GRAAF SPEE első zsákmánya a brit CLE
MENT nevű 5050 tonnás gőzhajó volt, amely kőolajat szál
lított New Yorkból Fokvárosba. Langsdorff kapitány a kö
vetkező üzenetet küldte a CLEMENT-nek: „Teljes rádió
csend, vagy elsüllyesztjük Önöket!” A gőzhajó parancs
noka azonban jelentette a brit haditengerészet parancs
nokságának, hogy német támadás fenyegeti őket, és me
gadta hajójának földrajzi helyzetét. Harris kapitány -  miu
tán az ellenállást hiábavalónak tartotta -  mentőcsónakba 
parancsolta a legénységet, és Pernambucóba küldte őket. 
A CLEMENT fedélzetén csak ő és egy tiszt maradt.

Langsdorff elfogta mindkettőjüket, de mivel nem szere
tett foglyokkal bajlódni és az ALTMARK több mérföldnyi tá
volságra volt, egy arra járó görög hajót arra kényszerített, 
hogy vigye a két angol tengerészt Európába, a CLEMENT- 
et pedig elsüllyesztette.

Ezt követően további hajókat küldött hullámsírba. A 
NEWTON BEACH, az ASHLEA, a HUNTSMAN, a TRE- 
VANION, az AFRICA SHELL, a DORIC STAR, a TARIO 
és a STREONSHALH sorsát pecsételte meg az ADMIRAL 
GRAAF SPEE-vel való találkozás.

Langsdorff terve az volt, hogy az elfogott ellenséges ha
jók egy részét bevontatja németországi kikötőkbe, de erről 
le kellett tennie, mert nem lett volna elegendő üzem
anyaga. Éppen ezért újabb kérdés merült fel: mi legyen az 
elsüllyesztett gőzösök legénységével? A német kapitány 
ugyanis lovagias ember hírében állt, így lelkiismerete nem 
engedte meg, hogy a tengerészeket is a tenger fenekére 
küldje, hajóikkal együtt. Jobb ötlete nem lévén, átadta a 
foglyokat az ALTMARK kapitányának, aki ugyanúgy nem 
lelkesedett azért, mint kollégája, de mit volt mit tenni, elvál
lalta. Körülbelül 150 rabot zsúfolt be hajójának levegőtlen 
rakterébe, ahol még mosakodásra sem volt lehetőség, és 
nagyrészt kenyéren és vízen kellett élniük a szerencsétlen 
foglyoknak.

3. ábra: Az ALTMARK a brit támadás után

Létszámuk később 299-re emelkedett, amikor Dau kapi
tány, az ALTMARK parancsnoka a következő üzenetet 
kapta egyenesen a német haditengerészettől: „AZ ADMI
RAL GRAAF SPEE nevű páncélozott hajót a túlerőben 
lévő ellenséges erők elsüllyesztették, az ALTMARK térjen 
vissza hazai vizekre.”

Ugyanebben az időben megszületett egy másik üzenet 
is, amelyet jóval kalandosabb úton küldtek volna el szerzői. 
A raktér sötétjében egy fogoly a következő szöveget rótta 
egy darab papírra: „S. O. S. az ADMIRAL GRAAF SPEE 
által elsüllyesztett brit hajók tengerészei vagyunk, össze
sen 300-an. Jelenleg a GRAAF SPEE ellátóhajóján, az 
ALTMARK-on tartózkodunk.”

Az üzenetet gondosan becsomagolták sztaniolpapírba, 
egy cigarettásdobozba tették, és bedobták a vízbe.

Sajnos, a levél sohasem érte el célját, mert a legénység 
észrevette, és kihalászta a vízből. Dau tajtékozott a dühtől, 
és megtiltotta, hogy a foglyok felmenjenek a fedélzetre tor
názni, ahogyan azt addig tehették.

Ezután az ALTMARK észak felé hajózott. Ez az útirány 
még szörnyűbbé tette a raboskodó britek helyzetét, hiszen 
a hőmérséklet esésével börtönük egyre hidegebb lett.

Bár a papírdarab nem jutott el sehová, az Admiralitás 
mégiscsak tudott a rabokról. Langsdorff ugyanis néhány 
brit tisztet magával vitt, és átadta őket az angoloknak, mi
előtt hajóját Montevideóban felrobbantotta.

Február 13-án, miközbern az ALTMARK teljes gőzzel 
hazafelé tartott, a COSSACK nevű brit romboló és flottillá
jának egy része, Philip Vian kapitány parancsnoksága 
alatt, azt az utasítást kapta, hogy Rosythból fusson ki a 
nyílt tengerre, és vegyen részt a „skagerraki jégfelderítés
ben” Dániától északra. Hasonló parancsot kapott az 
AURORA nevűcirkáló is: emberei készüljenek fel a kihajó
zásra.

A COSSACK -  miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy 
többről van szó, mint jégről -  keleti irányba ment.

Ezalatt az ALTMARK, semmibe véve a nemzetközi jo
got, semleges norvég vizeken hajózott, foglyokkal a rakte- 
rében. Egy norvég őrhajó ugyan megállította, de miután a 
norvégok nemigen akarták megsérteni a Harmadik Birodal
mat, csak felületesen vizsgálták át a német úszó egységet.

Eközben Vian kapitány az Északi-tengeren a következő 
parancsot kapta: „Keresse meg az ALTMARK-ot!” Ez 
azonban nem volt könnyű feladat. Szerencsére a norvégi- 
ai Bergenből egy informátor azt a hírt kapta, hogy a kere
sett hajó délben áthaladt a város előtt. Néhány perccel 
később London is megerősítette ezt az értesülést.

Másnap délután 4 órakor pontosabb információt kapott a 
kapitány: a légierő partvédelmi parancsnokságának két 
Hudson típusú repülőgépe egymástól függetlenül rábuk
kant az ALTMARK-ra. A baj csak az volt, hogy az általuk 
jelentett pozíciók kissé eltérlek egymástól, így Viannak 
ketté kellett osztania erőit, hogy ellenőrizze a jelentést.

Nem sokkal később meg is pillantották az ALTMARK-ot,

4. ábra: AZ  ALTMARK osztályú hajók oldalnézete
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de amikor a COSSACK előzni kezdte, Dau kapitány beha
józott a keskeny és veszélyes Jossing-fjordba. Vian a fel
ségvizeket figyelmen kívül hagyva, sarkában egy norvég 
tartályhajóval, követte az ALTMARK-ot.

Némi konfliktust okozott azonban az, hogy a norvégok 
nem voltak hajlandók átadni az angoloknak a foglyok ki
szabadításának jogát. Ezért Vian az Admiralitástól kért se
gítséget, és a következő tanácsot kapta: húzódjon vissza a 
norvég felségvizeken kívülre, és ő maga ajánlja fel, hogy 
elkíséri a norvégokat Bergenbe az ALTMARK-hoz. Ha ők 
ezt megtagadják, akkor folyamodjon erőszakhoz, és sza
badítsa ki egyedül a foglyokat.

Miután a norvégoknak nem volt ellenvetésük az ajánlat
tal kapcsolatban, a 12 000 tonnás norvég tartályhajó be
vontatta a hatalmas rombolót Bergenbe.

Az ALTMARK fedélzetéről egy tengerész leadott egy lö
vést, de mivel erre sortűz volt a válasz, az ellenállást be
szüntették. A raktérben összezsúfolt rabok, akik semmit 
sem láttak és hallottak mindebből, azt hitték, a német tar
tályhajó zátonyra futott. Nem sokkal később váratlanul han
gokat hallottak felülről: -  Vannak itt angolok? -  Az igenlő 
válaszra a következő szavakkal folytatta a kérdező: -  Ak
kor jöjjenek fel! Itt a Haditengerészet!

23.50-kor, miután Vian, a COSSACK kapitánya megsze
rezte a német hajó bizalmas okmányait, az ALTMARK-ot 
sorsára hagyva teljes gőzzel elhajózott, hogy 300 em
berből álló rakományát biztonságos helyre szállítsa.

100 Great Adventures -  Edited by John Canning (Cen
tury Books Ltd. London, 1973.) nyomán.

Steinneman Tünde

Az ALTMARK osztály főbb adatai

A német Kriegsmarine páncéloshajóinak (Deutschland 
osztály) tengeren történő ellátására az 1937-es költségve
tésben 4 db nagy ellátóhajó épült meg: az ALTMARK, az 
ERMLAND, a DITTHMARSCHEN és a WESTERWALD. 
Ezek gyors tartályhajók voltak, de nagy hátsó felépít
ménnyel, és ebben lévő raktárakkal, hogy élelmiszert és 
hadianyagot is tudjanak szállítani. Hosszuk: 177,4 m; szé
lességük: 22,10 m; merülésük: 9,20 m; a standard vízki
szorítás 10 847 tonna, a terhelt vízkiszorítás 22 500 BRT 
volt. Az ALTMARK 4 db MAN dízelmotorral épült 21 400 
LE teljesítménnyel, ezzel 21 csomós max. sebességet ért 
el. A másik három hajó 2 csavaros, 2 gőzturbinás meghaj
tású volt. A legénység kb. 300 főt tett ki, mert a hajó saját 
kiszolgáló személyzete mellett lőszerekkel és fegyverekkel 
foglalkozó szakembereket is vitt, és orvos plusz ápolósze
mélyzet is volt rajta.

A 4 hajó 1939-ben készült el. Fedélzetük alá rejtve be
építettek 3 db 15 cm-es ágyút, 2 db 2 cm-es Igv gépágyút 
és több géppuskát. A hasznos teher: 10 000 t motorolaj, 
3001 kenőolaj, repülőbenzin, víz, ruházat, gépalkatrészek, 
élelmiszer fagyasztva, konzerv, lőszerek, torpedók.

1939 augusztusában a háborús veszély miatt a 4 hajó ki
futott az Atlanti-óceánra, a DEUTSCHLAND és a GRAF 
SPEE ellátására. Az ALTMARK 1939. augusztus végén az 
Egyesült Államokban vette fel olajrakományát, majd néme
tországi céllal kifutott és déli vizekre távozott. Itt több alka
lommal feltöltötte a GRAF SPEE-t, majd Langsdorff sorha
jókapitány parancsára átvette az elsüllyesztett hajók fog
ságba esett legénységét. Ezt eredetileg nem tervezték, de 
Langsdorff nem volt hajlandó az óceán közepén mentőcsó
nakban hagyni a hajók legénységét, másrészt késleltetni

akarta a hírek kikerülését. Ezért arra alkalmatlan körülmé
nyek között, a rakomány helyén kellett elhelyezni a hadi
foglyokat.

1939. december 6-án 229 fogoly volt a fedélzeten, de
cember 13-án, amikor a La-Plata-i csata zajlott, az ALT
MARK az óceán közepén várta, mi lesz a feladata. 1939. 
december 16-án a haditengerészet főparancsnoksága 
(OKM) rádión visszarendelte Németországba. Hibás mo
torjait az óceán közepén állva javították ki, és csak 1940. 
január 21-én indult hazafelé. A Brit-szigeteket megkerülve 
északról közeledett a norvég partokhoz, amikor üldözőbe 
vették. 1940. február 13-án Kristiansund közelében, a Jös- 
sing-fjordban támadta meg a HMS COSSACK romboló és 
tűzharcban kiszabadította az internált brit nemzetközösségi 
legénységet, hét halott és hat sebesült volt a fedélzeten.

Mivel fegyverzete rejtett beépítésű volt, semleges vize
ken nem kívánták alkalmazni. A hajó visszatért Németor
szágba, ahol 1940 márciusában -  rejtési okból -  UCKER
MARK névre keresztelték és régi nevét mindenütt törölték.

1941 -ben részt vett az Atlanti-óceánon a német csataha
jók ellátásában, majd több feladat után Japánba vezényel
ték, hogy onnan lássa el az Indiai-óceánon harcoló német 
segédcirkálókat. 1942 novemberében a jokohamai kikötő
ben a tartályaiban lévő olajgőzök felrobbantak, a hajó el
süllyedt, majd ott bontották le.

Az ALTMARK megtámadása megerősítette a német ál
lamvezetés nézeteit, hogy Norvégia ellenséges állam, 
amely nem hajlandó semlegességét védelmezni, 
együttműködik Nagy-Britanniával. A válasz a Fal Weserü- 
bung hadműveletben Dánia mellett Norvégia megszállása 
volt.

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi Út29/B, 133-9113 
Zrínyi Miklós Nem zetvédelm i Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium  (Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (Belgrád rakp. 26. 117-1665)
Fókusz Könyváruház (Rákóczi u. 14-16., 268-1103)

Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest,Geduly u. 1., 369-1450) 
Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823)
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A közlekedés egyidős az emberrel. Az első utakat a taposó 
láb építette. A közlekedő utak kialakításának legnagyobb 
akadálya a mély szakadékok, folyók voltak. (1)

A nagy vasútépítések időszaka előtt a nagy folyókon rit
kán építettek hidakat, és csak ott, ahol a nagy forgalom, de 
még inkább a hadi érdekek miatt az elkerülhetetlen volt. Az 
1867-es kiegyezés után rohamléptekkel indult meg Ma
gyarországon az ipar, a kereskedelem, és az ezeket kiszol
gáló közlekedési hálózat: az utak, a vasutak, a hajózás és 
hidak építése. Ezt követően építették sorra a Dunán a köz
úti és vasúti hidakat. Ezen hidak egyike, melynek történe
tét alig ismerjük, a Déli vasúti híd.

Az Országgyűlés 1872 márciusában a IX. te. elfogadásá
val az 1644 folyamkilométer közelében vasúti híd építését 
határozta el.

A határozat alapján Feketeházi János párhuzamos övű, 
négyszeres rácsozású hidat tervezett. De a hazai ipar még 
ilyen jellegű nagy volumenű alkotásra nem volt képes, 
ezért a rácsszerkezetet a párizsi Gail et Filleul Broky gyár 
műhelyeiben gyártották le. Ez volt az első Duna-híd ezen 
a helyen. (2)

Az 1876-ban átadott kétjáratú híd 50 év alatt annyira el
korrodált, hogy új hidat kellett építeni.

A második -  szintén kétjáratú -  híd közvetlen mellette 
épült 1909-től 1913-ig, amely vonórudas íves szerkezeti 
formában készült el. Az eredetit a két háború közötti idő
szakban elbontották. Az új híd a többivel együtt Budapest 
látképének meghatározó elemévé vált, de még egy ember
öltőt sem érhetett meg, mikor e század közepén a féke
vesztett háborúnak ismét útjába kerültek a béke műszaki 
alkotásai, és elpusztította azokat.

A háború szele 1944 elején Budapest fölé is sötét felle
geket sodort. Az amerikai és angol bombázó repülőgépek 
tevékenysége nyomán keletkezett rombolások megmutat
ták a hadszíntérré válás véres arculatát.

A bombázások célpontjai az olajfinomítók, a pályaudva
rok és vasúti hidak lettek. (3)

Az amerikai és az azt követő éjszakai angol bombázá
sok a Ferencvárosi pályaudvar forgalmát igyekeztek meg
bénítani. A közelében levő Duna-híd jelentősége is felérté
kelődött, és annak védelme egyre nagyobb figyelmet igé
nyelt.

A vasúti hídépítők, okulva a németországi bombázások 
folyamán lerombolt hidak tragédiájából, a sínek közötti ta
karólemezeket még időben felszedték, így csak a talpfákon 
lépkedve lehetett a sínkarbantartóknak munkájukat vé
gezni.

Idősebb hajós személyek elmondása szerint a vízen épp 
egy fordulót végrehajtó vontatmány tartózkodott a sziget 
bejáratánál (4), amikor az első bombázók megjelentek Bu
dapest felett. Ezt a vontatmányt ugyan szerencsésen elke
rülte a veszély, de a bombázás a zsúfolásig telt part mellé 
kötött vízi járművek között óriási pusztítást végzett. Víz alá 
került az S 1 és S 3 jelű süllyesztő dereglye a Dunai Állami 
Kotrások telepén, a Kvassay-zsilip mellett, az E 6 jelű (a
1643,4 folyamkilométernél) és az MFTR 420 jelű (1642,8 
fkm) uszály, és a Lágymányosi telelőben álló csőponton- 
csónakház telitalálat miatt elemeire esett szét. Az okozott 
kárt tovább tetézte, hogy a MFTR 420 uszály süllyedése 
magával rántotta a mélybe a mellé kötött 80. sz. csőpon
tont is. Hosszabb szünet után június 14-én pedig az elcsú
szott bombaszőnyeg beterítette a Szabadkikötő területét. A

1. ábra: A budapesti Déli összekötő vasúti híd roncsai, 
háttérben az ideiglenes híd (1945)

2. ábra: A félvégleges szerkezet, háttérben az ideiglenes híd

3. ábra: A JÓZSEF ATTILA úszódaru az utolsó cölöpöket 
szedi ki
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4. ábra: Vasúti hidak vonalrajza 1876-tól napjainkig. Az első hidat 1913. december- 1914. augusztus, majd 1919-1924 között bontották le. A jelenleg is üzemelő ikerhíd É-i része 1948 
szeptember 6-án, a D-i része 1953.junius 22-én készült el, a К -hidat 1953-ban elbontották.____________________________________________ ______________________________



petróleumkikötőben elsüllyedt az E 34 és a BL 723 jelű 
uszály, továbbá ugyanott egy ismeretlen jelzésű csőponton 
is víz alá került. Ugyanaznap a DÁK telephelye alatt a Kis
dobos nevű uszály semmisült meg, ahol leszakadt a kőből 
épített partfal, ez még napjainkban is így látható.

A következő hónapban, 27-én a MFTR 434 uszály is ha
sonló sorsra jutott a WM-gyártelep közelében. (5)

A bombázások kíméletlenek voltak.
Augusztusban a bombázás folytatódott, ekkor süllyedt el 

a Delmár cég tulajdonát képező D 2 kavicsdereglye, a D 
10 jelűt pedig szeptember 18-án vagy 19-én süllyesztette 
el egy légibomba a 1640 fkm-nél, egy időben a budafoki ol
dalon egy DGT-uszály sérült meg, majd süllyedt el a part 
mellett az 1639 fkm-nél. Ugyanezen a napon a Szabadki
kötő területére esett egy amerikai bombázó. (6) A 15. AAF 
ezen a napon 463 db B -1 7é s B-24  típusú repülőgéppel 
támadta Szeged, Szabadka pályaudvarait, valamint Növi 
Sad, Belgrád, Szob és Budapest hídjait. A bevetésben 
részt vevő 459 BG-nak ez volt a 114. bevetése. A heves 
légvédelmi tűzben a 758. század állományába tartozó

42-51524 számú B -2 4 J (MACR 8754) repülőgépet találat 
érte. A Vámmentes kikötő beépítetlen területén lezuhant 
repülőgép szétroncsolódott. A személyzet két tagja, Huber 
Charles H. és Jack James életét vesztette. Egyikőjük holt
teste a roncsokba szorult, a másik a gép mellé esett és sú
lyosan összeégett. Graham Wilhard főhadnagy másnap 
halt meg egy budapesti kórházban a gondos orvosi keze
lés ellenére. Az elhunytakat a Rákoskeresztúri temető 42. 
parcella Vl/b szakasz 1-2. sor 2. 3. 9. sírhelyein, majd 
1945-ben exhumálást követően a budaörsi katonai temető
ben temették el. A személyzet további hét tagja, köztük 
Rhodes C. A. pilóta fogságba esett. Az elfogottak közül Jo
seph Collinst a Dunából fogták ki. Két nappal később újra 
felüvöltöttek a szirénák. Most a Kelenföldi Gőzerőmű terü
letére és dolgozóinak kertjeibe zuhantak a bombák (az 
erőmű és vasúti töltés közötti rész).

Ekkor a légitámadás áldozata lett a Lágymányosi telelő
ben egy DGT-usztály a bal oldalon, és a jobb sarokban pe
dig egy jelzés nélküli csőponton, továbbá az MFRT 59 
számú állóhajó az 1642,1 fkm-nél.
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A kelenföldi vasúti osztály jelentése szerint a híd budai 
feljáróját is megrongálták a bombák. A vonalszakaszt 8 
bombatalálat érte, ebből 3 a nádorkerti hidat. (7)

A kárbecslés szerint 180 000 pengő veszteséget állapí
tottak meg, a híd a javítások után -  korlátozásokkal -  hasz
nálható maradt. Október közepe tájékán a Juta-dombi lég
védelmi tüzérség egy eltévedt szovjet repülőgépre lőtt, 
mely a csepeli csőgyár területére zuhanhatott le. (8)

A legnagyobb igyekezet ellenére sem sikerült lerombolni 
a bombázásokkal a hidat, ezt megtették december 28-án a 
Lübeckből Bécsen keresztül idevezényelt német műszaki 
alakulatok. A robbantást feltehetően -  az Északi vasúti híd
hoz hasonlóan -  a hídlábakra erősített repülőbombákkal 
hajtották végre. A híd rácsozata Csepel felé a vízbe fordult, 
csak a pesti oldal felőli első pilléren maradt fennakadva 
egy rövid hídrész. „A nemzet néma szolgája” ezzel a hul
lámsírba merült.

Január 8-án a 18. lövészhadosztály Pesterzsébet irányá
ból lendületből igyekezett áttörni a híd és a Ferencvárosi 
pályaudvar közötti töltés odalába beásott védők állásait. A 
védekező 22. SS lovashadosztály január 11 -én felhagyott 
a töltés védelmével, és szívósan védekezve, harcolva vo
nult vissza.

Január 14-én már a gróf Haller útnál küzdöttek, s szinte 
az utolsó pillanatban délelőtt felrobbantották az 1937. 
szeptember 12-én átadott Horthy Miklós híd (más néven: 
Boráros téri híd, a mai nevén: Petőfi híd) két szélső nyílá
sának közepét. A pillérek ez esetben nem sérültek meg, vi
szont az egész szerkezet hosszirányba 16 métert eltoló
dott. A megbontott egyensúlyi helyzet miatt a középső ív is 
a vízbe rogyott.

A védekezők a szovjet csapatok megérkezése előtti na
pokban a Horthy Miklós híd és a vasúti híd között a folyó 
közepén 4 usztályt elsüllyesztettek, és felrobbantották a 
Delmár cég Roham nevű gőzösét. A Ferenc József hídtól 
a Szabadkikötőig terjedő szakaszon közel harminc vízi 
munkagép, uszály és ponton esett a visszavonulók áldoza
tává.

A budai oldalon a 18. lövészhadtest támadása fennakadt 
a töltés oldalában elhelyezett szögesdrót- és aknásított 
akadályokon. A damnak nevezett védelmi vonal hetekig 7

8 ábra: Segédjármokkal épül a Petőfi híd

rettegésben tartotta a súlyos veszteséget szenvedett táma
dókat. Február első napjaiban a 83. sz. tengerészdandár 
alegységében harcoló 144. tengerészzászlóalj végső ro
hamra készült. A Bisztrov őrnagy által vezetett csapat, át
törve a front vonalát, egy nap alatt a Gellért Szállóig jutott 
el. (9)

Nemcsak a földön, a levegőben is heves harcok dúltak. 
A budapesti szovjet bombázásokat a német légierő igyeke
zett megzavarni, a német légi szállításokat pedig a szovjet 
légierő támadta. Az egyik német vadászrepülőgép kísérője 
gyalogsági fegyvertől találatot kapott a Szabadkikötő köze
lében, a sérült repülőgép kényszerleszállást végzett a Du
nán, a sziget északi oldalának partja közelében.

A Me 109-es vadászgép pillanatok alatt elsüllyedt, a pi
lótának sikerült kiúszni. Fogságba esett, a fogságból évek
kel később hazatért. (10)

Január végén, február elején a Ferencvárosi pályaud
varra már orosz katonai szerelvények futottak be, rönkfával 
megrakva. A kirakodást német és magyar vadászgépek tá
madása többször akadályozta. Az alacsonytámadások el
lenére a rönkfából még a harcok idején ideiglenes vasúti 
híd építéséhez fogtak, először az egyik oldalon. Egy-két lá
bazati cölöpcsoport leverése után, belátva, hogy a víz alatti 
roncsok miatt itt hidat verni lehetetlen, az építés a másik ol-

7. ábra: Az első hidak 1923-ban. Előtérben a lezuhant AVIAEXPRESSZ Junkers F13 repülőgépe
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9. ábra: Az 1948-ban épült vasúti híd

dalon folytatódott. A cölöpjármos, 23 méteres, provizóriu
mot Köbler Ernő tervei szerint a szovjet és a magyar vasút
építő zászlóalj rohamtempóban építette. A híd igen rövid 
idő alatt elkészült, már március 23-án átgördült rajta az 
első vasúti szerelvény. Budapest lakói, az élet hajótöröttéi, 
a hídnak közelébe sem mehettek. Részükre a lerobbantott 
Horthy Miklós hídon át építettek fából hidat.

Ezt a szükségmegoldást egy hónap múlva el kellett bon
tani az erős sodrás miatt. Közben épült egy pontonhíd a 
Horthy Miklós híd roncsának déli oldalán, 5 tonnás ponton
elemekből. (11)

A vízbe zuhant hídroncsok Budapesten jelentős vízszint- 
duzzadást okoztak. Ezeket a vízszintméréseket az összes 
hídnál elvégezték, de az ideiglenes vasúti hídnál a szovjet 
hadsereg vasúti szállításvezetősége ezt nem engedé-

10. ábra: Uszály roncs kiemelése a Lágymányosi öbölben 
(Hídépítő Kft. F: Janicsek Tamás)

lyezte. A legközelebbi vízmércék számításai szerint a duz
zasztás 1945-ben ezen a szakaszon max. 30 cm lehetett. 
1946 elején a jégzajlás is veszélyeztette az ideiglenes hi
dakat. (12)

A szovjet városparancsnokság jelezte: „Amennyiben az 
elsodort hidak veszélyeztetik a vasúti híd lábazatát, komoly 
következményekkel kell számolni!” Az akkori időkben so
kan tudták, mit jelent egy ilyen figyelmeztetés.

Még el sem készült a Kossuth híd, nagy sietséggel el 
kellett bontani az összes budapesti cölöp- és pontonhidat: 
2 cölöphidat (az Északi vasúti híd mellettit és a Margitszi
geten átvezető Manci hidat) és az Erzsébet híd felett levő 
Bözsi pontonhidat, a Ferenc József híd roncsaira épültet 
és az említett 5 tonnás elemekre épült pontonhidat.

A Ferenc József híd pályalemezeit tartó uszályok közül 
az egyik bontásakor a víz alatt elvágott lámpavas csonkján 
megsérült, a part mellé húzott uszály másnapra el
süllyedt. Ez a görög uszály a műkedvelők lelkesedésének 
következményeként még 1990-ben is riadalmat okozott.

A Boráros téri híd 5 tonnás pontonját a Lágymányosi te
lelőbe húzták. A felügyelet nélkül maradt pontonok közül 
5-6 db elsüllyedt.

így 1946. január 18. előtt a vasúti híd kivételével napokra 
megszakadt az összeköttetés a két városrész között. Ekkor 
adták át az ideiglenes Kossuth hidat.

A Déli ideiglenes vasúti híd lábazatainak biztosítására 
2000 t követ szórtak a lábazatokhoz, és a lerombolt vas 
hídroncsot robbantással elfektették a meder aljára.

A tavasz beköszöntével, február 18-án a honvédség épí
tett egy magas lábazatokon álló, 50 tonnás, 23 db pon
tonra támaszkodó kétjáratú hidat a Bakáts tér magasságá
ban. Ezt Petőfi pontonhídnak nevezték. (Talán ezért lett 
később a Horthy Miklós hídból Petőfi híd.) Ez a híd a Lánc
híd és a pesti házak romanyagából épült fel.

A gyenge vasúti hídon a forgalmat nem lehetett sokáig 
fenntartani, viszont a végleges híd helyreállításához nem 
állt rendelkezésre a szükséges 50001 vasanyag. Ezért egy 
félállandó jellegű, párhuzamos övű, csavarozott „K” ele
mekből álló hidat építettek a ledőlt pillérek mellé. A 76 nap 
alatt felépült hídon 1946. október 31-én indult meg a köz
lekedés, így az előző évben épített katonai hídra a továb
biakban nem volt szükség, azt elbontották, cölöpjeit az 
1945 telén elsőként elkészült József Attila úszódaru ki
húzta.

A Petőfi pontonhidat később Gerjen-Kalocsára helyezték 
át.

(A jegyzetek a 2. részben kerülnek közlésre. Szerk.) 

(folytatjuk)

Tóth Ferenc
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Hazai tükör

A Mabey & Johnson hídkészlet ismertetése 
bosznia-hercegovinai tapasztalatok alapján

1. Előzmények

A magyar műszaki katonák 1996 elején ismerték meg 
„kézzel foghatóan" a Mabey & Johnson hídanyagot. Az is
merkedéshez az alkalmat a Magyar Műszaki Kontingens 
felállítása és az IFOR alárendeltségébe helyezése szolgál
tatta. Mint ismeretes, az ENSZ felkérésére, a NATO és 
békepartnerei 1995 végén többnemzetiségű, gyorsreagá
lású hadtestet állítottak fel Bosznia-Hercegovinában a 
daytoni békeszerződés határozatainak végrehajtása, illet
ve kikényszerítése érdekében. A NATO magyar részről 
műszaki közreműködést igényelt. Az ország és a Magyar 
Honvédség lehetőségei zászlóalj erejű kontingens meg
ajánlását tették lehetővé. A Magyar Műszaki Kontingens 
alaprendeltetése -  a NATO-felkérés szerint -  az IFOR (ké
sőbb SFOR) mozgásszabadságának (Freedom of 
Mouvement) biztosítása, a főparancsnokság közvetlen alá
rendeltségében. Ez a rendeltetés alapvetően út- és hídépí
tési szakfeladatok komplex végrehajtását jelenti, a feladat 
vételétől a kész műtárgyak forgalomba helyezéséig.

A Magyar Műszaki Kontingens szervezeti felépítése és 
műszaki-technikai eszközparkja egyrészt a hazai adottsá
gok és feltételek alapos felmérése, másrészt a IFOR előze
tes szakmai elvárásai és a műveleti terület katonaföldraj
zi adottságainak értékelése után alakult ki. Ennek megfe
lelően a várható szakfeladatok struktúrájával adekvát mó
don szervezték meg a kontingens szakalegységeit az 
alábbiak szerint (a teljesség igénye nélkül):

-  pontonos hidászszázadot (PMP hídkészlettel felszerel
ve) a szélesebb vízi akadályokon létesítendő komp- és 
úszó hídátkelőhelyek gyors berendezése céljából,

-  út-hídépítő századot az utak és műtárgyaik helyreállí
tása, valamint a keskeny és közepes szélességű vízi aka
dályokon álló alátámasztású hidak létesítése céljából,

-  műszaki utászszakaszt az akadályok elhárítása, rob
bantási feladatok és a leendő munkaterületek tűzszerészeti 
átvizsgálása céljából.

A kontingens 1996. február 3-án érte el a készenlétet. El
ső -  a mai napig is -  leglátványosabb feladata a PMP 
(úszó szalaghíd) hídátkelőhely berendezése volt a Száva- 
folyón, Stara Gradiska és Bosanska Gradiska között, egy 
rombolt közúti híd kiváltása céljából, a megszállás alapve
tő feltételeinek megteremtése érdekében. Tudnunk kell, 
hogy a polgárháború során a szemben álló felek Bosznia- 
Hercegovina határain és területén belül minden fontosabb 
hidat leromboltak (400 db), elsősorban a határfolyók (Una, 
Száva, Drina) és a belső vízfolyások (Bosna, Vrbas, 
Neretva) nagyobb hídjait.

Az amerikai műszakiak hetekig tartó pontonhídépítési kí
sérlete -  amely felületes felderítés alapján, rosszul kivá
lasztott helyen, az áradó Száván történt -  gyakorlatilag ku
darcot vallott. Ehhez képest igazi szakmai és katonai siker 
volt az éppen csak pár napja érkezett magyarok 3 nap alatt 
végrehajtott bravúrja (amely a le- és feljárók kiépítését is 
magába foglalta), amellyel egy csapásra kivívták a IFOR- 
főparancsnokság, a NATO és általában a nemzetközi ka
tonai közvélemény elismerését.

A PMP hídátkelőhely sikeres megnyitása és forgalomba 
helyezése után felmerült a rombolt közúti híd ideiglenes 
vagy félállandó jellegű helyreállításának igénye. Nagy köz
úti hidak helyreállításában a magyar műszaki csapatoknak 
régóta nincs gyakorlatuk és megfelelő felszerelésük. Isme-

M éretek E gyp á lyás K étp á lyás

S tan d ard  széles E xtra széles A cél

(m m ) A c é l h id p á ly a F a  h id p á ly a A c é l h id p á ly a F a  h id p á ly a hidpálya

A 3150 3320 4200 4120 7350

В 3757 3757 4773 4773 8050

C 5031 5031 6047 6047 -

D 3937 3937 4953 4953 8230

E 5577 5577 6593 6593 9870

F 1593 1477 1598 1473 1393

G 643 759 647 763 843

H 1695 1579 1691 1575 1495

К 304 219 287 327 350

* Vázlatrajz és a méretek a 84. oldalon
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retes, hogy a korábban a Közlekedési Szolgálatfőnökség 
alárendeltségében lévő közlekedésépítő csapatokat felszá
molták. A csapat-tagozatú műszakiaknak régebben sem 
volt, jelenleg sincsenek birtokukban nehéz típusú, nagy te
herbírású és támaszközű, ugyanakkor gyorsan építhető 
hídkészletek. Ez a tagozat ma TMM-3 (rendszeresített gé
pi telepítésű kísérőhíd) és hagyományos fa, illetve fa-acél 
szerkezetű kisebb hidak építésére képes.

A nyugati partnerek -  elsősorban a brit műszakiak -  ren
delkeznek olyan hídkészletekkel, amelyek nagy teherbí- 
rásúak (40-80 t) viszonylag nagy (60-80 m) fesztávolsá- 
gúak. Ilyenek, a BAlLEY-híd, a Heavy Girder Bridge, a 
Mabey & Johnson-hid stb. Nyugati katonai szakfolyóiratok
ból, gyenge minőségben fénymásolt prospektusokból -  né
hány vázlat, fénykép és adat alapján -  néhány műszaki és 
közlekedési tisztnek voltak ezekről ugyan információik, de 
tervezési, alkalmazási, szerelési és fenntartási tapasztala
tokkal természetszerűleg nem rendelkeztek.

A IFOR Logisztikai Parancsnoksága és Műszaki Főnök
sége időben megkezdte a felsorolt hídkészletek beszer
zését és helyszínre szállítását. Ugyanakkor a IFOR-nak 
nem volt elegendő létszámú kiképzett állománya az egy
idejű vagy gyorsan egymást követő, nagy mennyiségű híd- 
anyag szakszerű beépítéséhez. Az idő pedig sürgetett. Ek
kor merült fel az IFOR Műszaki Főnöksége részéről a ma
gyar műszakiak ilyen feladatokba való bevonásának igé
nye, amelyre a hazai katonai vezetés és a kontingens pa
rancsnoksága pozitívan és gyorsan reagált.

A formaságok mintaszerűen gyors intézése után -  napo
kon belül -  egy kis csoport indult Nagy-Britanniába, hogy a 
hídanyagot gyártó és forgalmazó cég telephelyén „első kéz
ből" kapjon kiképzést. A csoport tagjait az MMK első főmér
nöke, az út-hídépítő század első hídépítő szakaszparancs
noka és egy tehetséges, igen jó műszaki érzékkel megál
dott rajparancsnok alkották. Visszatértük után ők képezték 
ki az első M & J hídépítésre kijelölt állományt az időközben 
az MMK táborába szállított hídanyag felhasználásával.

Az első, magyar műszaki katonák által épített M & J híd, 
a már említett helyszínen, Stara Gradiskánál van. Itt egy 
ötnyílású, folytatólagos, alsópályás, rácsos szerkezetű, 
közúti acélhíd áll, amelynek két, jobb parti nyílásának szer
kezetét 80,00 m hosszban robbantással rombolták. Helyre- 
állítása két és fél hónapig tartott, az alábbi fázisokban:

-  a helyszín, a szerkezet és a körülmények alapos fel
derítése;

-  az épen maradt konzolos hídrészen függő hídroncsok 
robbantással történő eltávolítása;

-  a mederben lévő hídroncsok további darabolása rob
bantással és víz alatti lángvágással, majd azok kiemelése;

-  a rombolás során megsérült parti pillér kiváltása acél
cső cölöpalapozású, vasbeton lemezre támaszkodó, 
M & J elemekből épített ideiglenes alátámasztással;

-  a két részből álló M & J híd-felszerkezet összeállítása 
és betolása a hídfőn és az ideiglenes alátámasztáson ke
resztül az ép mederpillérig.

A két és fél hónapból a M & J híd felszerkezet össze
szerelése és betolása mindössze egy hetet vett igénybe. 
Az ideiglenes alátámasztás vasbeton lemezének kötési 
ideje alatt a M & J szerkezetet szerelő csoport a brickói 
hídegyüttes (2 híd) helyreállításában vett részt, amely így 
a kontingens második ilyen típusú hídépítési feladata lett. 
A gradiskai és brickói hídépítés igazolta a magyar műsza
kiak tanulékonyságát. Röviddel ezután került sor a harma
dik nagy Száva-híd helyreállítására Slavonski Brod-nál. 
Ezek után a mai napig még 3 helyszínen foglalkozott M & 
J hídszerkezet építésével és/vagy bontásával a kontin
gens:

-  A PYTHON-4 fedőnevű híd építése a Szarajevó -  
Tuzla közötti főúton,

1996. 05.15. -  06. 20. között, majd bontása 1998. 09.
07. -  09. között,

-  A PYTHON-3 fedőnevű híd építése a Szarajevó -  
Tuzla közötti főúton

1997. 11.17. -  12. 02. között, majd bontása 1998. 08. 
27. -  29. között,

-  A DOBOJ-III fedőnevű híd építése 1998. 09. 07. -  
11.21. között.

E hidakat a kontingens ellenőrzi és tartja karban, a 
SFOR műszaki követelményei szerint. A felsoroltakon kívül 
a kontingens kéthavi rendszerességgel ellátja további 
négy, más nemzetek által épített M & J híd ellenőrzését és 
karbantartását. Az eddigiek alapján látható, hogy a bosz- 
nia-hercegovinai békefenntartó műveletben való részvétel 
bőséges alkalmat teremtett a résztvevőknek, hogy megis
merjék ezt az érdekes és színvonalas szerkezetet. A mű
veleti területen eddig összesen 22 db M & J híd épült meg, 
ezek közül 7 magyar, 5 b r it, 5 román, 2 francia, 2 német, 
1 pedig belga és osztrák műszakiak kivitelezésben.

A Mabey & Johnson cég Nagy-Britannia egyik legrégibb 
(150 éves) hídépítő vállalata. A cég acélhidak építésével 
foglalkozik. Fő profilját -  amire világszabadalma van -  a 
saját fejlesztésű, előre gyártott elemekből építhető ideigle
nes és félállandó hidak képezik. Ez a hídanyag gyakorlati
lag az egész világon elterjedt, elsősorban az anyaország
ban, a volt brit gyarmatokon (Délkelet-Ázsia, Afrika) és Dél- 
Amerikában. Általában ott alkalmazzák, ahol viszonylag 
gyorsan (1 hét -1 hónap) alatt kell néhány évre szóló áthi
dalást létesíteni, mert elöregedett vagy rombolt állandó hi
dak kiváltására van szükség, és nincsenek meg az állandó 
híd építésének pénzügyi vagy technikai feltételei. Szerte a 
világon mintegy 3500-4000 M & J konstrukció épült napja
inkig. A szerkezetet méretei, anyaga és szerelhetősége ter
mészetesen katonai célokra is alkalmassá teszik. Az ENSZ 
és a IFOR által meghirdetett tendert -  a bosznia-hercegovi- 
nai békeművelet híd-igényei kielégítésére -  a M & J cég 
nyerte meg. A hídanyagot a cég angliai telephelyéről ten
geri úton szállítják Split kikötővárosba, ahol a brit 
IFOR/SFOR bázison deponálják, majd közúton szállítják to
vább a beépítés helyszínére. A cég a tervezés jogát magá
nak tartja fenn. Az áthidalandó akadály méretei (fesztávol- 
ság) és kívánt teherbírás ismeretében szerkezeti tervet ké
szít, amelyhez megadja a kitűzési vázlatot, a beépítendő 
anyagok részletes jegyzékét és a szerelési (fázis-) terveket. 
Ha az építő igényli, kérésére a cég szakértőt biztosít a 
helyszínre. A Magyar Műszaki Kontingens esetében az első 
három alkalommal kértek ilyen személyt konzultáció céljából 
a kényesebb szerkezeti és építési problémák tisztázására.

Mielőtt a tárgyi híd szerkezetének ismertetésére rátér
nénk, röviden tekintsük át a hasonló típusú hidak létesíté
sére irányuló törekvéseket.

1. ábra: Csúszólemezes saruszerkezet
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Az acél mint hídszerkezeti anyag a múlt században vált 
általánossá, egyidejűleg a vasút világméretű térhódításá
val. A vasútépítés legalább két nagyságrenddel több jó mi
nőségű acélt igényelt, mint az ipar előtte bármikor. Elterje
désének alapvető feltétele volt a nagyüzemi acélgyártás 
fejlődése, amely biztosítani tudta az egyenletes minőséget 
és az acéltermékek pontosságát (áttérés a „kavarásról" a 
Siemens-Martin-eljárásra, a kovácsolásról a hengerlésre, 
stb.). A múlt század második fele volt az acélhíd-építés 
első „virágkora". Az akkori tervezők és kivitelezők néhány 
évtized alatt kikísérletezték a hídszerkezetek mai értelem
ben vett statikai és szerkezeti rendszereinek minden elkép
zelhető változatát. Ekkor épültek a világ első nagy acélhíd- 
jai, mint a Britannia-csőhíd, a Menai-híd, a Firt of Forth-híd, 
a Тау-híd, a Niagara-vízesés feletti függőhíd, az első vas
úti híd a Mississippin és nem utolsósorban a pest-budai 
Lánchíd.

Az ipari forradalom és a vasúthálózat kiépülése véget 
vetett a hagyományos hadviselésnek is. Eljött a tömeghad
seregek kora. A vasút stratégiai tényezővé vált mint a moz
gósítás és a hadászati átcsoportosítás alapvető eszköze. 
A vasútállomások és a nagy vasúti hidak a rombolás cél
pontjaivá váltak. A századforduló előtt a nagyhatalmak 
már vasútépítő alakulatokat is szerveztek hadrendjükbe.

Mivel a nagy (vasúti és közúti) hidak építése vagy végle
ges helyreállítása hosszan tartó és nehézkes művelet, pót
lásukra már a kezdeti időkben felmerült a gyorsan össze
szerelhető, előre gyártott hidak iránti igény. Az első ilyen 
rácsos vasúti hidat Eiffel irodája tervezte és gyártatta le a 
francia hadsereg megrendelésére. A századfordulón az 
Osztrák-Magyar Monarchia vasúti ezredei részére a 
Kohn-hidat, majd később, az I. világháború idejére a Roth- 
Waagner-féle hidat rendszeresítették. A magyar Királyi 
Honvédség 1929-ben állította rendszerbe a Feimer-féle 
„K"-rácsozású nehéz vasúti hadihidat (amelynek továbbfej
lesztett K-41 típusa még most is működik az Északi 
összekötő vasúti híd felszerkezetében). Közúti változatban 
a Herbert-féle híd terjedt el. Ezek a hidak kivétel nélkül rúd- 
elemeikre bontható, illetve azokból és csavarokból össze
állítható kéttámaszú, rácsos gerendahidak voltak. Tekin
tettel a viszonylag nagy vasúti terhelésre és a tekintélyes 
támaszközre, ezek a hidak meglehetősen robusztus szer
kezeti elemekből álltak, építésükhöz vasúti szerelvények
re, szerelődarukra, segédtámaszokra vagy úszó tagokra 
volt szükség, bár több nyílás esetén konzolos szabad sze
reléssel is építhetők voltak.

A II. világháború alatt és után is megmaradt az igény 
ilyen hidak iránt. Minden nagyobb hadsereg rendelkezik 
előre gyártott, összeszerelhető hídkészletekkel. A korsze
rű szállítóeszközök és emelőgépek lehetővé teszik egyre 
nagyobb önsúlyú szerkezetek összeállítását és beépítését.

2. ábra: A főtartó és a saruszerkezet kapcsolata

A korábban kizárólagos rácsos gerendahidak mellett he
gesztett, magas gerinclemezes vagy zárt szekrényes vál
tozatok is megjelentek, amelyek tulajdonképpen „szeletelt 
felszerkezetek", azaz a főtartó- és a pályaszerkezet 
kompletten együtt van szerelve, együtt dolgozik. Nem ritka
ság az állítható magasságú, kész közbenső alátámasztás 
sem. A hídépítés ideje ilyen adottságok mellett az áthida
landó akadály műszaki paramétereitől függően napokra, 
esetleg 1-2 hétre rövidül. Természetesen az „ideiglenes" 
vagy „félállandó" jellegből adódó korlátozások miatt ezek a 
hidak csak részlegesen felelnek meg az állandó hidakkal 
szemben támasztott szigorú követelményeknek.

Ebben az értelemben a M & J híd is e hidak sorába tar
tozik, illetve az egyik legjobb ilyen hídkészlet a világon. írá
somban a legjobban elterjedt, leggyakrabban épített 
COMPACT-200 típusjelű változatát ismertetem. Ennek to
vábbfejlesztett és nagyobb teherbírású utódja a Mabey 
Universal rendszer. A szerkezeti megoldások lényegét te
kintve e változatok nem különböznek egymástól, csupán 
az egyes elemek méreteiben van eltérés.

2. A szerkezet

Jellemzés

A M & J szerkezet előre gyártott acélelemekből csapokkal 
és csavarokkal a helyszínen összeállítható, az alátámasz
tásokra görgőkön betolható vagy behúzható alsópályás 
félállandó gerendahíd. Fő jellemzői az alábbiak:

-  nagy szilárdságú, viszonylag kis tömegű, könnyen 
szállítható elemekből áll, ami lehetővé teszi, hogy akár ké
zi erővel vagy egyszerű segédeszközök alkalmazásával is 
építhető legyen;

-  az elemek tömegéhez és méreteihez képest nagy te
herbírású és viszonylag nagy fesztávolságú hídrészek épít
hetők (60-80 t, 40-80 m);

-  a kívánt fesztávolság és teherbírás ugyanazon elemek 
igen nagyszámú variálásával állítható elő;

-  az elemekből többrészes kéttámaszú és többtámaszú 
folytatólagos szerkezet is építhető;

-  a szerkezeti elemek kapcsolatai rendkívül egyszerűek 
(kétféle csap és háromféle csavar);

-  a szerkezeti elemek kiváló minőségű korrózióvédelem
mel készülnek, az elkészült híd további védelmet és terve
zett élettartama alatt különösebb javítást nem igényel;

-  a kész híd ellenőrzése rendkívül egyszerű, fenntartása 
csak az ellenőrzésre, tisztításra és a csavarok időnkénti 
utánhúzására korlátozódik.

A M  & J  híd felszerkezete az alábbi alapvető elemekből áll:

-  csúszólemezes saruszerkezetek a főtartók végeinek 
alátámasztására,

-  főtartók, amelyek csapokkal hosszirányban egymás
hoz kapcsolt rácsos „panelekből" állnak;

-  „l"-szelvényű kereszttartók, amelyek a főtartók alsó 
öveinek felső síkjaira támaszkodnak;

-  vízszintes és függőleges átlós merevítések a kereszt
tartók között,

-  lapos szekrényszerű pályaelemek, amelyek a kereszt
tartókra támaszkodnak;

-  hajlított lemezből készített szegélyelemek, amelyek a 
szélső pályaelemek külső széleihez csatlakoznak;

-  feljáró elemek arra az esetre, ha az újonnan épített M 
& J híd pályaszintje magasabban van a csatlakozó pálya 
szintjénél;

-  kiegészítő, csatlakozó, megerősítő és szerelési alkat
részek.
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a) Alátámasztások
A saruszerkezet két csappal ellátott alátétlemezből és csú
szó sarutalpból áll. A függőleges csapok határolják le a víz
szintes mozgásokat (± 50 mm), amelyeket a sarutalpon lé
vő ovális furatok tesznek lehetővé. A sarutalp két ék alakú 
gerinclemeze tartja a tengelyt, amelyre a hídmezők vég
oszlopai alá helyezett sarufej támaszkodik. így a szerkezet 
kettős (csúszó és billenő) alátámasztást képez, azaz lehe
tővé teszi a vízszintes irányú hődilatációs mozgásokat és 
a főtartók lehajlásából származó függőleges szögelfordu
lást is.

b) Tartópanelek
Az áthidaló szerkezet alapvető eleme a tartópanel, amely 
nem más, mint kettős rombusz alakban hegesztett rácsok
kal merevített, téglalap alakú keret. A keret felső és alsó 
övét egymáshoz képest kifelé fordított és hevederlemezek
kel összefogott, hengerelt „U"-szelvénypár alkotja. Függő
leges oszlopai és merevítő rácsrúdjaí ugyancsak „IT'-szel- 
vények, ezek az öveket alkotó szelvénypárok belső síkjai 
közé vannak hegesztve. A felső és alsó övrudak végei saj
tolt idomokból állnak, ezekben vannak a csapfuratok. A pa
neleknek „férfi" és „női" végeik vannak, ezáltal hosszirány
ban egymásba illesztve csapokkal összekapcsolhatóak. 
így jön létre a tartószerkezet gerince, amely végeredmény
ben nem más, mint merevített keretek sorozatából csapok
kal összekapcsolt gerenda. A készletben többféle tartópa
nel szerepel:

-  „standard" panel a főtartó átlagos igénybevételnek ki
tett részeihez;

-  „nagy nyíróerejű standard panel" a főtartó végeihez,
-  „super panel" a nagyobb teherbírású és fesztávolságú 

főtartókhoz;
-  „nagy nyíróerejű super panel" a főtartó végeihez, na

gyobb teherbírásra és fesztávolságra.
Az egyes panelfajták egyrészt az anyagminőségben, 

másrészt a kapcsolatok határteherbírásában különböznek 
egymástól. A panelek övrúdjait összefogó hevederlemezek 
furatokkal készülnek. Ez a megoldás lehetővé teszi a meg
erősítő övelemek rácsavarozását, ami növeli a főtartó te
herbírását. Azért, hogy az överősítés teljesen együtt dol
gozzon a panelekkel, a csavarozáson kívül, hosszirány
ban, ezek is csapokkal csatlakoznak egymáshoz.

A főtartó lehet egy- és többsoros, egy- és többemeletes. 
Maximum négy sor képezhető egy emeletben. Többsoros 
megoldás esetén a panelek felső övei közé vízszintes, az 
egymáshoz csatlakozó panelek közé pedig függőleges me
revítő kereteket csavaroznak fel, ezek biztosítják a panel
sorok együttdolgozását. Egysoros változatban a panelek 
keresztirányú merevítését a kereszttartók végeihez és a

3. ábra: Rácsos tartópanelek överősítéssel egysoros 
változatban

4. ábra: Kétsoros, egyemeletes M & J hídrész, 
pályaszerkezet nélkül, behúzásra készen

panelek függőleges oszlopaihoz csavarozott ferde tá
masszal oldották meg.

Az egyes panelek végoszlopai természetesen nem ké
pesek a főtartók végein jelentkező nagy támaszerők felvé
telére, ezért itt erősítő oszlopokat kell beiktatni. Az erősítő 
végoszlopok a sarufejek által illeszkednek az alátámasztá
sokra. Többnyílású hidak esetén a végoszlopok kialakítá
sa lehetővé teszi a főtartó folytatólagos többtámaszú stati
kai működését is. A panelek csapfuratainak tengelytávolsá
ga 3048 mm (a régi angolszász hosszmértékegységben 10 
láb), amely így egyben a főtartó támaszközének alapegy
sége is (pl. a 14 részes hídmező támaszköze 14 x 3048 = 
42,672 m).

c) Kereszttartók
A kereszttartó 600 mm magasságú hegesztett „I"- szelvé
nyű gerenda, amelyet merevítő bordákkal, furatokkal és 
csapokkal láttak el. Ez utóbbiak lehetővé teszik a panelek 
alsó öveinek felső síkjaira való pontos illeszkedést és rög
zítést, a függőleges és vízszintes merevítések csavaros 
kapcsolatainak kialakítását, valamint a pályaszerkezet ele
meinek rögzítését.

A kereszttartók a híd rendeltetését és típusát illetően 
többféle változatban készülnek:

-  egypályás (4,2 m pályaszélességű) közúti hidakhoz fa- 
és acél pályaszerkezetű változatokban (standard és extra 
széles),

-  kétpályás (7,0 m pályaszélességű) közúti hidakhoz fa- 
és acél pályaszerkezetű változatokban (standard és extra 
széles),

-  vasúti (egyvágányú) hidakhoz.
A kereszttartók hossza és kialakítása lehetővé teszik az 

egy- és többsoros főtartók szerelését is.

d) Szélrácsozás
A több panelből összeszerelt hídmező rendkívül rugalmas 
mind vízszintes, mind függőleges értelemben. Önsúlyi le
hajlása és oldalirányú lengése a szerkezet hosszától füg
gően több 10 mm nagyságrendű. Merevítését vízszintes 
és függőleges merevítőkkel oldják meg. A merevítők átló
san elhelyezett „U" szelvények, amelyeket csavarozással 
rögzítenek a kereszttartókon kiképzett furatos idomokhoz. 
Mind a vízszintes, mind a függőleges merevítők az átlók 
metszéspontjaiban egymáshoz is összecsavarozhatók, ez
által csökkentve a kihajlási hosszat.

e) Pályaelemek
A pályaelemek 3043 x 1050 x 134 mm méretű, lapos, he
gesztett szekrényszerű szerkezetek, amelyekből egy 
„standard" hídkeresztmetszetben 4 db kerül egymás mel
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lé. így alakul ki a szabványos 4,20 m-es pályaszélesség. A 
pályaelemek vég- és oldaílapjain csavarfuratokat képeztek 
ki. Ezek egyrészt a kereszttartókhoz való rögzítést, más
részt a szegélyelemeknek a szélső pályaelemek külső ol
dallapjaihoz való rögzítését szolgálják. A pályaelemek fel
ső felülete érdesített lemezből készül.

Kisebb forgalmi terhelésű M & J hidak pályaszerkezete 
készülhet fából is. Erre a megoldásra másféle kereszttartók 
készülnek, lehetővé téve acél hossztartók beiktatását, 
amelyekre haránt irányú fa pallóburkolat kerül, fa szegély
gerendákkal együtt.

f) Szegélyelemek
A szegélyelemek rendeltetése a hídpálya kétoldali lehatá
rolása és az esetleges járműkerék-ütköző- vagy súrlódó 
erők felvétele. Profiljuk szerint ezek hidegen hajlított acél 
lemezszelvények. Hosszuk megegyezik a pályaelemeké
vel. Rögzítésükhöz 5 db csavarfuratot képeztek.

g) Feljáró elemek
A M & J felszerkezet kétféle módon épülhet rá a hídfőkre, 
illetve pillérekre:

-  „süllyesztett kivitelben", amikor a híd pályaszintje meg
egyezik a csatlakozó út pályaszintjével, azaz az alátá
masztó szerkezet (saru) talplemeze 805 mm-rel mélyeb
ben van a pályaszintnél, ehhez ilyen kialakítású hídfőt kell 
építeni;

-  „feljáróval", amikor az előző megoldásra nincs lehető
ség, azaz a saru a meglévő hídszerkezetre támaszkodik fel 
és a magasságkülönbséget 5-8 %-os lejtőszögű rámpával 
küszöböljük ki.

A feljáró általában 4-5 részes. Szerkezeti kialakítása 
megegyezik a pálya szerkezetével, azaz 4-4 db pályaelem
ből és szegélyelemekből áll. A kívánt lejtőszög változó ma
gasságú fa máglyákkal állítható elő (nem szabványos 
anyag). Az egyes máglyák fejgerendája viszont kereszt- 
metszetileg ferde síkú fejlemezzel rendelkező, a készletbe 
tartozó, hegesztett „I" profil. A ferde fejlemezhez ugyan
azon módon csavarozhatok a pályaelemek, mint egyéb
ként a hídon. A csatlakozó útra támaszkodó kezdő feljáró
mező pályaelemeinek vége és az út közötti csekély szint- 
különbséget lejtős acéllemezzel lehet kiegyenlíteni. Ennek 
rögzítése nagyméretű „tiplikkel" vagy DÜBEL-csavarokkal 
az acéllemez furatain keresztül magához az útpályaszerke
zethez történik.

h) Egyéb elemek
A készlethez sokféle kiegészítő, szerelő, csatlakozó és 
megerősítő elem tartozik, úgymint:

-  végoszlopok és végoszlop-erősítő idomok a támasz fe
letti panelek függőleges oszlopainál ébredő nagy reakció
erők felvételére;

-  megerősítő övrudak a főtartók alsó és felső övei teher
bírásának növelésére;

-  vízszintes és függőleges merevítő keretek a többsoros 
főtartók panelsorainak együttdolgoztatásához;

-  átmeneti és összekötő övelemek a folytatólagos több- 
támaszú szerkezeti változatokhoz;

-  billenő és sík görgőszerelvények a híd behúzásához;
-  hidraulikus emelők és emelőkeretek az emelési és le

eresztési műveletekhez;
-  kéziszerszámok, kitűző- és mérőeszközök.

A szerkezeti elemek alkatrész-katalógusokból válaszha
tók. Ezek tartalmazzák a kódszámot, a rajzszámot, az al
katrész rajzát több vetületben, pontos méreteit, tömegét és 
pontos megnevezését, pl.:

Kódszám Rajzszám Megnevezés (angol) Megnevezés (magyar)
MC 136 CA 345 Swayframe

- SJ - E.W. - 200 Átlós merevítőkeret 
feszített kapcsolathoz 
extra széles - 200

3. Építés

A M & J áthidaló szerkezet építéséhez kész alátámasztá
sokra (hídfőkre és pillérekre) van szükség. Meglévő, rom
bolt felszerkezetű vagy ép, kis teherbírású hidakon ezek ál
talában adottak. Ha az alátámasztások is sérültek vagy hi
ányosak, előbb helyre kell állítani őket. A továbbiakban ez
zel nem foglalkozunk, hiszen a megoldás módja hidanként 
változó.

Előkészítő munkák

A hídépítés első művelete a szerelőmunkatér kialakítása. 
Az építési oldalon lévő hídfő mögött el kell egyengetni a te
repet, illetve szabaddá kell tenni a csatlakozó utat. A mun
katér minimális hossza az első behúzandó hídrész 
hosszának felel meg. Amennyiben darus gépkocsi és tar
gonca is rendelkezésre áll, ezek helyszükségletét is számí
tásba kell venni. A munkatér minimális szélessége az épí
tendő híd szerkezeti szélességéből és kétoldalt legalább
1,5 -1,5 m széles sávból -  ez a körüljárhatóság helyszük
séglete -  tevődik össze.

A főtartók tengelyének meghosszabbításában, a hídfőtől 
számítva 7,6 m-enként el kell helyezni a szerelőgörgőket. 
Ezek keményfa alátétfákra támaszkodnak, az alátétfelület 
hozzávetőlegesen I . O i t f . A M & J  szerkezet csak egyenes 
vonalban és csak síkban -  lehetőleg vízszintes síkban -  
építhető. Amennyiben az egymást követő alátámasztások 
között szintkülönbség van, a tervezett hosszirányú lejtés 
vagy emelkedés az 5%-ot nem haladhatja meg. Ha ez nem 
küszöbölhető ki, gondoskodni kell a nagy önsúlyú hídrész 
hosszirányú elmozdulásának megakadályozásáról. Oldal
irányú lejtés nem engedhető meg, mert a szerkezet igen 
könnyen iecsúszik a görgőkről. A terep és a behúzási sík 
közötti szintkülönbségeket stabilan megépített keményfa 
máglyákkal lehet kiegyenlíteni. A görgőpálya szintezésére 
nagy gondot kell fordítani. A kétoldali görgősort a hídfő utá
ni első (ez fix) kivételével billenő görgők alkotják. Többnyí
lású (többrészes) hidak építésekor a közbenső alátámasz
tásokra is görgőket kell helyezni.

A görgőpálya pontos kiépítése után, illetve vele párhuza
mosan az építés sorrendjének megfelelően deponálni kell 
a hídanyagot a rendelkezésre álló sáv szélességétől füg
gően egyik vagy mindkét oldalon. A „szerelési lépcső" 
hosszát az építési fázisterv tartalmazza. A szerkezeti rend
szer ismeretében 1-2 m pontossággal „helyükre lehet гак-

s. ábra: M & J  hídrész behúzása cölöpözött hídpillérre
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ni" a beépítendő hídelemeket a felesleges anyagmozgatás 
elkerülése érdekében. Kézi erővel történő építés esetén ez 
különösen fontos. Rendkívül meggyorsítja a munkát, ha a 
kapcsolószereket és kéziszerszámokat is csoportosítjuk a 
szerkezeti elemek mellé.

Szerelés és behúzás

A szerelés a tervben megadott rendszer szerint panelen
ként történik és az „orr-résszel" kezdődik. Mivel a szerke
zet konzolos behúzással kerül majd az alátámasztásokra, 
egyfajta meghosszabbításra, „orr-részre" van szükség, 
amelynek kettős rendeltetése van. Az egyik pusztán geo
metriai -  az orr-rész fogja elérni a követő alátámasztást, 
így biztosítja a hídrész túlsó végének feltámasztását. A 
másik -  a konzolos lehajlás kiegyenlítése úgy, hogy az orr
rész tört vonalú túlemeléssel készül. Az önsúlytól erősen 
lehajlott hídvég másként nem „kapna fel" a következő gör
gőre. A törést az alsó övbe beiktatott pótdarabbal hozzuk 
létre. Az „orr-rész" főtartója kisebb hidak esetén általában 
egysoros, egyemeletes, nagyobb hidaknál kétsoros. Az 
„orr-rész" hosszát és a törés helyét a terv rögzíti.

Az első két tag összeállításához segédmáglyákra van 
szükség, a harmadik panel már a második görgőre fog fel
támaszkodni. A panelek „férfi vége" a túlsó part felé mutat, 
„női vége" pedig a szerelőtér felé. Az első két panelt oldal
ról meg kell támasztani, amíg a kereszttartó a helyére ke
rül és csavarokkal rögzítjük. A terv a panel sorszáma sze-

6. ábra: Az elkészült négyrészes M & J  híd Dobojban, 
a Bosna folyó felett

rint megadja, hogy milyen típusú (standard, megerősített, 
nagy nyírószilárdságú stb.) legyen, illetve kerül-e rá erősí
tő övelem vagy sem.

A panelek szerelése igen egyszerű. Az alsó és felső öv 
végeinek egymásba illesztése és a csapok beverése után 
a tartó függőleges értelemben merevvé válik. A két főtartó 
vízszintes síkban való merevségét az átlós keresztmereví
tők felcsavarozása biztosítja. A kereszttartók vízszintes sík-
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ban való kihajlását a közéjük beiktatott függőleges átlós 
hosszmerevítők akadályozzák meg.

Többsoros főtartók felső öveire vízszintes, a panelek vé
geire pedig függőleges merevítő kereteket csavarozunk fel. 
Az alátámasztások fölé kerülő panelvégeket erősítő oszlo
pokkal látjuk el. A pályaelemeket az önsúly csökkentése 
érdekében a behúzásig nem szereljük fel. Az első „szere
lési lépcső" elkészülte után betolás vagy behúzás követke
zik. Ennél a műveletnél nagy gondot kell fordítani az erőát
adás központosságára, tehát a húzóerő hatásvonalának a 
hídtengelyben kell lennie, máskülönben a hídrész elferdül. 
A ferdeséget kiküszöbölni nem könnyű dolog, amikor már 
tekintélyes hosszúságú -  nagy önsúlyú -  hídrésszel van 
dolgunk. Az első behúzás után -  a híd hosszától függően 
-  tovább folytatható a szerelés. A szerelési fázisterven a 
szerkezet súlypontja fel van tüntetve, konzolos helyzetben 
ennek mindig a hídfő mögött kell lennie.

Amikor a híd a „helyén van", tehát a végoszlopok az alá
támasztások felett vannak, az orr-részt le kell szerelni, sőt 
egyes alkatrészeit -  pl. az erősítő övelemeket át -  kell he
lyezni a végleges szerkezetre. A következő művelet a híd
szerkezet lesüllyesztése a sarukra. Ehhez viszont előbb fel 
kell emelni a hidat, hiszen a görgőket ki kell venni alóla és 
helyükre beilleszteni a sarufejeket. Az emelés és a leeresz
tés több, egyenként 350 kN teherbírású hidraulikus emelő
vel történik. Szigorúan ügyelni kell az emelési pontok meg
választására, mert nem mindegyik szerkezeti elem alkal
mas a támaszerők felvételére.

A tartószerkezet elkészülte után kerül sor a pályaszerke
zet szerelésére. A pályaelemeket e kereszttartókra emeljük 
és lecsavarozzuk. Gyorsítja a beépítést, ha a szegélyele
meket előre rácsavarozzuk a szélső pályaelemekre. A pá
lya építését emelővillás targonca alkalmazása segíti a leg
jobban.

4. Fenntartás

A M & J hidak fenntartása ellenőrzésből és karbantartásból 
áll. Folyamatos forgalom esetén a hidakat 2-3 havonta kell 
ellenőrizni. Az ellenőrzés során alaposan meg kell vizsgál
ni:

-  a szerkezeti elemek esetleges mechanikai sérüléseit, 
deformációit, a hegesztési varratok épségét;

-  a felületi bevonat épségét, korróziós jelenségeket;
-  az alátámasztások stabilitását, a saruszerkezetek fel

fekvését, elmozdulásait;
-  a csapoknak a furatokban való esetleges elmozdulása

it, a biztosító gyűrűk meglétét;a csavarok meglétét;
-  meg kell mérni a tartószerkezet lehajlását.
A karbantartás kiterjed:
-  a híd szennyeződésektől való megtisztítására;

-  a kilazult csapok utánverésére, csavarok után- 
húzására, a teherbírást nem befolyásoló sérült szerkezeti 
elemek cseréjére (pl. szegélyelemek).

5. Következtetések, javaslatok

Az elvi ismertetés és a gyakorlati tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a Mabey & Johnson hídkészlet kivá
lóan megfelel úgy a háborús rombolások, mint a természe
ti katasztrófák során tönkrement hidak ideiglenes jellegű 
helyreállítására. A szerkezeti elemek és kapcsolóeszközök 
egyszerűek és pontosak. Ebből adódóan a hídkészlet be
gyakorolt részlegekkel, minimális technikai háttérrel (szál
lítóeszközök, daru, targonca, kéziszerszámok) gyorsan és 
könnyen szerelhető és bontható.

Ez a fajta hídkészlet hiányzik a magyar katonai-műsza
ki eszközparkból. Ugyanakkor a Magyar Műszaki Kontin
gens jelentős tapasztalatokra tett szert az ilyen típusú hi
dak építésében, fenntartásában és bontásában. Kár len
ne, ha ez a tapasztalat az idő múlásával (egyszer véget ér 
a bosznia-hercegovinai békeművelet) elsorvadna. Az 
IFOR/SFOR fennállásának három éve alatt hozzávetőlege
sen 80-100 fő sajátította el és gyakorolta be az építés fogá
sait. Közülük mintegy 40-50 fő ma is aktív műszaki tiszt és 
tiszthelyettes. Célszerű lenne rendszeresítése hazai híd
építési feladatok végrehajtására is. Mivel ez igen költsé
ges lenne, célszerűnek tartom egy 10-12 részes (30-36 m 
hosszú) M & J hídkészlet beszerzését a Magyar Honvéd
ség részére, hogy legalább szintentartó kiképzést lehessen 
folytatni az igencsak megfogyatkozott hídépítő alegységek 
részére, természetesen a hagyományos (pontonos, álló 
aljazatú, TMM-3 stb.) hadihídépítés mellett. Úgy gondo
lom, ezek nem zárják ki egymást, mindegyiknek megvan a 
létjogosultsága adott helyzetben. A kiképzés ( 1 - 2  hetes 
tanfolyamok) színtere lehetne Szentes (élő műszaki dan
dár) vagy Szentendre (hivatásos és tartalékos tisztkép
zés).

Remélhetőleg a SFOR (értsd NATO) nem feledkezik 
meg a magyar műszakiak kiemelkedő helytállásáról a mű
veleti területen létesített és fenntartott hidak vonatkozásá
ban és a csatlakozás után is igényt tart hasonló közremű
ködésre, esetleg más színtereken is. Úgy gondolom, hogy 
a M & J hidak építésében már „kompatíbilisek” vagyunk.

Deák Ferenc mk. alezredes

(A szerző MMK főmérnöki beosztásában szolgált 
1997.12.15. és 1998. 12. 21. között. Szerk.)

A Haditechnika 1999/3. száma szeptember 16-án jelenik meg!

XzA iZtÓ  <KzM istO tUL

Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 
Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 

Megvásárolható: Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9. tel.: 342-0353)
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Atlanti Tavasz ’99

1-2. ábra: Dr. Szabó János honvédelmi miniszter és Végh 
Ferenc vezérezredes, az MH parancsnoka, vezérkari fő
nök az ünnepségen

Tata a vizek és virágok városaként él a köztudatban. Keve
sen tudják azonban azt, hogy katonái, az MH 25. Klapka 
György Gépesített Lövészdandár a NATO számára felaján
lott alakulat. Itt került sor 1999. március 13-án az Atlanti Ta
vasz ‘99 „Nyitott laktanyák” rendezvénysorozat megnyitó
jára, melyen a házigazdák mellett részt vettek -  többek kö
zött -  az MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj (Hód
mezővásárhely), a 88. Gyorsreagálású Zászlóalj (Szolnok) 
és egy angol század katonái is. A napot a székesfehérvári 
katonazenekar zenés ébresztője, mazsorettek és a dandár 
díszszázadának látványos felvonulása indította. Ezt követ
ően a programok a laktanyában folytatódtak.

Az ünnepélyes megnyitón több neves személyiség is 
részt vett. így Szabó János honvédelmi miniszter, Végh 
Ferenc vezérezredes, az MH parancsnoka, vezérkari fő
nök, Gyuricza Béla, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, 
Simicskó István, az Országgyűlés honvédelmi bizottságá
nak alelnöke, a NATO-tagállamok hazánkban akkreditált 
katonai attaséi, a Magyar Honvédség több magas rangú 
tisztje, valamint Hetényi Tamás, Tata város polgármes
tere is.

3. ábra: A BTR-60 alvázon lévő parancsnoki jármű

4. ábra: A csapatzászló érkezése

A NATO-tagállamok zászlait az Örömóda hangjaira von
ták fel, melynek záróakkordját két MiG-29-es tisztelgő re
pülése tette még ünnepélyesebbé. Majd Orbán Viktor mi
niszterelnök nevében Gyuricza Béla mondott köszöntő 
szavakat. Őt Végh Ferenc vezérezredes követte a felszó
lalók sorában. A köszöntők után a Miniszterelnöki Hivatal 
államtitkára kötött szalagot a csapatzászlóra.

Miután az alakulótérről kivonultak a katonák és a dobo
gót is átrendezték, Kristóf Gábor vezetésével Talk Show-t 
tartottak Simicskó István, Gyuricza Béla és Végh Ferenc 
vezérezredes részvételével. Az interjú után a színpadot a 
Honvéd Művészegyüttes táncosai foglalták el, míg a ve
zetők átvonultak a katonai bemutató helyszínére. A show 
megnyitásaként a 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj 
nyolc ejtőernyőse ugrott 1200 m magasságból. A NATO- 
és magyar zászló még alig ért földet, miközben a nézők 
már a három páros kupola-, banán- és fedeles kupola alak
zataiban gyönyörködhettek. Majd egy ellenőrző-áteresztő 
pont működésével ismerkedhettünk meg különböző szitu
ációkban: gyalogos, gépjármű átengedésekor, körözött bű
nöző elfogásakor, illetve lázongó tömeg eloszlatása ese
tén. Ezt a 88. Gyorsreagálású Zászlóalj közelharc - és tö
réstechnikai gyakorlata, valamint speciális helikopteres ku
tatás-mentési akciója követte, melynek során egy kény
szerleszállást végrehajtott helikopter sebesültjeit mentették 
és keveredtek közelharcba a katonák. A programot a Lég
védelmi Tüzérezred Mistral szakaszának látványos bemu
tatója zárta. Láthattuk, hogyan teszi szabaddá a terepet ak-
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7. ábra: A Mercedes alvázon lévő Mistral Indítóállvány

naszedőjével a T-72-es harckocsi a Msíraí-rendszert szál
lító Mercedes teherautó számára.

Az ebédet számos szórakoztató program követte: kon
certek a színpadon, fénypuskalövészet, számítógépes já
tékok, euroatlanti játékbarlang, óriás puzzle, mozi, a Zrínyi 
Kiadó bemutatója, az érdeklődő fiataloknak pályaválasztási 
tanácsadás, toborzás. A csípős tavaszi idő sem szegte 
kedvét a vendégeknek, akik az alakulótéren kipróbálhatták 
a bemutatott technikai eszközöket, így a különféle ejtő
ernyőket, aknákat, könnyűbúvár-felszereléseket, a 2Sz1 
önjáró tarackot, a 9P133 páncéltörő rakétakomplexumot, 
VPV harcjármű-vontatót és még sok más járművet. A leg
nagyobb érdeklődés mégis a T-72-es harckocsit, a Mistral 
légvédelmi rakétakomplexumot és a BLG-60 hídvető harc
kocsit övezte.

A mindennapi munka erőfeszítései, a színvonalas szer
vezés, a változatos program meghozta méltó gyümölcsét. 
A nagy létszámú hazai közönség és a külföldi vendégek 
elismerő szavai igazolták katonáink felkészültségét, érett
ségét a NATO-tagságra. Az eseményekben gazdag, fá
rasztó nap után vidáman köszöntek el a tataiak és vendé
geik az MH 25, Klapka György Gépesített Lövészdandár 
állományától. Búcsúzunk hát mi is így: „Jövőre együtt, 
ugyanitt!”

A fotókat a szerző készítette.
Fuli Anikó
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Ismét Kecskemét adott otthont 
a NATO-Expressz rendezvénynek

NEMZETKÖZI

REPULONAP
ÉS HADITECHNIKAI BEMUTATÓ

3»  - 1998. AUGUSZTUS 22-23. 
KECSKEMÉT, KATONAI REPÜLŐTÉR

Jegyek elővételben (400 - Ft) az IBUSZ és az Expressz utazási irodák
ban, a kijelölt MÁV pénztáraknál és postahivatalokban kaphatók, va
lamint a helyszínen (500.- Ft). A MÁV és a GYSEV 50%-os, az M5- 
ös autópályán az AKA Rt. 40%-os kedvezményt biztosít. A rendez
vényt 6 éven aluliak ingyen látogathatják.

Honvédelmi Minisztérium  Magyar Honvédség

Manfred Wörner Alapítvány

Hazánkban immár harmadik alkalommal került sor a 
NATO-Expressz rendezvényre. A Kecskeméten 1998. au
gusztus 21-23. között megrendezett IV. Nemzetközi Re
pülőnap és Haditechnikai Bemutató nyitányaként 21-én a 
budapesti Nyugati pályaudvarról NATO-Expressz vonat ér
kezett Kecskemétre. Az állomásról autóbuszokkal szállítot
ták az utasokat a kecskeméti katonai repülőtérre. A neve
zetes különvonaton közismert diplomaták, politikusok, a tá
bornoki kar, az üzleti világ tagjai, NATO-tisztviselők és a 
sajtó képviselői foglaltak helyet. Már a vonaton megkezdő
dött az eszmecsere különböző témákban. Többször is el
hangozott a résztvevők szájából, hogy a NATO-csatlako- 
zás után hogyan tovább?

A NATO-Expressz rendezvényt az idén a Magyar Hon
védség parancsnoksága, a Honvédelmi Minisztérium és a 
Manfred Wörner Alapítvány szervezte Magyarország 
NATO-csatlakozásának népszerűsítésére. A nagysza
bású rendezvény tíz órakor fórummal kezdődött, mely „A 
NATO szerepe Magyarország euroatlanti integrációjában” 
címet kapta. A fórum első részében a jelen lévő politikusok, 
katonák (dr. Szabó János honvédelmi miniszter, Donald J. 
McConnel nagykövet, politikai igazgató (NATO), Simonyi 
András NATO-nagykövet, Stumpf István, a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezető miniszter, Lányi Zsolt, az Országgyűlés 
honvédelmi bizottságának elnöke, dr. Katona Tamás, a 
Manfred Wörner Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr.

1. ábra: A megnyitón szereplő mazsorett csoport
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4. ábra: Az F16-C  gép fegyverzete a szárnyvégen 
az AMRAAM, a konzolon a Sidewinder A IM -9L  
légiharcrakéták

7. ábra: A bemutatott M irage-2000 B, a 5-O V jelzéssel 
és 522-es oldalszámmal szerepelt

8. ábra: Dr. Szabó János honvédelmi miniszter a NATO- 
Express rendezvényen a tábornoki kar tagjaival

9. ábra: Dr. Gyuricza Béta államtitkár a rendezvényen 
a tábornoki kar tagjaival

10. ábra: A Dassault Aviation cég Falcon 2000 VIP gépének 
makettje a NATO-Expresz rendezvényen

Gyuricza Béla, a Miniszterelnöki Hivatal Biztonság- és Vé
delempolitikai Koordinációs Államtitkárság államtitkára, 
Végh Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség pa
rancsnoka, vezérkari főnök) tartottak tájékoztatót a témá
ban, majd válaszoltak a sajtó képviselői által feltett kérdé
sekre.

Dr. Szabó János honvédelmi miniszter elsősorban bizal
mat, méltányosságot és megértést vár a NATO-tól Magyar- 
ország számára. Donald J. McConnel, a NATO politikai
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igazgatója meggyőződését fejezte ki, hogy hamarosan le
zárul a bővítés folyamata, és az első körben meghívott or
szágok a szövetség teljes jogú tagjaivá válnak. Lányi Zsolt, 
az OHB elnöke kifejtette, hogy hazánkban a NATO-csatla- 
kozás ellenére sem lehet belátható időn belül áttérni telje
sen a hivatásos hadseregre.

Ebéd után a fórum résztvevői a jelen lévő négy repülő- 
gépgyár termékeivel ismerkedtek. A francia Dassault Avi
ation a Mirage-2000 típusú világszínvonalú vadászrepülő
gépet mutatta be. A Lockheed Martin előadással és filmve
títéssel egybekötött ismertetőt adott az F-76-osokról „A 
Lockheed Martin megoldása a magyar honvédelem igé
nyeinek kielégítésére” címmel, mely nagy tetszést aratott a 
résztvevők körében. A Boeing gyár „Cooperative Vision” 
címmel produkált bemutatót a nagyhírű gyárról és az általa 
forgalmazott F/A-18D /-Zömeiről. A külföldi cégek bemutat
kozását a SAAB/BAE zárta „SAAB-British Aerospace Gri- 
pen: a többfeladatú vadászgép” címmel. A Dunai Repülő- 
gépgyár Rt. reprezentálta a magyar ipart: „Több mint 50 év 
a magyar katonai repülés szolgálatában. Nemzetközi koo
peráció, MiG-29 modernizáció” címmel. Természetesen

ezeket a bemutatókat színes viták, konzultációk tették ér
dekessé és hangulatossá. A vendégek a helyszínen meg
tekintették és megérinthették a gyárak termékeit (az F-16, 
F/A-18D, Mirage-2000, Jas-39 Gripen vadászrepülőgépe
ket).

A repülőgépek megtekintése után a vendégek igazi íze
lítőt kaptak a nemzetközi repülőshow látványosságaiból: az 
F-16 Fighting Falcon (Vadászsólyom), majd a 
Mirage-2000, a Jas-39 Gripen (Griffmadár) s végül az 
F/A-18D Hornet (Lódarázs) bravúros műrepülése kápráz
tatta el a NATO-vonat vendégeit és a szakmai közönséget.

A jól sikerült repülőbemutatót követően a vonat utasait 
autóbusszal a vasútállomásra szállították, ahonnal 16 óra
kor elindultak Budapestre, s 17 óra 15 perckor futott be ve
lük a gyors a Nyugati pályaudvarra. A Magyar Honvédség 
és a szervezők a NATO-Expressz lebonyolításával kiváló 
munkát végeztek, hibátlanul zajlottak a programok és az 
események, amit a résztvevők is megerősítettek.

A fotókat a szerző készítette.
Kenyeres Dénes

Haditechnikai kutatók 
és fejlesztők napja 1999

A haditechnikai kutatók és fejlesztők napjának ünneplése 
idén korábban, már február 8-án elkezdődött, amikor a lég- 
térszuverenitást-ellenőrző ASOC-rendszer ünnepélyes 
átadásakor a honvédelmi tárca a fejlesztésben részt vevők 
munkáját számos előléptetéssel és jutalommal ismerte el. 
Március 1-jén a Hadtudományi Társaság Haditechnikai 
Szakosztálya konferenciája nyitotta az ünnepséget a HM 
Haditechnikai Intézetben.

A konferenciát Ráth Tamás mérnök ezredes, a HM HTI 
főigazgatója nyitotta meg. Még a konferencia kezdete előtt 
tájékoztatást kaptunk az átadási ünnepségen felolvasott 
parancsokról, határozatokról. A konferencia nyitóelőadása
ként Gönczi Sándor mérnök alezredes beszámolt az inté
zet tudományos életéről és bemutatta a NATO kutatási és 
technológiai fejlesztési szervezetét.

Fegyverzeti szakértőink már a NATO - csatlakozás alap
ján vizsgálták a Magyar Honvédségnél alkalmazott egyéni 2. ábra: Az FD -7  forgásjel-digitalizáló egység
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5. ábra: Egyszeri VHF zavaró-adókat felkutató iránymérő

6. ábra: Rádiólokációs Információ Gyűjtő és Feldolgozó 
Alközpont (RICK)

8. ábra: Mozgó objektumok tevékenységét regisztráló 
adatfeldolgozó rendszeriMOTRA)

9. ábra: Kommunikációs Rendszer Központ (KRI)
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4. ábra: A pilóta repülésközbeni élettani paramétereit rögzítő 
és kiértékelő rendszer



10. ábra: A 12,7 mm-es Gepard M-2 öntöltő romboló puska

sorozatlövő fegyvereket. Egerszegi János tájékoztatta a 
konferenciát a szakértők érdekes javaslatairól, amelyek 
szerint a jelenlegi fegyverek a NATO követelményeinek 
részben megfelelnek, de a szükséges változtatási javasla
tok új fejlesztésű, 8-szor hatékonyabb lőszerre, éjjeli irány 
zékra és gránátvetésre irányultak.

A harckocsik védelmét fokozó reaktív páncél fejleszté 
séről Diószegi Imre mérnök alezredes számolt be. A fej
lesztés 1992 óta szabadalommal védett eljárásra épül. Dr. 
Kurucz István mérnök ezredes a ASOC-rendszer tovább
fejlesztéséről fejtette ki a programiroda véleményét. A kor
szerű rendszerhez a tökéletesebb ellenőrzés érdekében 
korszerűbb adatforrásokat kell csatlakoztatni. Továbbá az 
ellenőrzés adatait feldolgozva a fegyverrendszerek vezeté
sét is meg kell oldani. Az erre irányuló vizsgálatoknál a mo 
bil változatokat is ki kell alakítani. Bényi Ferenc mérnök őr
nagy az előző előadást kiegészítve a februári átadáshoz 
vezető útról tartott tájékoztatást.

Gerlei István mérnök ezredes, a Gépjármű Programiroda 
vezetője tájékoztatást adott arról a vizsgálatról, amely so
rán felmérték a jelenlegi gépjárműparkot. A teljes gép
járműállomány cseréje szükségessé vált, de nagyon fontos 
a típusszám csökkentése a jelenlegi 80-ról 10-15 db-ra. A 
program kidolgozásakor a családcentrikusság a legfonto
sabb jellemző. A program 2000. január 1-jén indul, időtar
tama 10-12 év. Nagyon gondos tervezést igényel a két 
rendszer egymás melletti létezése. A gépjárművekkel 
szemben támasztott követelmények közül már eldöntött a 
hőmérséklettartomány: -30  +40 °C.

A konferenciát Búzási Tibor mérnök főhadnagy előadása 
zárta a CNN (Cellular Neutral Network) technológia alkal
mazásáról a haditechnikai eszközöknél. A technológia leg
jelentősebb előnye a párhuzamosság, a nagy sebességű 
feldolgozás lehetősége. Jelenleg a képfelismerés algorit
musait fogalmazzák meg a szakemberek.

A konferencia után a vendégek megismerkedhettek a 
konferenciateremben és a múzeumhelyiségben kiállított 
eszközökkel, amelyeket témafelelősök mutattak be.

Baráti beszélgetéssel végződött a találkozó.
Sz. M

A „Dongó” Repülőszázad Franciaországban

A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezredet, illetve harcászati repülőszázadait több euró
pai állam légierejének alakulatai látják vendégül évek óta. 
A hagyományt folytatva a franciák ezúttal a 2. „Dongó” Har
cászati Repülőszázadot hívták meg közös repülésre, illetve 
tapasztalatcserére. A francia repülők ezúttal nagyvonalúak 
voltak, hiszen meghívták az ezred vezetőállományát és a 
szakágvezetőket is (repülésbiztosítási orvos, ejtőernyős 
szolgálatfőnök, hadtápfőnök, elhelyezési szolgálatfőnök, 
mérnöki kar, repülésirányító tiszt, repülőmegfigyelők).

Összesen harmincegy fő indult el Téglás László repülő 
alezredes ezredparancsnok-helyettes vezetésével a camb- 
rai légi támaszpontra, mely a francia-belga határtól mint
egy száz km-re helyezkedik el. A „Dongó” Repülőszázad 
pilótáit Németh Gábor alezredes, a „Dongó” Harcászati Re
pülőszázad parancsnoka irányította a francia szakmai 
megbeszéléseken és a közös repülések során. A kitelepü
lést öt napra tervezték. A megfelelő előkészületek és enge-

у. ábra: A gépben elöl Németh Gábor alez. század- 
parancsnok, mögötte Ősze Sebestyén szds. ül
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2. ábra: Indulás Kecskemétről, a gépben elöl Vári Gyula 
örgy. hátul Varga Zsolt szds. ül

3. ábra: A 405-ös A n-26  személyzete: balról jobbra Simáni 
Zoltán szds., Mogyorósi Attila alez., Kaszab László fhdgy. 
Sárdi János őrgy, Bartus Sándor örgy

délyek birtokában a kijelölt csoport 1998. augusztus 31-én 
a kora reggeli órákban kezdte meg a közvetlen felkészülést 
a légi utazásra. Tökölről, a Magyar Honvédség 93. Vitéz 
Háry László Vegyes Repülőosztály állományából reggel 
hét órára a kecskeméti reptéren leszállt a 405-ös oldal
számú, An-26  típusú közepes szállító repülőgép. A re
pülőműszaki és kiszolgáló személyzet azonnal meg
kezdte a berakodást az „Ancsá”-ba. A szállítógép személy
zete: elsőpilóta: Mogyorósi Attila alezredes, az osztály pa
rancsnoka, másodpilóta: Simáni Zoltán százados, megfi
gyelőtiszt: Sárdi János őrnagy, fedélzeti rádiós: Kaszab 
László főhadnagy, fedélzeti technikus, mérnök: Bartus 
Sándor őrnagy.

Közben a repülőműszaki állomány előkészítette a 2-es 
zónában a kivontatott MiG-29 UB típusú, kétkormányos el
fogó vadászrepülőgépeket.

A 25-, 26-, 27-es oldalszámú gépek sorakoztak fel az át- 
településre, ebből a 27-es oldalszámú tartalékként szere
pelt. A hajtóművezés és megfelelő műszerellenőrzés után 
a gépek kigurultak a felszállóbetonra s 7 óra 45 perckor 
hármas kötelékben elstartoltak. A 25-ös kabinjában Né
meth alezredes, Ősze százados, a 26-os fülkéjében Vári 
őrnagy, Varga százados, a 27-esben pedig Tülkös János, 
Molnár Zoltán őrnagyok foglaltak helyet. Ezt követően Pá
pán leszálltak. Ismételt előkészítés után csak a 25-ös és a 
26-os repült tovább Franciaországba, a 27-es visszatért 
Kecskemétre. Az An-26-os, fedélzetén 16 fővel és öt piló
tával, a berakodást követően 8 óra 42 perckor emelkedett 
el és csaknem négyórai repülőút után landolt a cambrai lé
gibázison. A vadászok másfél óra alatt tették meg az utat.

A gépekből kiszálló vendégeket Steininger repülő alezre
des, az 1/12. „Tigris” Vadászrepülő-század parancsnoka 
fogadta, majd tájékoztatta a csoportot a tervezett közös re

pülésről és egyéb programokról. A magyar csoport vezető
mérnöki teendőit Őrs Ágoston okleveles mérnök alezredes, 
logisztikai főnök látta el. Az An-26-os a kirakodás után 
visszarepült állomáshelyére. Szeptember 1-jén Kecske
métről még kiszállította a másik csoportot (15 főt).

A programban három repülési nap szerepelt, de ezt az 
esős időjárás keresztülhúzta. A közös programban szere
pelt légi harc, közös felszállások, vegyes személyzetek re- 
pültetése. Naponta két-két felszállást terveztek, egyiket dél
előtt, a másikat pedig délután. Szerepeltek a tervben kis 
magasságú útvonalrepülések is.

Szeptember 1-jén sikeres repülést hajtottak végre 
MiG-29 UB típusú, illetve Mirage-2000 típusú kétkormá
nyos kiképzőgépekkel. Másnap a magyar csoportot autó
busszal elvitték az ország fővárosába, Párizsba, ahol a vá
ros nevezetességeivel, látnivalóival ismerkedtek. Megtekin
tették a világhírű repülőmúzeumot, ahol megcsodálhatták 
az első és a második világháború legendás repülőgépeit.

Szeptember 3-án a kellemetlen időjárási viszonyok miatt 
úgy döntöttek, hogy csak a Mirage-2000-rel hajtanak 
végre repüléseket.

A magyarok közül öt pilóta repülhetett a típussal. A Mi- 
ragé első kabinjában francia, a hátsó ülésben magyar pi
lóta foglalt helyet (Téglás alezredes, Hajdú, Horváth, Ősze, 
Varga százados). Végül is a kedvezőtlen időjárás ellenére 
a repülések végrehajtása sikeres volt.

A kint lévő magyar pilóták, repülőműszakiak és a kiszol
gáló személyzet tagjai a közös repülések során tanulmá
nyozták a francia vadászrepülőgépek üzemeltetési és ki
szolgálási rendszerét, illetve a repülések tervezésének, 
szervezésének rendjét és módszerét. A szolgálatfőnökök 
és a szakágvezetők a helyszínen tanulmányozhatták a 
francia légierőben rendszeresített szabályzatokat és a re
pülés biztosításával kapcsolatban kiadott rendszabályokat.

Szeptember 4-én a 405-ös oldalszámú gép, valamint az 
MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred 1. „Teve” 
szállítórepülő-századától a 407-es oldalszámú An-26-os 
indult Franciaországba, a hazatelepülés végrehajtása cél-

4. ábra: Az állóhelyen startkészek a gépek, a pilóták bent ülnek

5. ábra: A repülőműszaki és biztosítóállomány az An-26 előtt, 
1998. augusztus 31.
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L.i.
6. ábra: A hadtápfőnökkel (középen) utazó kiszolgáló állomány

7. ábra: A magyar repülők a cambrai repülőtéren a Mirage— 
2000 C, illetve a M iG -29 UB előtt (Zombor Ferenc)

jából. A repülőműszakiak előkészítették a vadászgépeket 
a visszatelepülésre, majd a személyi poggyászokat, se
gédberendezéseket, tartalék alkatrészeket berakodták a 
szállítógépekbe. A pilóták a MiG-29 UB típusú gépekkel
14 óra után startoltak el és Pápa közbeeső leszállás után
15 óra 56 perckor landoltak Kecskeméten. A pilótákat Ko
vács Sándor alezredes, törzsfőnök fogadta. Az „Ancsá”-k
16 óra után kaptak startengedélyt, s késő este 20 óra után 
érkeztek haza.

A vadászgépek landolása után arra kértem a „Dongó” 
század parancsnokát, mondja el tapasztalatait a közös re
pülésekről s a Mirage-2000 típusú gépről.

-  Csak közellégiharc-manővereket gyakoroltunk nagy 
magasságon. Ott a Mirage nagy előnyben volt -  nagy ma
gasságon és nagy Mach-szám mellett -  a mi gépünkhöz 
képest. Nem igazán voltunk erőfölényben, mert nem tudtuk 
kihasználni a MiG-29-es hajtóműveinek teljesítményét 
azon a magasságon.

-  A Mirage-2000-rőt is hallhatnánk valamit?

-  A típust az 1980-as évek elején fejlesztették ki, s 1984- 
ben állították a francia légierőnél hadrendbe. A francia pi
lóták nagyon szeretik, magabiztosan repülnek vele. A gép 
rendkívül korszerűnek mondható számítógéppel rendelke
zik, 100 km hatótávolságú célfelderítő-követő lokátora van, 
amely a fedélzeti fegyverek vezérlésére is alkalmas. Na
gyon komoly a fegyverrendszere, s talán az egyik legjobb 
a világon a tűzvezető rendszere. A gépbe két db 30 mm űr
méretű gépágyút építettek. Kilenc fegyverfelfüggesztő cso

mópontot helyeztek el a törzs, illetve a fékszárnyak alatt.

-  Hogyan fogadták a századot a francia repülők?

-  A „Tigris” századdal ez volt az első találkozásunk, 
most repültünk velük először. Kedvesen fogadtak, a közös 
programok is jól sikerültek. A búcsúvacsorán azt mondták, 
hogy szeretnék jövőre viszonozni Kecskeméten a látoga
tást. Mi elmondtuk nekik, hogy készek vagyunk bármikor 
fogadni őket, de ez a Magyar Légierő Vezérkarán múlik. 
Tehát bennünk megvan a szándék és az akarat a hosszú 
távú kapcsolat fenntartására. Jó lenne velük találkozni és 
közepes magasságon végrehajtott repülést, illetve elfogást 
gyakorolnánk -  remélem, sikerrel. Ott, úgy érzem, a 
MiG-29-es sokkal jobb helyzetben lenne velük szemben.

-  A légibázisról is mondjon valamit.

8. ábra: A Dongó repülőszázad tisztjei a cambrai repülőtéren. 
A képet Németh Gábor alez., századparancsnok tartja, 
mellette Steininger francia alez. (Zombor Ferenc)

9. ábra: A 25-ös gép személyzete a kecskeméti leszállás 
után (balról-jobra) Hajdú Attila szds., Kovács Sándor 
alez., Németh Gábor alez.
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-  Van egy bázisparancsnokság, mely a repülés szervezeti 
kereteit, anyagi hátterét biztosítja. Ott települ a Mirage-2000 
típussal felszerelt 12. Vadászrepülő-ezred parancsnoksága 
és az alárendelt két vadászrepülő-század. A repülőszázadok 
óriási önállósággal rendelkeznek. Külön épületben vannak 
az irodáik, felkészülési tantermeik. A „Tigris” század egyik 
fele ideiglenesen kitelepült Szaúd-Arábiába. A századnak 
saját költségvetése, saját bankszámlája van. Például egy 
francia pilótának -  pár év szolgálati idővel a háta mögött -  
úgy 21 ezer francia frank a havi fizetése. A repülőgépek kü
lön helyezkednek el a reptér egyik szélén, de a két század 
nem egymás mellett települt, a hazai bázison.

10. ábra: A 25-ös és 26-os oldalszámú gépek visszarepülő 
személyzete (b-j) Horváth Károly és Hajdú Attila 
századosok, Kovács alez. fogadótiszt, Németh Gábor 
alez. és Tóth Gábor szds.

11. ábra: A műszaki állomány a gépek visszaérkezése után, 
1998. szeptember 4.

-  Hogyan szervezik a repülést?

-  A kiképzési repüléseket NATO-szabvány szerint 
szervezik és tervezik, és úgy is hajtják végre. Egy pilóta 
maximum két felszállást végez naponta, egyiket délelőtt, a 
másikat délután. Éjszakai repülésnél pedig időeltolódással 
emelik őket a levegőbe. A másik érdekesség, hogy a dél
előtti repüléseket külön is kiértékelik, majd a repülési váltás 
végén ismét van értékelés -  fejezte be a nyilatkozatát Né
meth Gábor alezredes.

-  A cambrai légibázison van ezredhangár -  kapcsolódott 
a beszélgetéshez Őrs Ágoston mérnök alezredes, logisz
tikai főnök. -  De a repülőszázadok is rendelkeznek hangá
rokkal, ahol a repülőgépeken elvégzik a kisebb javításokat, 
a repült órák utáni időszakos vizsgákat, a gépek szükség 
szerinti felülvizsgálatát, átvizsgálását. A meghatározott, 
előírt repült idő után a hajtóműveken a modulcseréket is a 
hangárokban végzik el. Természetesen az ezredhangár

felszereltsége kifogástalan, rendelkezik azzal a műszer
parkkal, gépekkel, melyek a vadászgépek javításához, el
lenőrzéséhez feltétlenül szükségesek. Az üzemképes gé
pek egy részét boxokban tárolják.

-  A gépek kiszolgálási rendszere mennyiben tér el 
a miénktől?

-  Talán annyiban, hogy más típust üzemeltetnek, mely 
bizonyos szempontból más kiszolgálási, üzemeltetési 
rendszert követel meg. A leszállás után ők is átnézik a gé
peket, keresik a hibákat, illetve a repülőgép-vezetőket is ki
kérdezik a légi üzemeltetés tapasztalatairól. Ezt követően 
a gépeket, ha folytatódik a repülés, ismételten előkészítik 
a feladatra. Természetesen ezeket rögzítik a gép doku
mentációjában.

-  Mekkora létszámú a repülést kiszolgáló műszaki század?

-  Nem különösen nagy a létszámuk. Az üzemeltető és 
kiszolgáló század létszáma százhúsz fő. Ebből három tiszt, 
hatvan tiszthelyettes, ötvenhét pedig sorkatona, de a sorál
lományt 2000-ig teljesen fel akarják váltani szerződéses 
vagy hivatásos katonaállománnyal. Ott is gondot okoz a 
sorállomány kiképzése és gyakori váltása. Úgy látszik, 
kezd világjelenséggé válni, hogy a nagyértékű harci eszkö
zök (repülőgép, harckocsi) üzemeltetését profi módon, hi
vatásos katonákkal oldják meg.

-  Milyen tapasztalatokat szerzett még?

-  A vadászrepülőgépeket speciális kistraktorokkal von
tatják a hangárba, az állóhelyekre, illetve a repülési he
lyekre. Mobil áramforrásokat használnak a gépek üzembe 
helyezéséhez, illetve műszeres ellenőrzéséhez. A franciák 
folyékony oxigént, mi pedig gáznemű oxigént használunk 
az üzemeltetés során.

A kecskeméti repülőezred vezetőállománya, szakágve
zetői, a 2. „Dongó” Harcászati Repülőszázad pilótái s a gé
peket üzemeltető és kiszolgáló állomány Franciaországban 
olyan repülőalegységgel ismerkedett meg, melynek állo
mányában, hadrendjében korszerű vadászrepülőgépeket 
üzemeltetnek. A helyszínen tanulmányozták a NATO-elvek 
alapján tervezett és szervezett repüléseket, a Mirage-2000 
típusú korszerű vadászrepülőgép harcászati, üzemeltetési 
sajátosságait. Végül is eredményes „kiruccanást” tettek 
Frankhonban.

Élményben, tapasztalatokban gazdagodva tértek haza 
bázisukra.
A fotókat a szerző készítette

Kenyeres Dénes, nyá. alez. 
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Az első világháború fegyverei 
Légaknavetők -  III. rész

A vetőágy (27. kép), amelyre a vetőtalp csatlakozott, két 
keményfa deszkából állt, ezek 1 m és 1,5 m hosszúak, 25 
cm szélesek, 5 cm vastagok voltak. A hátsó támaszleme
zen helyezték el az íves (szegmens alakú) támaszlemezt, 
amelyre a beosztássínt erősítették. A beosztássínt vonás
beosztással látták el, amelynek terjedelme 400 vonás volt. 
A deszkák összekötésére két feszítőrudat alkalmaztak.

A légtöltő (28. kép) biztosította a négy légpalack egyidejű 
kapcsolatát a légkamrához s ezáltal az egyes légpalackok 
kicserélését feltöltés közben, valamint lehetővé tette a lég
kamra feltöltését az óvóhelyről is. A légtöltő az akasztóken
gyellel ellátott fa talapzatlemezből, az erre rögzített elosz
tótokból és két elosztórészből, lecsapoló-, töltő- és vissza
csapószelepekből, valamint feszmérőből és a légtömlőkből 
állt. A feszmérőn a skála 100 atmoszféráig terjedt, 60 at
moszféráig 5 atmoszféránként számozva és atmoszférán
ként jelölve. Itt is kettős mutatót alkalmaztak, a vörös volt a 
beállítómutató, a fekete pedig a pillanatnyi nyomásértéket 
jelezte. A levegő szállítására 6 mm belső átmérőjű, az
besztfonál tömítéssel, kettős külső acéldróttal és drótvédő
tekerccsel ellátott hajlékony légtömlőket alkalmaztak. 
Minden légtöltőhöz 4 db 3 m és 10 db 1 m hosszú légtömlő 
tartozott. A rövid tömítőtagokat kettőskengyelek segítségé
vel kapcsolták össze.

Egy aknavetőhöz 12 darab 20 literes légpalackot rend
szeresítettek -  kivéve, ha a légaknavető szakaszt ütegkö
telékben alkalmazták, mert ekkor csak 6 darab légpalack 
volt rendszeresítve.
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A lőszer
A 20 cm-es 16 M. légaknavetőhöz kétfajta aknát alkalmaz
tak. A 16 M. 20 cm-es légakna az aknatestből, robbanótöl
tetből, gyújtóból és robbanógyutacsból állt. Az aknatest 
henger alakú, tojásdad csúccsal. A 22 kg tömegű könnyű 
akna átmérője a vezetőfelületnél 204,5 mm volt. Anyaga 
szürkeöntvény, legkisebb falvastagsága 10 mm. Az akna
test alsó részén 3 vezetőszemölcsöt helyeztek el (29. 
ábra). Robbanóanyaga dynammon. Az aknához 17 M. lé
gakna-csapódógyújtót és robbanógyutacsot alkalmaztak. A 
robbantógyutacs és a robbanótöltet közé ekrazit (pikrinsa- 
vas robbanóanyag) közvetítőtöltetet helyeztek (könnyű lég
aknáknál 100 g-ost, középnehéznél 150 g-ost). Egy ládá
ban 2 darab könnyű légaknát helyeztek el. A ládára fekete 
festékkel a »2 db könnyű 20 cm 16. m. I. a.« feliratot festet
ték.

A 34,5 kg tömegű középnehéz 20 cm-es 16 M. légakna 
alakja, anyaga és felépítése megegyezett a könnyűével, 
falvastagsága 15 mm volt. Egy ládába egy aknát helyez
tek, amelynek össztömege aknával együtt 40 kg volt. A lá
dára fekete festékkel az „1 darab középnehéz 20 cm 16. 
m. I. a.” feliratot festették.

Egy aknavető 6 darab könnyű és 15 darab középnehéz 
aknával rendelkezett. Az aknának a légaknavetőhöz való 
szállítására és töltéséhez töltőcsészét alkalmaztak.

Az acélból készült, 20 literes henger alakú légtartály 
külső átmérője 20 cm, magassága kb. 1,1 m, tömege kb. 
60 kg volt. A légpalackokat 200 atmoszférára töltötték, a 
próbanyomás ezeknél is 300 atmoszféra volt. A palack 
felső felét vörösre festették, ami a „préseltség” jele volt. A 
legnagyobb lőtávolságra leadott lövésnél a palack tartal
mának 70%-át használták el.

Megjegyzés:
A 20 l-es palackba 200 atomoszféránál (20x200) 4000 I le
vegő fért el. Az 50 l-es légkamrával maximális lőtávra 55 
atmoszféra nyomás mellett 50x55=2750 I levegőt használ
tak el egy lövéssel, 2750/4000=0,6875, ami -  0,7.

A sűrített levegőt különböző nagyságú és teljesítményű 
„kocsizható” (kocsiállványra szerelt) légsűrítő telepeken ál
lították elő. Egy négykerekű kocsiállványra 2 vagy 4 hen
geres, 12-36 LE-s, kb. 400-500 percenkénti fordulatszámú 
benzinmotort szereltek. Ugyancsak a kocsiállványra he
lyezték el a visszahűtőkészüléket, a nagynyomású állított 
helyzetű légsűrítőt, amelyek teljesítménye 26-36 köbméter 
200 atmoszférás sűrített levegő volt, valamint a töltőkészü
léket, amely 5-6 légpalack egyidejű töltését tette lehetővé. 
A telep össztömege típustól függően 2500-4500 kg volt. A 
légsűrítő telepet víz közelében állították fel, mivel a 
visszahűtőkészülék minden órára 100-150 liter friss vizet 
igényelt. Fogatolása 2-6 lóval történt.

A szállítás
A 20 cm-es 16 M. légaknavető szállítására ároktaligát (30. 
ábra) (hossza: 1860 mm, nyomtáva: 985 mm) és 16 M. ak
navetőmozdonyt használtak (hossza: 3300 mm, nyomtáva: 
950 mm). A légpalackokat, lőszereket és szerszámokat 
légpalack- (31-32. kép) és 15 M. egyfogatú hegyitaligákon 
(hossza 3700 mm, nyomtáva 900 mm) szállították. A fel
kapcsolt aknavetőt két egymás mögé fogott ló (tandemfo
gat), míg a légpalack- és hegyitaligát egy ló húzta.

Két 20 cm-es 16 M. légaknavető alkotott egy szakaszt. A 
szakaszok kezdetben lehettek önállóak vagy ütegbe be
osztottak. Később már csak üteg szervezésben találhatók 
meg a szakaszok.” Egy ilyen szakasz a következőkből állt:

-  4 db 16 M. 20 cm-es légaknavető,
-  2 db szerszámtaliga,
-  2 db lövőszeres taliga (33. kép),

30. ábra: A 20 cm 16 M. légaknavető ároktaligája
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-  2 db országos járómű lövőszer és
-  2 db országos jármű légpalackok számára”. (8)
Egy 20 cm-es 16 M. légaknavetőhöz az alábbi eszközök 

és anyagok tartoztak:
a) önálló szakaszban
-  ároktaliga,
-  aknavetőmozdony (a mozdonyszekrényben a szerelé- 

kes ládával),
-  1 teljes egyfogatú hegyitaliga -  szerszámosládával, 

amelyben árkász- és távbeszélő-, illetve robbantófelszere
lés, valamint a légtöltő és lövedékemelő volt;

-  1 teljes egyfogatú hegyitaliga, amire 3 lőszeres ládát 
málháztak (ládánként 2-2 könnyű légaknával),

-  3 teljes egyfogatú hegyitaliga, rajta 5 lőszeres láda (lá
dánként 1-1 középnehéz légaknával), az egyiken ezeken 
kívül még elhelyezték a tartalék kereket is,

-  4 palacktaliga 3-3 légpalackkal (az elsőre a tömlőláda, 
a másodikra az irányzókészülék, a harmadikra pedig a 
pótcső málházva),

-  11 db taligaszerszám,
-  minden szakaszhoz ezeken kívül beosztottak egy tel

jes 15 M. egyfogatú hegyitaligát szerszámmal együtt (35. 
ábra) -  mint eleségtaligát. Ezen az élelmiszert szállították.

b) ütegkötelékben
-  ároktaliga,
-  aknavetőmozdony (a mozdonyszekrényben a szerelé- 

kes ládával),
-  1 teljes egyfogatú hegyitaliga -  szerszámosládával, 

amelyben árkász- és távbeszélő-, illetve robbantófelszere
lés, valamint a légtöltő és lövedékemelő volt;

-  1 teljes egyfogatú hegyitaliga, amire 3 lőszeres ládát 
málháztak (ládánként 2-2 könnyű légaknával),

-  1 teljes egyfogatú hegyitaliga, rajta 5 lőszeres ládában 
1-1 középnehéz légakna,

-  2 palacktaliga 3-3 légpalackkal (az elsőre a tömlőláda 
és az irányzókészülék, a másodikra pedig a pótcső mál
házva),

-  7 db taligaszerszám,
-  az ütegkötelékben levő szakasznál az eleségtaliga hi-
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31. ábra : A légpa lackta liga  irányzókészü lékke l 
(20 cm 16 M. légaknavető)

ányzott, mivel az ütegnek erre a célra külön felszerelése 
volt.

A légaknavetőt rövidebb útra ároktaligán, mozdony nél
kül (árokszállítás) a legénység szállította. Ekkor a légakna
vetőt nem szedték szét részeire. Hosszabb útra való szál
lításnál aknavetőmozdonyt alkalmaztak.

Az aknavető közvetlen kezelőszemélyzete 5 fő volt, 
ebből egy a vetővezető. A kiszolgáló személyzetet 2 fő táv
beszélőkezelő és küldönc, 2 fő légpalackos és 2 fő lősze- 
res alkotta.

A légaknavető tüzelőállása 3 m széles és 4 m hosszú 
volt. A mellvéd magasságának a fenéktől számítva lega
lább 3 méternek kellett lennie. Az aknavetőállás fenék
része közepén vízszintes volt, de az oldalak felé enyhén 
lejtett a vízlefolyás megkönnyítésére. Ágyazatnak a legal
kalmasabb a termésföld volt, de megfelelt a homokos 
agyag és a nehéz homok is. Az aknavetőt a tüzelőállásban 
úgy helyezték el, hogy a mellső vetőágydeszka a mell
védtől legalább 180 cm-re helyezkedjen el. így lehetőség 
volt a pótcső felcsavarására akkor is, ha a cső le volt fek
tetve.

A 12 cm-es 16 M. és 20 cm-es 16 M. légaknavetők főbb 
harcászati-műszaki adatait az 1. táblázat tartalmazza.

Megnevezés 12 cm 16M. 
légaknavető

20 cm 16M. 
légaknavető

Tömeg a 
tüzelőállásban 

(kg)

egyszerű csővel: 
240

pótcsővel: 249

egyszerű csővel: 690 
pótcsővel:

725
Talajszinttől szá

mított tüzelési 
magasság 45°-os 
csőállásnál (m)

egyszerű csővel: 
1,75

pótcsővel:
2,2

egyszerű csővel: 
2,0

pótcsővel:
2,7

Tűzgyorsaság 2 -3  löv/perc* 1 lövés/6-7 percen
ként

Hajítótöltet kapa
citása max. 

lőtávra

1 légpalackkal 
10 hajítás

1 légpalackkal 
1 hajítás

Lég kam ra-té rf og at 
(liter)

10,2 50

Maximális nyo
más (atm)

37 55

Levegőfelhaszná
lás 1 lövésre -  

maximális lőtávol- 
ságra (liter)

380 2750

Lövedék tömege 
(kg)

4,7 könnyű: 22,5 
középnehéz: 34,5

Robbanótöltet
típusa

Dynammon Dynammon

Robbanótöltet tö
mege (kg)

1,2 könnyű: 6,1 
középnehéz: 8,1

Minimális hajítótá
volság (m)

226 egysze rű  csőve l 
könnyű aknával: 447 
középnehéz aknával: 

354
Maximális hajító

távolság (m) 1145
p ó tcsőve l 

könnyű aknával: 
1463

középnehéz aknával: 
1123

Maximális hosszi
rányú szórás Tó
ban és méterben 
a maximális lő

távra

7,8% = 89 m
könnyű aknával: 

2,6% = 39 m 
középnehéz aknával: 

11% = 124 m

A légaknavetők alkalmazása

A légaknavetőket alapvetően védelmi rendszerek, fedezé
kek és állások rombolására, valamint élőerők megsemmi-

32. ábra : A  légpa lackta liga  töm lő ládáva l 
(20 cm 16 M. légaknavető)

* Ekkor már fejlesztés alatt állt egy olyan rendszer, 
amellyel a tűzgyorsaságot 7-8 lövés/percre lehetett nö
velni.

sítésére alkalmazták. Feladatukat szakasz- vagy ütegköte
lékben oldották meg. Amennyiben egy hadosztály körletén 
belül több aknavető üteg volt, úgy azokat vetőcsoportokba 
vonták össze. A vetőcsoport-parancsnokok alárendeltségét 
a hadosztályparancsnok szabályozta, de általában a 
vetőcsoportokat azon parancsnokság alá rendelték, amely
nek támogatását feladatul kapta. Az aknavetőknek olyan 
célokat határoztak meg (utaltak ki), amelyeket a tüzérség 
valamilyen okból (pl. saját csapatok veszélyeztetése) nem 
tudott lefogni. A célok meghatározása mindig a tüzérségi 
tűz kiegészítésére, illetve megerősítésére irányult.

A vetőket kaliberük szerint az alábbi csoportokba osztot
ták:

• nehézvetők -  20 cm és ennél nagyobb kaliberrel;
• középnehéz vetők -  12 és 15 cm közötti kaliberrel;
• könnyű vetők -  9 és 10,5 cm közötti kaliberrel.
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A nehézvetők mindig a legfontosabb és legellenállóbb 
célokra tüzeltek. A középnehéz vetők azokat a fedezékeket 
és akadályokat lőtték, amelyek a nehézvetők működési 
körletén kívül estek vagy amelyekre nehézvető nem állt 
rendelkezésre. Alkalmazták még szakaszok lekötésére és 
távolabb eső árkok tűz alatt tartására. A könnyű vetőket 
nagy tűzgyorsaságukra és mozgékonyságukra való tekin
tettel csapatösszevonások, valamint árkot megszálló gya
logság lekötésére és egyéb fedetlen élő célok leküzdésére 
alkalmazták. Könnyű szállíthatóságuknak köszönhetően a 
rohamcsapatokat az elfoglalt ellenséges állásokba is kö
vették.

A tüzelőállás és a megfigyelőállás között állandó össze
köttetést létesítettek és tartottak fenn telefonon, jelekkel 
vagy küldöncök segítségével.

Az aknavetőállásokat -  ha lehetőség volt rá -  sohasem 
telepítették az első vonalban vagy közvetlenül mögötte. 
Szabály volt, hogy a középső lőtávolságot kellett jól kihasz
nálni, így roham közben a tüzet fokozatosan előre lehetett 
vinni. A maximális lőtávolságot csak ritkán használták ki. 
Ha azonban az első vonalban való felállítás elkerülhetetlen 
volt, akkor külön árkokat készítettek, nehogy a lőszerpót
lásnál a gyalogság által megszállt árkokban a közlekedést 
akadályozzák. A peremvonalba való telepítést azért is ke
rülték, mert a gyalogság ellen intézett ellenséges tüzérségi 
tűz az aknavetőknek is veszteségeket okozott.

A tüzelőállásokat rendszertelenül, szakaszonként 
lépcsőzetesen telepítették. Kerülték a kimagasló pontokat. 
Minden vető részére váltó (tartalék) állást is berendeztek. 
A szabályzat értelmében: „Ha elegendő idő, anyag és 
munkaerő áll rendelkezésre, úgy a vetőállásokat lövés- és 
bombamentesen kell kiépíteni. Gyakran nyitott állásból tü
zelünk és megelégszünk a repülő betekintés elleni véde
lemmel; a tüzérségi tűz elleni védelmet ilyenkor a gyakori 
állásváltoztatásban kell keresni.” (9)

Minden vetőnél külön-külön óvóhelyet rendeztek be a 
kezelők és a lőszerek (légpalackok) számára. Magában a 
tüzelőállásban nem tartottak lőszert. Ha a vetőt csak átme
netileg állították fel és a lőszerek számára nem volt lehet
séges srapnellbiztos óvóhelyet kiépíteni, akkor a mellső
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33. ábra: A lövőszerestaliga (20 cm 16 M. légaknavető)

árokfalban kb. 10 m-re a vetőállástól és 2-2 méterre egy
mástól lőszeres fülkéket alakítottak ki.

Könnyű vetőknél gyakran nélkülözték az erősen kiépített 
állásokat. Inkább gyakran változtatták tüzelőállásaikat és 
nyitott mellvéd mögött kerestek fedezéket.

A tüzelőállások kiépítésével párhuzamosan építették ki a 
megfigyelőállásokat is:

• a szakaszparancsnok részére a vető közelében;
• a két oldalmegfigyelő részére (bal-jobb) oldalt és elöl, 

hogy a hosszirányú eltérések nagyságát minél pontosab
ban megállapíthassák;

• a hátsó megfigyelő számára a tűzszakasz közepén há
tul, lehetőleg kimagasló helyen, az oldaleltérések megfi
gyelésére.

Az aknavetőknél készletben lévő lőszer mennyisége a 
célok számától, minőségétől és a lőszer-utánpótlástól füg
gött. Támadásnál az aknavetők elsősorban mint romboló
eszközök érvényesültek. Az ellenséges állások minden vo
nalára méterenként 2-4 középnehéz és 1-2 nehézaknával 
számoltak. A tüzelés elhúzódásának elkerülése végett egy-
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egy aknavetőre 30-50 méter széles sáv jutott, és 100 mé
terenként 1-2 könnyű aknavetőt is beállítottak. Védelem
ben nem határozták meg kötelezően a lőszermennyiséget, 
de kerülték, hogy egy-egy aknavetőnél nagymennyiségű 
lőszer halmozódjon fel. Általában egy vetőnél kb. 100 lő
szer volt.

Ha a lőszert a vetőhöz nagyobb távolságról kellett szál
lítani, akkor -  igény esetén -  az elöljáró lőszerszállító osz
tagokat utalt ki.

„1917 őszén kezdett a szervezés lassan kialakulni és bár 
nem végleges, mégis a következő elveket tartotta szem 
előtt:

• Minden gyalogezred műszaki százada közelharc sza
kaszának volt:

-  8 darab -  M14 -  9 cm lőporos aknavető és
-  4 darab -  M16 -  12 cm légaknavetője.
Legénység: saját ezredbeli.
• Minden hadosztálynak volt egy aknavető százada 

összesen 16 darab közepes, nagyobbrészt légaknavető
vel. Legénység: árkászok.

• Minden nehéz-tüzérezrednek volt egy aknavető ütege 
nehéz és közepes aknavetőkkel. Legénység: tüzérek.” (10)

A szakirodalom szerint az olasz front összeomlásakor a 
légaknavetők jelentős részét -  hogy elkerüljék a fegyverek
nek az ellenség kezébe való kerülését -  a saját legény
sége felrobbantotta.

Megjegyzések
* A jelölések a különböző forrásokban nem egységesek. 
Ugyanúgy megtalálható a 20 cm M16, az 1916 M. 20 cm, 
mint a 20 cm 16 m. jelölés is.
** Kétfajta dynammon volt alkalmazásban a K. és a T. A K. 
dynammon 90% ammonsalétromot és 10% falisztet, a T. 
dynammon 90% ammonsalétromot és 10% tőzeget tartal
mazott.

Idézetek
8. 20 cm 16 m. LÉGAKNAVETŐ -  Útmutatás 14 képes és 1 
hajító táblázattal-A m. kir. honvédelmi ministerium kiadványa 
-  Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1918. 32. o.

9. Harcászattan fejezetei VII. -  Aknavetők -  (A cs. és kir. 
hadseregfőparancsnokság zu Op. Nr. 53.000 sz. segédle
tének fordítása) -  Am . kir. honvédelmi ministerium kiad
ványa -  Budapest, Magyar Királyi Állami Nyomda, 1918. 
12. o.
10. Id. 1 .-3 5 7 . о.

Felhasznált irodalom
1. Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alaku
latok a Világháborúban 1914-1918. Szerkesztette: Jakobi 
Ágost -  Budapest, Közlekedési Nyomda Kft., 1938.
2. Lugosi József: Az aknavetők -  Honvédségi Szemle, 
1983/5. sz.
3. Amaczi Viktor: A Róka-Halász rendszerű levegőnyomá
sos aknavetők az első világháborúban. -  Haditechnika, 
1986/3. sz.
4. Szanati József: A tábori tüzérség az első és a második 
világháborúban. -  Budapest, Zrínyi, 1984.
5. 12 cm 16 m. LÉGAKNAVETŐ -  Útmutatás 16 táblázat
tal - A m .  kir. honvédelmi ministerium kiadványa. Buda
pest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1917.
6. 20 cm 16 m. LÉGAKNAVETŐ -  Útmutatás 14 képes és 
1 hajító táblázattal -  Am. kir. honvédelmi ministerium kiad
ványa. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1918.
7. Lukács László: A magyar hadseregben alkalmazott rob
banóanyagok a századfordulótól napjainkig. -  Új Honvéd
ségi Szemle, 1997/7. sz.
8. Légtöltő a légaknavetőkhöz -  Útmutatás 1 vázlattal -  A 
m. kir. honvédelmi ministerium kiadványa. Budapest, Pal
las Irodalmi és Nyomdai Rt., 1917.
9. Harcászattan fejezetei VII. -  Aknavetők -  (A cs. és kir. 
hadseregfőparancsnokság zu Op. Nr. 53.000. sz. segédle
tének fordítása) -  Am . kir. honvédelmi ministerium kiad
ványa. Budapest, Magyar Királyi Állami Nyomda, 1918.
10. Akna-, légakna- és gránátvetők. Hajító-útmutatás -  A 
m. kir. honvédelmi ministerium kiadványa. Budapest, Pal
las Irodalmi és Nyomdai Rt., 1917.
11. Die Minenwerfer -  Abschnitte aus der Gefechtslehre. 
Teil V II.-M ä rz  1918.

Bartha Tibor mk. őrnagy

A hazai fejlesztésű
légtérellenőrzési információs rendszer 

a Légtérszuverénitási Hadműveleti Központtal (ASOC) III. rész
A találmányi résztvevők felsorolása, folytatása a cikk végén található

A Magyar Szabadalmi Hivatal az okirathoz fűzött 
leírások alapján 809 lajstromszámon az U 95 00277 ügy

számú bejelentésre használati mintaoltalmat adott.
A mintaoltalmi bejelentés napja és az oltalmi idő 

kezdete:
1995. október 13.

A használati minta címe:
Berendezés radarjelek összehangolt kiértékelésére

A mintaoltalom jogosultja:
Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet,
Budapest

Feltalálók:
dr. Balajti István, Budapest 17,5%; Bárány Dániel, Nyíregy
háza 17,5%; dr. Németh Viktor, Nyíregyháza 17,5%; Hegyi 
Miklós, Budapest 14,5%; Prokob Tibor, Budapest 13,5%; 
Magyar István, Budaörs 2,5%; Hegyes István, Nyíregyhá
za 3%; Tóthné Hagymási Ida, Nyíregyháza 3%;Zajácz Jó
zsef, Nyíregyháza 3%; Czobor Sándor, Nyíregyháza 2%; 
Horváth László, Budapest 2%; Tóth Sándor, Tiszavasvári 
2%; Veigli László, Nyírtelek 2%.

Budapest, 1996 február 12.

elnök
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A hazai fejlesztésű 
légtérellenőrző információs rendszer 

a Légtérszuverenitási Hadműveleti Központtal (ASOC) Ili. rész

ASOC-rendszer központ

A CTCI-berendezés 24 órás folyama
tos üzemben működik, ezért áramkima
radáskor a program folyamatos műkö
dését, illetve a rendszer szabályos leál
lításához szükséges időt (min. 6 perc 
időtartamra) szünetmentes tápegysé
gek biztosítják.

Az A1 csatornán a ferihegyi közel- 
körzeti radar digitális radaradatait to
vábbítjuk. Ezen radar eltér a másik két 
körzeti radartól abban, hogy az an
tenna forgási sebessége körülbelül 15 
ford/perc, ezért 12 másodpercenként 
kétszer annyi plot-adatot (ez akár 700 
plot is lehet) képes a kimenetére adni.

Az A2 és az A3 csatornán a püspök
ladányi távol-körzeti radar és a kőris
hegyi távol-körzeti radar digitális radar
adatait továbbítjuk. Ezen radar anten
naforgási sebessége körülbelül 5 
ford/perc és 12 másodpercenként tipi
kusan 250 plot-ot ad a kimenetére.

A 9. és 10. ábrát felhasználva követ
hetjük nyomon az egyes polgári rada
roktól küldött digitális légihelyzet-infor- 
máció útját, a megfelelő kommunikáci
ós csatornán való képzeletbeli végigha- 
ladással.

Az eszköz jellemzői összefoglalva

-  három független csatornán történik 
a civil radarok (Ferihegy, Püspökla
dány, Kőrishegy) adatainak ASOC- 
hoz való továbbítása Ferihegyről 
Veszprémbe,

-  az adatvesztés valószínűsége 
kicsi.

platform:
-  3 db IBM-kompatíbilis PC,
-  3 pár nagy megbízhatóságú mo

dem,
-  15”-os SVGA-monotirok,
-  szünetmentes tápegységek,
-  Windows NT operációs rendszer.

ASOC rendszer központ

DEMARKÁCIÓS PANEL

KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER KÖZPONT

A 1 A2' A3'
CTCI-KM1 gz 

! Modem-AV
CTCI-KM2 | щ |  

Modetn-A2'
CTCI-KM3 í  

Mo Г а з-

HDLC-A1' HDLC-A2' HDLC-A3’

---- ; = = ±

Polgári radaradat feldolgozó központ

10. ábra: A CTCI felépítése

1999/3 HADITECHNIKA 7



Kommunikációs Rendszer Interfész 
(KRI)

A Légtérszuverenitási Hadműveleti 
Központhoz kapcsolódó hazai fejlesz
tésű információs rendszer kommuniká
ciójának biztosítása az információforrá
soktól a demarkációs panel (DP) kime
netéig.

Olyan kommunikációs rendszert kel
lett létrehozni, amely lehetővé teszi a 
hazai információforrások (katonai ra
darok információi, a hazai polgári ra
darok és feldolgozó központ informáci
ói, a rádiólokációs információgyűjtő és 
-feldolgozó alközpontok) RAMA-2 
protokollban kiadott adatainak fogadá
sát, a külföldi információforrások 
(szomszédos ASOC-berendezések, 
NATO-eszközök, szomszéd országok 
katonai radarinformációi) adatainak 
fogadását, az ISO OSI szerinti kom
munikációs protokollok ellenőrzését és 
a fizikai réteg (csatlakozó felület) kiala
kítását.

A KRI felépítése

A KRI felépítése az 1. ábrán látható. 
Ennek megfelelően kellett megoldani a 
kommunikációs modul (KM) kifejleszté
sét és integrálását a különböző radar- 
adat-feldolgozó berendezésekbe, és a 
plot-adatok eljuttatását a DP-be.

Minden radar-információforrás a KM- 
en keresztül kapcsolódik az ASOC- 
hoz. Amennyiben a katonai radaradat
feldolgozó berendezés primer plot-in- 
formációja nem felel meg az ASOC 
előírásainak, akkor a radarhelyszí
nekről track továbbítása történik a 
RICK-be, szintén a KM-en keresztül az 
1. ábrának megfelelően. A kiadásra ke
rülő információ típusának kiválasztása 
manuálisan történik.

Minden polgári radarhoz a CTCI 
egy-egy kommunikációs csatornája 
kapcsolódik.

IFF helyszínek-ASOC kapcsolat
Az IFF helyszíneken telepített RHP-ek 
két kimenettel rendelkeznek. Az egyik a 
szekunder plot, a másik a primer 
plot/track. A szekunder plot a KM-on 
keresztül közvetlenül a DP-re csatlako
zik, míg a primer adatkimenet -  az in
formáció minőségétől függően -  a DP- 
re vagy a RICK-re csatlakozik, szintén 
a kommunikációs modulon keresztül. 
Az IFF helyszíneken ennek megfelelő
en két független kommunikációs mo
dult kellett az eszközbe integrálni.

A kiadásra kerülő információ típusá
nak (plot/track) kiválasztása manuáli
san történik, amely kizárólag a primer 
radarinformációra vonatkozik.

Katonai radarok-ASOC-kapcsolat
A továbbiakban alkalmazásra tervezett 
P-37, K-66  radarok -  megfelelő plot- 
jellemzők esetén -  a kifejlesztett 
ARE+RHP berendezéseken keresztül 
kapcsolódnak az ASOC-hoz, míg az 
SzT-68U  radarok az SzT-68U  illesztő 
(SZTG) felhasználásával az RHP-en 
keresztül.

Az RHP-ben integrálva van a KM, 
amelyen keresztül kiadásra kerülő 
plot/track információ kiválasztása ma
nuálisan történik.

RICK-ASOC kapcsolat
A RICK track-adatokat ad az ASOC ré
szére és az ASOC-tól szintén track- 
adatokat fogad.

Az összes katonai radarhelyszínről 
érkező plot-adat transzparens módon 
(feldolgozás nélkül, kommunikációs 
kapcsolón keresztül) kerül továbbí
tásra az ASOC felé. Mind a bemeneti, 
mind a kimeneti oldalon az adatok 
kommunikációs csatornánként 1-1 KM- 
on kerülnek a RICK-en keresztül a DP- 
be, így a RICK-ben minden kommuni
kációs csatorna két adat-végberende- 
zést tartalmaz.

Az RHP-berendezésektől érkező 
track-adatok az adott kommunikációs 
csatorna KM-ján keresztül a RICK be
menetére kerülnek, ahol feldolgozás 
(multiradar tracking) után kerülnek a 
RICK kimenetére.

ASOC-TAR kapcsolat
Az ASOC a feldolgozott adatok alapján 
kialakított rendszer track-kek kiadására 
1 db 9600 bps szimplex, HDLC csator
nával rendelkezik, amelyet a magyar fél 
az általa kialakított interfésszel igény 
szerint szétoszthat a rendszer track-et 
felhasználók között a TAR-on keresz
tül.

A TAR kommunikációs moduljai 
megegyeznek a RHP-ben és a RICK- 
ben alkalmazott KM-okkal.

A TAR 4+10=14 kimenettel rendelke
zik. Az összes kimenetre vonatkozóan 
ki kell fejleszteni a megfelelő kommuni
kációs modulokat és az adat-végberen- 
dezés párokat. Két kimenetre vonatko
zóan megvalósítottuk a teljes kiépítést 
a TAR oldali kommunikációs modultól a 
TAR oldali adat-végberendezésen át, a 
HM által biztosított vonalon keresztül, a 
vidéken települt terminál adat-végbe- 
rendezésen át a terminál oldali alkal
mazói szoftverig (kommunikációs mo
dullal együtt).

A KRI működése

Minden adatátviteli csatorna szinkron, 
9600 bps sebességű, a végpontokon 
HDLC adatkapcsolati rétegprotokollal.

(Megjegyzés: A LINK-csatornák keze
lését az ASOC látja el, így ez nem tar
tozott a KRI fejlesztési feladatába, 
csak a meghatározott számú fizikai 
csatlakozó felületet biztosítottuk.)

A teljes kommunikációs rendszerben 
kizárólag a RAMA-2-ben meghatáro
zott HDLC-protokoll kerül alkalma
zásra, pont-pont kapcsolatban, hálózati 
és szállítási rétegprotokoll nélkül. A KRI 
plot és track kommunikációs csatornái 
tartalmazzák a RAMA-2-ben meghatá
rozott HDLC kereteket és alkalmazási 
réteginformációkat, így a DP-ben kon
verzióra nincs szükség.

A DP-en szükséges a HDLC-proto- 
koll paraméterek ellenőrzése, az ered
mények mentése, az adatok kiértékel
hetőségének biztosítása, ezért egy 
protokollteszt berendezés került alkal
mazásra a DP-ben.

A KRI-ben olyan adat-végberendezé
seket alkalmazunk, amelyek az ITU- 
W50 minőségű hangátviteli csatorná
kon is biztosítják a folyamatos hiba
mentes átvitelt, és megfelelnek az előírt 
megbízhatósági követelményeknek. 
(Megjegyzés: Sajnos az eddigi tapasz
talatok alapján az eddig csak beszéd- 
kapcsolatra használt adatátviteli vona
lak még az ITU-W50 minőséget sem 
biztosítják folyamatosan.)

A kommunikációs eszközök kivá
lasztásánál figyelembe kellett venni, 
hogy a RICK-berendezésnél mind a 
bemeneti, mind a kimeneti oldalon az 
adatok KM-on mennek keresztül, így a 
RICK esetében nagyszámú HDLC- 
csatornát kellett biztosítani.

A KRI kommunikációs eszközeinél 
kedvező ár/teljesítmény viszony alakult 
ki, figyelembe vettük a fejlesztési opci
ókat, a garanciát, az alkatrészellátást 
és a rendelkezésre állást.

A KM tartalmazza a RAMA-2-ben 
meghatározott alkalmazási és adatkap
csolati rétegprotokollokat és a kommu
nikációs hardvereszközöket, beleértve 
a szükséges adat-végberendezéseket 
is.

Tájékoztató Alrendszer (TAR)

Feladata a Légierő Vezérkar hadműve
leti központban az ASOC-berendezés 
kimenetéről vett légihelyzet-kép elosz
tása, valamint célmegjelölés kiadása 
meghatározott alkalmazók felé.

A TAR felépítése

Hálózati szerver:
a hálózat működésének vezérlése, 

felügyelete, dokumentálás, valamint az 
adatforgalom és továbbítás irányítása, 
vezérlése,

-  munkahelyként való üzemelés.
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11. ábra. A TAR tervezett felépítése

Munkahely:
-  légihelyzet-kép fogadása, megjele

nítése,
-  célmegjelölés.
Légvédelmi és repülőterminálok:
-  légihelyzet-kép és célmegjelölés 

fogadása, elosztása a légvédelmi és 
repülőmunkahelyek és a felhasználói 
terminálok felé.

Megjegyzés: A tervhez képest jelen
leg Győr helyett Érden telepítettük a 
légvédelmi rakétaterminált.

A TAR működése

A tájékoztató alrendszer egy az ASOC 
kimenetére a demarkációs panelen 
keresztül kapcsolódó lokális hálózat, 
amelynek két fő feladata van:

1. Az ASOC által előállított légihely- 
zet-információ real-time eljuttatása a 
légvédelemben részt vevő felhasználók 
felé;

2. a légihelyzet-információ alapján 
célmegjelölés eljuttatása a repülő és 
légvédelmi rakétacsapatok számára.

A rendszer négy célmegjelölő mun
kahelyből álló lokális hálózat, ahol az 
egyik munkahely ellátja a szerver funk
ciót is. Az így kialakított munkahelyek 
közül kettő a repülő-, kettő pedig a lég
védelmi rakétacsapatok felé ad cél
megjelölést. Az egyik munkahelyen ki
jelölt cél -  tájékoztató jelleggel -  a többi 
munkahelyen is megjelenik, a kettős 
célmegjelölés kiküszöbölése érdeké
ben.

A kommunikációs egység kettős 
funkcót tölt be. Egyrészt elosztja az 
ASOC kimenetéről érkező légihelyzet- 
információt 14 távoli felhasználó felé, 
másrészt elosztja és továbbítja a cél
megjelölést a kihelyezett repülő-, illetve 
légvédelmi rakétaterminálok felé.

A TAR-rendszer az ASOC-tól kapja 
az általános légihelyzet-adatokat RA- 
MA-2 formátumban.

A rendszerek közötti kommunikáció 
során az adatok soros 9600 bps átviteli 
sebességű vonalon HDLC-protokollal 
érkeznek a TAR szerverének kommu
nikációs moduljába. A kommunikációs 
modul dekódolja a RAMA-2 formátum
ban érkező adatokat, átalakítja a TAR- 
rendszerben használt formátumra.

Az érdemi (harci) feladatokat a mun
kahelyeken futó szerver és kliens prog
ramok segítségével végzik el. Itt törté
nik a célmegjelölések kiadása az eh
hez szükséges tájékozódás után, illetve 
a visszaigazolások vagy azok hiányá
nak lekezelése.

Ha valamelyik munkahelyen megtör
ténik a cél kijelölése, akkor a lokális há
lózat összes munkahelyén ez azonnal 
megjelenik, és ez az információ a 
szerver gép kommunikációs modulján 
és a kommunikációs egységen keresz

tül a 4 db légihelyzet-terminál felé terí
tésre kerül. A TAR-rendszerben a beér
kező adatok, a célmegjelölések és az 
egyéb operátori tevékenységek napló
zásra kerülnek.

A légihelyzet-terminálok működésü
ket tekintve hasonlítanak a TAR-mun- 
kaállomások működéséhez. Fogadják 
és megjelenítik a légihelyzet-képet, a 
rájuk vonatkozó célmegjelöléseket, és 
lehetővé teszik a célmegjelölések auto
matikus vagy kezelő általi visszaigazo
lását. A visszaigazolás elküldése a RA
MA-2 CAT129 adatkategóriában törté
nik.

Az ASOC feladata

Az ASOC a hazai digitális vagy digitali
zált, 2D vagy 3D, illetve polgári és kato
nai radaradatokra épülő légihelyzet- 
megjelenítő rendszer. A rendszer be
meneti forrásait az előzőekben ismer
tettük. A bemeneti forrásoknál minden 
esetben az adatátviteli protokoll illesz
tését is el kellett végezni. Fontos még a 
Link—1 csatlakozás, amelyen keresztül 
a NATO légtérellenőrző rendszerével 
tarthatjuk a kapcsolatot. Az ASOC-nak 
kell átvenni a korábbi elavult manuális 
(telefonos, tervtáblás, zsírkrétás) meg
jelenítést és irányítást. A rendszer ké-
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pes arra, hogy békeidőben biztosítsa a 
légtérfelügyeletet, de lehetővé teszi a 
későbbi bővítést a védelmi funkciók be
építésére.

A Veszprémben telepített ASOC 
felépítése

A Légierő hadműveleti központjában 
telepített központ az amerikai kormány 
segítségével a NATO amerikai pa
rancsnokságának megbízásából, a 
veszprémi Légierő Vezérkarral és a 
HM Haditechnikai Intézettel szoros 
együttműködésben, a Lockheed Martin 
cég (magyar alvállalkozót is alkalmaz
tak) kivitelezésével valósult meg.

Az ASOC-hardver felépítése

A rendszer legfontosabb hardver 
összetevői a Sun Microsystems számí
tógépek. Az alaprendszer két egymást 
teljes mértékben helyettesítő szer
verből (DBS1 és DBS1-Data Base 
Server), tíz kezelői számítógépből 
(ODC-Operátor Display Console) áll. 
Perifériás kiegészítő felszerelések a 
modemek, a printerek, a GPS-vevő és 
a nagyméretű kivetítő.

A telepített rendszer struktúrája 
(hardver és szoftver)
A Veszprémben telepített rendszer fel
építésének vázlatát a 12. ábrán láthat
juk. A két SUN-szerver egy-egy Ultra—2 
típusú számítógép egyenként 2 db 
300 MHz-es Sparc processzorral, 256 
MB RAM-mal, 4GB HDD-vel. A kezelői 
gépek Ultra—1 számítógépek egy pro
cesszorral, 128MB RAM-mal, 2GB 
HDD-vel. A gépek dublirozott (két füg
getlenül működő, egymás feladatát át
venni képes) ethernet (lokális) hálóza
ton kommunikálnak egymással. Fizika

ilag csillag topológiába elrendezettek, 
tehát a munkaállomások mindegyike 
csatlakozik mindkét ethernet hálózat
hoz. Az ethernet-kapcsolók segítségé
vel jut el az információ a címzésnek 
megfelelően az egyik számítógépről a 
másikra. A szerverek és a munkaállo
mások SUN Solaris 2.6 operációs 
rendszerrel működnek, amely a SUN 
Microsystems SVR4 UNIX rendszeré
nek legújabb változata. Minden munka- 
állomásra installálták a Solaris CDE-t, 
amely az X-Windows és Motif grafikus 
megjelenítésre épül. A Window Mana
ger (a Solaris CDE egyik része) gon
doskodik arról, hogy az alkalmazások 
bármikor indíthatóak legyenek az úgy
nevezett Front panelról. A rendszer 
előnye, hogy bármely hiba esetén a lé- 
gihelyzet-kép visszaállítható (a két egy
mással felcserélhető, együttműködő 
szerver teszi ezt lehetővé). Fontos a 
működés szempontjából, hogy az 
ASOC-rendszer (beleértve a hazai fej
lesztésű bemeneteket is) pontos szink
ron idővel működjön, ezért a két szer
vert (DSB1, DSB2) és a radarhelyszí
neken lévő RHP-berendezéseket GPS- 
antennáról vett időre szinkronizáljuk. A 
kezelői gépeket a szerverek szinkroni
zálják. A rendszer legfontosabb tulaj
donságai közé tartozik a megbízható
ság és a gyorsaság. A UNIX-ra jel
lemző hasznos tulajdonságokat a Sun 
Solaris 2.6 is megtartotta, így multi 
user-es (többfelhasználós), multi tas- 
kos (egyszerre több program futtatható 
párhuzamosan), kézben tartja mind a 
szoftvert, mind a hardvert, és jól konfi
gurálható a felhasználók hozzáférése 
és jogosultsága.

A parancsnoki munkához és bemuta
tók megtartásához nagyon jó segítséget 
nyújt a videó-kivetítő (a számítógépek 
monitorán lévő légihelyzet-képet lehet

vele kivetíteni), a nagyméretű falra sze
relt vászonnal. Az események doku
mentálására az ASOC egy nagy kapa
citású printerrel is rendelkezik.

Az ASOC-rendszer a hazai fejlesz
tésű bemeneti és kimeneti eszközökkel 
együtt alapvetően megváltoztatja az 
elavult légtérellenőrző rendszert. A ha
gyományos módszerekkel (telefonnal, 
tervtáblával) ma már szinte lehetetlen 
feladat ellenőrizni azt a hatalmas 
mennyiségű repülőeszközt, amely ha
zánk légterében naponta megjelenik.

A valós idejű (real time) digitális esz
közökkel azonban ez a feladat megold
hatóvá vált. A rendszer megbízhatósá
gát ma leginkább rádiólokátoraink és te
lefonvonalaink megbízhatósága hatá
rozza meg, ezért ezen a területen a 
rendszert tovább kell fejleszteni (új 
vagy korszerűsített, lehetőleg 3D rada
rokat kell bevonni a rendszerbe, illetve 
digitális telefonvonalakat kell használni).

A MATIAS (polgári légtérellenőrző köz
pont) átadása után további illesztési és 
együttműködési feladataink lesznek, ami 
szükségessé teszi az elkészült rendszer 
továbbfejlesztését, módosítását.

Összességében az ASOC gyökeres 
változást hozott a Magyar Köztársaság 
légterének ellenőrzésében és védelmé
ben, különösen a Magyar Honvédség 
Légierő Vezérkarának szervezete, 
technikája és működése szempontjá
ból. Emellett biztosítja a NATO rend
szeréhez való szabványos kapcsoló
dást is.

Budapest, 1998. 08. 10.

A cikket a HM HTI Automatizálási és 
lokátor osztály témafelelősei és osztály- 
vezetője írták. A kéziratok összerende
zését, javítását, a szerkesztői igények
nek megfelelő formátumra igazítását 
Prokob Tibor mk. alezredes végezte el.

Danubia Szabadalmi és védjegy Iroda Kft.
Budapest

Eljárás különböző típusú rádiólokátorok 
párhuzamos figyelésére, rádiólokátor 
és indikátor választó berendezés 
Magyar Honvédség Haditechnikai Intézet, Budapest

Feltalálók:

Bárány Dániel, Nyíregyháza 18%; Hegyes István, Nyír
egyháza 3%; Dr. Németh Viktor, Nyíregyháza 18%, 
Szabó Béla, Nyíregyháza 3%; Tóthné Hagymási Ida, 
Nyíregyháza 3%; Tóth Sándor, Tiszavasvári 3%; Zajácz 
József, Nyíregyháza 3%; Hegyi Miklós, Budapest 
17,5%; dr Balajti István, Budapest 17,5%; Géresi 
László, Velence 5%; Prokob Tibor, Budapest 5%; Hor
váth László, Budapest 4%.

A bejelentés napja: 1995.01.18.

A Magyar Szabadalmi Hivatal az okirathoz fűzött 
leírások alapján 762 lajstromszámon 

az U 95 00248 ügyszámú bejelentésre használati 
mintaoltalmat adott.

A mintaoltalmi bejelentés napja és az oltalmi idő 
kezdete:

1995. szeptember 19.

A mintaoltalom jogosultja:
Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet, 
Budapest

Feltalálók:
Dr. Balajti István, Budapest 30%; Bárány Dániel, 
Nyíregyháza 30%; dr. Németh Viktor, Nyíregyháza 
30%; Hegyi Miklós, Budapest 10%.

Budapest 1996. február 16.
elnök
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A NATO Fenntartási és Ellátási Hivatala (NAMSA)

A NAMSO H ELYE A NATO i*«,™ 
SZERVEZETÉBEN

NATO & 
r TÖBBNEMZETISÉGÜ 

TERMÉK 
SZERVEZET

PARANCSNOKI VONAL 
ELLENŐRZÉSI CSATORNA 
INFO ÉS KONZULT. KAPCSOLAT 
■KAPCSOL AT A SZÁU  ÍTÓKKA1

HADERÖNEMI 
ANYAGI 

PARANCSNOKSÁGOK

2.sz.ábra

A Z  E G Y E S Í T É S  E R £ D M E N Y E _ j d B  

L Ő S Z E R  V Á S Á R L Á S

NEMZET ME. EÁ. BESZ. ÁR NAMSA EÁ. MEGTAKA- %
$345 RÍTÁS

A 16 000 $356 $ 5,696 M $ 5,520 M $ 176 E 3
В 8 000 $ 375 $ 3,000 M $ 2,760 M $ 240 E 8
C 4 000 $ 545 $ 2,180 M $ 1,380 M $ 800 E 37
D 2 500 $ 545 $ 1,362 M $ 862 E $ 5 0 0  E 37

KIS VEVŐ = NAGY VEVŐ 
C NEMZET = 6318 DARAB 
D NEMZET = 3950 DARAB

Az Egyesült Államok (USA) és a Német 
Szövetsgi Köztársaság (NSZK) 1957- 
ben tett javaslatot az USA katonai segít
ségnyújtási tevékenységének megszi
lárdítását és a közös anyagi készletek 
és szolgáltatások Európában történő 
létrehozását segítő szervezet számára. 
Az Észak-atlanti Tanács 1958 májusá
ban jóváhagyta az alapító okiratot a 
NATO Fenntartási és Ellátási Szerveze
tének (NAMSO) létrehozására.

A NAMSO rendeltetését a közösen 
nagyobb hatékonysággal teljesíthető 
logisztikai támogató feladatok végrehaj
tásában, illetve a NATO katonai erői
nek maximális hatékonysággal és mini
mális költségekkel történő logisztikai tá
mogatásában határozták meg.

A NAMSO törvényhozó, irányító, fel
ügyelő testületé a NATO Fenntartási és 
Ellátási Flivatalának (NAMSA). A 
NAMSA a NAMSO végrehajtó szerve
zete. A NAMSO az Észak-atlanti Ta
nács közvetlen alárendeltségébe tarto
zik (1. ábra) és alapvető működési 
módszerei a koordinálás, egyesítés és 
az érdekszövetség.

A NAMSO Igazgatótanácsa (Board 
of Directors -  BOD) az alárendelt bi
zottságok ajánlásai alapján határozza 
meg a NAMSA feladatát, amelynek ve
zérigazgatója jelentési kötelezettséggel 
tartozik felé. A Logisztikai Bizottság és 
a Pénzügyi és Adminisztrációs Bizott
ság (1. ábra) -  figyelembe véve a 
NATO politikai irányvonalát -  ad ajánlá
sokat a saját területére vonatkozóan az 
Igazgatótanácsnak (IT). A Fegyver- 
rendszer Partnerségi Bizottság (1. 
ábra) pedig a nevezettek egy csoportja, 
amely együtt tevékenykedik a közös 
fegyverrendszerek logisztikai támoga
tása érdekében a NAMSO-n keresztül.

A NAMSA fenntartási, ellátási, mű
szaki (mérnöki), technikai szolgáltatási, 
beszerzési, szállítási és kodifikációs te
vékenységet folytat 15 NATO-nemzet 
(Izland nem vesz részt a NAMSA mun
kájában, mivel nem rendelkezik had
erővel), NATO katonai parancsnoksá
gok és hivatalok, valamint több mint 30 
fegyverrendszer és egyéb hadifelszere
lés érdekében.

A NAMSA működési elvei

1) A logisztikai igények egyesítése (a 
kis nemzeti igények egyesítése egy 
egységes NATO-megrendeléssé,

amellyel kedvezőbb ár és szállítási ha
táridő érhető el) (2. ábra).

2) A logisztikai tevékenységek és for
rások központosítása.

3) A beszállítók (vállalkozók, gyártók) 
versenyeztetése a (NAMSA Nemzet
közi Verseny Tendereztetési elképzelé

sén alapszik, ahol a szállítók mindenütt 
a NATO-n keresztül kapnak lehetősé
get az árajánlatok megtételére, ami elő
segíti az ipari egyensúly megtartását a 
NATO-országok között és gondoskodik 
a jó versenyfeltételekről a legalacso
nyabb ár megszerzése érdekében).
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A NAMSA alapvető feladatait 
három kategóriába lehet sorolni:

Az ellátási feladatok közé az elsődle
ges ellátás, az utólagos (követő) támo
gatás, a központi készletek megalakí
tása, tárolása és kezelése, a beszerzé
sek végrehajtása, az azonnali kölcsö
nös alapon megvalósuló támogatás 
megszervezése, a termékazonosítás 
és piackutatás, a szállítások megszer
vezése, a szoftverek kidolgozása és az 
azokkal történő ellátás, a feleslegek új
raelosztása, illetve megszüntetése so
rolható.

Fenntartási feladatait az elektron-op
tikai berendezések javítása saját mű
helyben, a javítások, illetve bázisszintű 
javítások ipar által való végrehajtásá
nak megszervezése, a raktári csere
készlet terhére történő javításból 
visszatérítés és a saját kalibráló részleg 
üzemeltetése a javítás támogatására, 
illetve a saját javítóeszközök, berende
zések hitelesítésére jelenti. A NAMSA 
fenntartási feladatainak többségét ipari 
szerződéseken keresztül végzi. Né
hány a Fegyverrendszer Partnerségek 
(FRP) esetében működik a csere rak
tári készletről (Direct Exchange) prog
ram, amelynek során a javítás-vissza
térítés (Repair & Replace) tevékenység 
úgy működik, hogy a raktárból kiadják a 
csereanyagot, majd a javításra beho- 
zottat megjavítják és bekerül a központi 
raktárba. A NAMSA javítóműhelye az 
ISO 9002 szabványnak felel meg, ahol 
és amelynek az állományával végre- 
hajthatóak a bázisszintű javítási, be
vizsgálási (Depot level maintenance, 
DLM) feladatok, az elektron-optikai 
részegységek javítása, nagyjavítása 
(,M-60 hk. lézertávmérő), a sorozatvető 
(MLRS) navigációs rendszerek javí
tása, nagyjavítása, a Patriot rakéta 
elektronikai részegységeinek javítása, 
módosítása, a különböző berendezé
sek elektronikai részegységeinek tesz
telése, helyszíni rakétabevizsgálás, 
módosítás, éleslövészetek biztosítása, 
hajtóművek, harci fejek le- és vissza
szerelése, éles ICW-rakéták átalakí
tása lőtérivé, helyi, illetve helyszíni ki
képzés az üzemeltető és az üzemben 
tartó állomány részére, korrózió ellenőr
zése, eltávolítása, galvanizálás, ezüs- 
tözés, aranyozás, fejlett hegesztési 
módszerek alkalmazása.

A műszaki támogatási feladatok ke
retén belül valósul meg a meghibáso
dások elemzése, az abból adódó kö
vetkeztetések levonása és hasznosí
tása; a különböző eszközök típusmó
dosításainak kezelése, nyilvántartása; 
műszaki problémák esetén történő se
gítségnyújtás; az eszközökön végrehaj
tandó módosítások kidolgozása; a be
szerzési logisztika elveinek kidolgo
zása; szoftverek és hardverek készí

tése, illetve a velük való ellátás; doku
mentációk kezelése, módosítása és 
CD-n történő karbantartása; valamint 
különböző felügyeleti feladatok ellá
tása.

A NAMSA szervezeti felépítésében 
(3. ábra) négy igazgatóság található:

-  Logisztikai Programok és Művele
tek,

-  Pénzügy,
-  Beszerzés,
-  Erőforrások kezelése.

A legnagyobb igazgatóság a Lo
gisztikai Programok és Műveletek, 
amely a személyi állomány több mint

50%-át foglalkoztatja. Ezen igazgatósá
gon belül alakulnak a Fegyverrendszer 
Partnerségek (FRP).

A NAMSA a különböző fegyverrend
szerek (4. ábra) támogatását a 
NAMSO Igazgatótanácsa által jóváha
gyott Fegyverrendszer Partnerségi 
Egyezmények alapján végzi. A Fegy
verrendszer Partnerség a NAMSO- 
tagországok egy csoportja által a fegy
verrendszerek NAMSO-n keresztüli kö
zös logisztikai támogatására létrehozott 
egyezmény, amelyhez a pénzügyi esz
közöket a társult országok biztosítják. A 
logisztikai feladatok a NAMSA Prog
ramiroda által felügyelt programutasítás 
alapján folynak. Jelenleg mintegy 16

A NAMSA SZERVEZETI 3,,ábra 
FELÉPÍTÉSE

* S T IN G E R , TO R P E D O  M K 46, LŐ S ZE R , K Ö ZVE TÍTŐ I D ÍJ, D E M IL IT A R IZ Á C IÓ , Stb.

FEG YVER R EN D SZER EK
H A S ZN Á LÓ IK

4.sz.ábra 
3.1ap 

1998 Novem ber

BE CA DA FR GE GR IT LU NL N 0 РО SP TU ик US NMA

LOK. & FELD. RENDSZ.

DR O N E C L 289 о о
N A D G E /N  AEGIS о о о о о о о о о о о о о
R A T 31 RADARS о о
SIN D R E I,  RSRP о О о о о
S-723, S-743 о о
AN/TPQ -36 о о
FPS-117 о о о о
ACCS LO CI о о о о о О О о о о
SSSB DPDS о о о
SSSB DHDS о
R A D A R  INTEG  SYS. О о о
CO N &  RPT 
SYS/SAM  IN T о о о о о
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F E G Y V E R R E N D S ZE R E K  ÉS 4,,*ыа 
H A S Z N Á L Ó IK  2,P

BE CA DA FR GE GR IT LU N L N 0 РО SP TU и к US NM A

H ÍR A D Á S

S H A P E  14 N A TIO N S о о о о о о о о о о о о о о о
S H A P E  15 N A TIO N S о о с * о о о о о о о о О о
C R Y P TO  N A T IO N A L п о о о о о

TÜ ZÉ R S É G  /  HJM Ü. 

FH-70 о о О Q

M -113 Í : о О о о
M110 о о О
M60 ( ) о о о
M -109 о о О о

H A D ITE N G E R É S ZE T  

TO R P E D O  M K 46 о о
LŐ S ZE R  B E S ZE R ZÉ S  & 
M E G S E M M IS ÍTÉ S о О о о О о о о с> о

1998 Novem ber

N A M S O  F E G Y V E R R E N D S Z E R  
P A R T N E R S É G E K

BE C A DA FR G E GR IT LU N L N O РО SP T L Н К US

H A W K О о о О
T O W c о о о С ' О о о о
M LR S о о о о о о о
P A T R IO T о о о
S T IN G E R С1 о о о
N IK E о о
D R O N E CL289 о
FH -70 о о
M K 46 T O R P E D O (*) О (*) о о (*)
C-130
M60 о о о и
M l 09 (*) (*) о о о (*)

M 110 о о о
M -1 13 (*) о о о о (*) о о
A M M U N IT IO N о о о о о о о 1) о о
A M R A A M о о о о о о о о о о г <

1998 N ovem ber (*)MEGFIGYELÖ

különböző Fegyverrendszer Partner
ségi Egyezmény (5. ábra) létezik 
(HAWK légvédelmi rakétarendszer, 
MLRS sorozatvető, Patriot légvédelmi 
rakétarendszer, TOWpáncéltörő raké
tarendszer, Stinger légvédelmi rakéta- 
rendszer, NIKE légvédelmi rakétarend
szer, Drone CL289 felderítő robotre
pülőgép, MK46 torpedó, AMRAAM le
vegő-levegő légvédelmi rakétarend
szer, C-130 Hercules szállító repülő
gép, FH -70 vontatott tarack, /Wf 09 ön
járó tarack, M110 önjáró tarack, M60 
harckocsi, M -1 13 gyalogsági harc
jármű, lőszerek).

A Logisztikai Programok és Művele
tek Igazgatóságának alárendeltségé
ben az alábbi programok működnek

A Tárolási és Szállítási Osztály (LS) 
rendeltetésével, feladatával és szerve
zetével. Az osztály (program) foglalko
zik a beérkező anyagok feldolgozásá
val, tárolásával, szállításával és a mun
kaigény kezelésével.

A Híradástechnikai és Hitelesítési 
Program (LR) feladata a NATO alap
vető kommunikációs rendszerének 
(NICS/SATCOM, ACE WIDE NON- 
NICS, CIBL, MERCS stb.) logisztikai

támogatása és az elektronikai (E-3A 
részegységei, korai előjelző radarok ré
szei, ENPP/COMSEC támogatás) és 
más ellenőrző berendezések helyszíni, 
illetve saját laborban történő hitelesí- 
tése.

A NATO AWE & C Program (LW) 
alapvető feladata az AWACS repülő
gépek logisztikai támogatásának ma
gas szintű biztosítása a NATO-tagor- 
szágok által közösen létrehozott költ
ségvetési keretből.

A NAMSA Légvédelmi Program (LE) 
72 földi telepítésű radarból álló rend
szer logisztikai támogatását végzi. A 72 
telepített radar 13 különböző típusú 
eszköz, 3 féle kijelző rendszerrel, 2 féle 
adatkezelő rendszerrel és 8 féle kom
munikációs rendszerrel.

A Patriot Program (LP) kimondottan 
a Patriot légvédelmi rakétarendszer lo
gisztikai támogatásának szervezésével 
és végrehajtásával foglalkozik. A prog
ram keretén belül a NAMSA saját mű
helyével hajt végre technikai kiszolgá
lási feladatokat.

A Rakéták és Rakétalövedékek 
Program (LM) felelős az MLRS soro
zatvetők, a TOW páncéltörő rakéta- 
rendszerek és a Drone CL289 felderítő 
robotrepülőgép logisztikai biztosításá
ért. A NAMSA javítóműhelyében folyik 
a TOW-rendszer és a sorozatvetők 
elektron-optikai részegységeinek tech
nikai kiszolgálása, illetve javítása.

A NATO Logisztikai Együttműködési 
Program (LZ) foglalkozik a kodifikációs 
feladatokkal, valamint a NAMSA által 
kezdeményezett és kezelt különböző 
együttműködési programokkal
(SHARE, PROFIT, COMMIT, NADB, 
N-MCRL) a NATO-n belül, amelyekben 
a részvétel önkéntes és előfizetéses 
alapon működik. Minden program a kö
zös NSN-en (NATO Stock Number, 
NATO készletszám) alapszik.

A programok a következők
N-MCRL: Л/АТО Master Cross Refe

rence List,
NATO Kereszthivatkozási Jegyzék

-  az NSN-eket és az alkat
részszámokat a NATO-országok által 
üzemeltetett különböző fegyverrend
szerek használják.

SHARE: Stock Holding and Asset 
Redistribution Exchange,

Készlettárolás és Felesleg-új
raelosztási Csere

-  az országok közös adatbá
zisban rögzítik felesleges anyagaikat, 
és ezt a listát mindenki megvásárol
hatja.

COMMIT: Common Item Mange- 
ment, Közös Anyagkezelés

-  a NATO-nemzetek közösen 
kezelik az ellátási anyagokat,

-  a NAMSA számveti és vég
rehajtja a szükséges újrabeszerzést
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-  az alacsonyan tartott nemzeti rak
tári készletszint pénzmegtakarítást és 
gyors újraelosztást tesz lehetővé.

PROFIT: Provisioning of /terns, Al
katrészellátás

-  megadva az iparnak a várható 
megrendeléseket, csökkenthető a gyár
tási idő.

NADB: Л/АТО Ammunition Data 
Sasé, Lőszer Adatbázis

-  a lőszerek jellemző adatainak és 
csereszabatosságuk nyilvántartása,

-  lehetőséget nyújt a közös vásár
lásra.

A Különleges Projektek Programja 
(LU) a következőkből áll:

1. LU-A
-  lőszerbeszerzés és megsemmisí

tés
-  NATO lőszer-adatbázis (NADB)
-  EURO-STINGER (föld-levegő ra

kéta)
-  SIDEWINDER (levegő-levegő ra

kéta)
-  lőszerek technikai kiszolgálása a 

Déli Hadműveleti Központnak
2. LU-N
-  MK46 torpedó
-  IDS behatolásérzékelő rendszer
-  javító felszerelések
3. LU-T
-  NIKE (föld-levegő rakéta)
-  generátorkészletek
4. LU-MMC
-  eseti közvetítődíjas tevékenység
-javítási szolgáltatás szállítással

A Harcjárművek (Tüzérség) C-130 
Program (LC) a legnagyobb a progra
mok közül.

A hagyományos ellátási és szállítási 
támogatás, a saját erős és szerződé
ses bázis TMJ-k végrehajtása, a meg
semmisítésre kijelölt eszközökből kiter
melt alkatrészek felújítása, a támogatott 
rendszerek felújított részegységeinek 
fejlesztése és beszerzésének össze
hangolása, valamint kiképzések és to
vábbképzések levezetése az LC-prog- 
ram alapvető feladatai.

A programban támogatott rendsze
rek mindegyike a tagállamok egy része 
által létrehozott Fegyverrendszer Part
nerségi Egyezmény hatálya alá tarto
zik. A támogatott rendszerek a követ
kezők:

-  M60 közepes harckocsi (tűzvezető 
rendszerét saját műhelyében javítják),

-  M110 203 mm-es önjáró tarack,
-  Ш 09155 mm-es önjáró tarack (6. 

ábra),
-  FH70 1 55 mm-es vontatott tarack 

(7. ábra),
-  M113 gyalogsági harcjármű,
-  C-130 Hercules szállító repülőgép.

M109-es Program

MEGRENDELŐ : BELGIUM, DÁNIA, GÖRÖGORSZÁG,
HOLLANDIA, NORVÉGIA

MEGFIGYELŐ : AUSZTRIA, KANADA, USA,
NÉMETORSZÁG

LEHETSÉGES TAG : PORTUGÁLIA

KÖLTSÉGVETÉS (1998):
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG : 8 330 000 USD

a d m in is z t r a t ív  k ö l t s é g  : 489 7 3 2  ü s d

M EGÁLLAPÍTOTT LÉTSZÁM/ÉV (1998) : 2.80

TÁM OG ATO TT ESZKÖZ M ENNYISÉG : 745 TARACK

FH 70-es Program 7.sz.ál

MEGRENDELŐ : HOLLANDIA, OLASZORSZÁG,
NÉMETORSZÁG,
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

KÖLTSÉGVETÉS (1998):
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG : 1 160 000 USD

a d m in is z t r a t ív  k ö l t s é g  : 5 9 0  5 2 6  ü s d

MEGÁLLAPÍTOTT LÉTSZÁM/ÉV (1998) : 2.25 

TÁMOGATOTT ESZKÖZ MENNYISÉG : 451 TARACK

8.sz.ábra

LC  K Ö LTSÉG VETÉS - 1998

UZEM ELTETESI 
M 60/M 110 USD 17 108 500

A D M IN IS ZTR A TÍV  

USD 1 805 571
M113 USD 6 190 000 USD 548 405
M109 USD 8 330 000 USD 489 732
FH70 USD 1 160 000 USD 590 526
C130 USD 3 175 000 USD 706 000

Ö SSZESEN 35 963 500 4 140 234

AZ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉG 11.5 %-a A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGNEK
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9.sz.ábra
l.lap

K O L T S E G -M E G O S Z T A S I F O R M U L A

CÉLJA
ELOSZTANI AZ ADMI
NISZTRATÍV KÖLTSÉ
GEKET A RÉSZTVEVŐ 
ORSZÁGOK KÖZÖTT
KÉPLET
MINDEN ORSZÁG JÓ
VÁHAGYJA ÉS 
MINDEN PARTNERSÉ
GI PROGRAMÉ MÁS

C-130 WSP KEPLETE AZ 
ÖSSZKÖLTSÉGEK %-ában
■ 50 % EGYENLŐ ELOSZTÁS

(ELOSZTÁS A RÉSZTVEVŐ 
ORSZÁGOK KÖZÖTT)

■ 30 % IGÉNYBEVÉTEL UTÁNI 
(MEGRENDELÉS ALAPJÁN)

■ 20 % MENN YISÉG UTÁNI
(ESZKÖZÖK DARABSZÁMA 
ALAPJÁN)

SZÁMVETÉSI M INTA A KÉPLET ALAPJÁN

ÖSSZES ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉG
24 M ILLIÓ  LLF

■ 50 %  EG YEN LŐ  K Ö LTSÉG ■ 30 %  IG É N YB EV ÉTEL
UTÁN

24 MLUF x 50 % = 12 MLUF 24 MLUF x 30 % = 7,2 MLUF 
OSSZ. IGBEV. = 1 000

12 MLUF : 8 ORSZÁG = 1,5 MLUF RENDELÉS
“ A”  ORSZÁG = 150 RENDELÉS

MINDEN ORSZÁG KÖLTSÉGVI
SELÉSI RÉSZE 1,5 MLUF

150: 1 000= 15 %
7,2 MLUF x 15 %  =  1,08 MLUF

“A ”  ORSZÁG KÖLTSÉGVISE-
9.sz.ábra 

2.lap
LÉSI RÉSZE 1,08 MLUF

A program projektjeit 13 NATO-tagál- 
lam és egy társország (Ausztria) megfi
gyelői státusszal támogatja. Az LC- 
program 1998. évi költségvetését a 8. 
ábra szemlélteti.

Az egyes országok által befizetett 
üzemeltetési költséget a beszerzendő 
termékek (alkatrészek, részegységek 
stb.) és szolgáltatások (javítás, nagyja
vítás, bevizsgálás stb.) ára, valamint 
egyéni megrendelések mennyisége 
határozza meg.

Az adminisztratív költség a közvetlen 
költségekből (alkalmazottak bére, szol
gálati utak, továbbképzések, telefondí
jak, sokszorosítás stb.) és a közvetett 
költségekből (a hivatal működési költ
ségeiből -  víz, áram, fűtés, papír stb.)

áll. Az adminisztratív költség megoszlik 
a partnerek között egy minden tagor
szág által jóváhagyott költségmegosz
tási formula alapján.

A költségmegosztási képletet minden 
egyes Fegyverrendszer Partnerségi 
Egyezményben meghatározzák, ezek 
teljes mértékben eltérőek egy-egy 
rendszer vonatkozásában. A C-130 
Hercules szállító repülőgép költség- 
megosztási képletét a 9. ábra mutatja.

A munkaerőlétszám megállapítása 
során az egyes projekteknél várható 
megrendelések számát veszik figye
lembe, amely az egyes országok éves 
tervezési adatain alapul. Ez a tény, 
hogy az egyes országok adminisztratív 
költségeinek alakulását erősen befolyá

solja a tervezett megrendelések (alkat
részbeszerzés, javítási igény) száma, 
az országokat igen megfontolt terve
zésre, illetve a terv betartására ösz
tönzi. Az LC-program 1998. évi lét
száma 28 fő, amelyből 9 fő „A” szintű 
és 19 fő „B” szintű beosztás. Ez a lét
szám a projekteknél számvetett létszá
mok összessége, ahol például az M l09 
projekt éves munkaerőigénye 2,80 
fő/év, míg az FH70 projekté 2,25 fő/év.

Az LC-programban jelenleg tervezik 
egy helikoptertámogatási program lét
rehozását, amelynek már folynak az 
előkészületei. Az 1998. október 27-28- 
án megrendezett értekezleten megfi
gyelőként részt vettem, ahol döntés 
született a Fegyverrendszer Partner
ségi Egyezmény létrehozásáról, és el
készült annak végleges szövege is, 
melyet a NAMSO Igazgatótanács elé 
terjesztenek jóváhagyásra.

Jelenleg folyik az M60 harckocsi 
tűzvezető rendszerének fejlesztése 
(mozgó harckocsi-mozgó cél) Portugá
lia részére, amely 31 millió dolláros 
szerződés a program számára.

Tervezik a Leopard harckocsi, az 
M109 önjáró tarack, az új 155 mm-es 
könnyű tüzérségi fegyverrendszer 
(LIMAWS-UK) programok beindítását, 
valamint tanulmányok készítését kelet
európai eszközök támogatási lehetősé
geiről.

Az LC-program egy úgynevezett 
MMC (Material Management Center) -  
anyagkezelő központtal rendelkezik, 
amelynek feladata a tervek, a költség- 
vetés, a munkaerőigény elkészítése; a 
beérkező megrendelések iktatása, fel
dolgozása, a szállítók (cégek) felé tör
ténő továbbítása; a saját javítások ter
vezése és szervezése; szükség esetén 
a piackutatás; a reklamációk rendezése 
és minden, az LC-program keretén be
lül folyó tevékenység dokumentálása 
és koordinálása.

A SHAPE támogatása érdekében a 
NATO-országok közösen finanszíroz
zák a légvédelmi, az AWACS, valamint 
a NATO híradási rendszerek program
jait, amelyek szintén a NAMSA kerete
in belül működnek.

A NAMSA működteti a Támogatási 
Értekezlet intézményét, amely olyan 
eszközök támogatására jön létre, ame
lyek nem tartoznak a Fegyverrendszer 
Partnerségi Egyezmény hatálya alá. 
Ezen értekezletek hivatottak a fegyver- 
rendszer támogatásával kapcsolatos 
problémák megoldására.

A NAMSA eseti közvetítői díjas tevé
kenységet (Random Brokerage) is vé
gez, amelynek keretén belül olyan fel
töltési kérelmet elégít ki, melyeket vala
mely NAMSO-tagállam nyújtott be 
olyan alkatrészekre vonatkozóan, 
amely nincs a NAMSA készletében és 
nem szerepel a támogatási listán. Ezen
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megrendelések bármilyen típusúak le
hetnek (visszatérő vagy nem vissza
térő).

Mindezen feladatok végrehajtásá
hoz a NAMSA évi kb. 480 millió USD 
költségvetéssel rendelkezik, kb. 950 
főnyi munkaerővel, saját elektron-opti
kai javító műhelyekkel és kalibráló la
borokkal, központi és megosztott raktá
rozási kapacitással, beszerzési for
rása kb. 5000 jelenlegi és mintegy 
9500 potenciális szállító, és felhasznál 
minden elérhető szállítóeszközt (vasút, 
közút, légi és vízi).

A NAMSA finanszírozási rendszere 
„nonprofit” jellegű. A költségeket, ame
lyek üzemeltetési és adminisztratív 
költségek, a tagországok fizetik, ezen 
belül az üzemeltetési költségeket a 
megrendelt szolgáltatások mennyisé
gétől függően, míg az adminisztratív 
költségeket egy minden tagország által 
elfogadott költségmegosztási formula 
alapján fizetik. A NAMSA mind a tagor-

SZÁMVETÉSI M IN TA  A KÉPLET ALAPJÁN

ÖSSZES ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉG 
24 M ILL IÓ  LlIF

■ 20 %  M E N N Y IS É G  U TÁ N
24 MLUF x 20 % = 4,8 MLUF

С -130 FLOTTA = 100 REP.GÉP 
“A ”  ORSZÁG = 25 REPÜLŐGÉP 
‘•A” ORSZÁG = FLOTTA 25 %-a

4,8 MLUF x 25 % = 1,2 MLUF

“ A " ORSZÁG KÖLTSÉGVISE
LÉSI RÉSZE 1,2 MLUF

9.sz.ábra
3.1ap

■ “A ” ORSZÁG K Ö L T S É G E I

EGYENLŐ KÖLTSÉG 1,5 MLUF

IGÉNYBEV. UTÁN 1,08 MLUF

MENNYISÉG UTÁN 1,2 MLUF

ADMINISZTRATÍV 
KÖLTSÉG ÖSSZESEN 3,78 MLUF

ERŐFORRÁSOK
KOLTSEGVETES : 

kb. 480 MILLIÓ USD 
105 MILLIÁRD Ft

MINDEN ELERHETO SZÁLLÍTÓ 
ESZKÖZ HASZNÁLATA

BESZERZÉSI FORRÁSOK : 
kb. 5000 JELENLEGI, 

kb. 9500 POTENCIÁLIS SZÁLLÍTÓ
KÖZPONTI & 

MEGOSZTOTT 
RAKTÁROZÁSI 

KAPACITÁS

MUNKAERŐ: 
kb. 965 FŐ

SAJÁT
ELEKTRON-OPTIKAI 

JAVÍTÓ MŰHELYEK ÉS 
KALIBRÁLÁ LABOROK

szágok, mind a NATO-számvevőszék 
számára átlátható módon közös és 
nemzeti pénzalapokat kezel.

Összességében a NAMSA fel van 
hatalmazva a belső szolgáltatásokon 
alapuló közös ellátásra, fenntartási és 
műszaki-technikai támogatásra, ame
lyek során a rugalmasság, az 
együttműködés és a központosítás 
módszerét alkalmazza. A NAMSA alap
elve egyre inkább eltolódik. „A logisz
tika nemzeti felelősség”-ről „A logisztika 
olcsóbb, ha kollektiven csinálják” irá
nyába.

Nagy István mk. őrnagy

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (1061 Bp., Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)

Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (1087 Bp., Kerepesi út 29/B, 333-9113 
Zrínyi Miklós Nem zetvédelm i Egyetem (260-0740)

Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008) 
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)

MÁV Nosztalgia Kft. (1056 Bp., Belgrád rakp. 26. 317-1665)
Fókusz Könyváruház (1074 Bp., Rákóczi u. 14-16., 268-1103)

Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest,Geduly u. 1., 369-1450) 
Hadtörténeti Múzeum Boltja (1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40. 06-20-9380-823
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Forró égbolt Afganisztán felett II. rész 
-  Háború a levegőben -

1987 elejétől kezdve az F-76-osok elsősorban Hoszt 
környékén tevékenykedtek. Ennek a határ menti afgán kör
zetnek a központját teljesen körülzárták a modzsahedek, 
és csak az Ал-72-esekből és Ал-76-osokból létrehozott 
légi hídnak köszönhetően lehetett tartani. Hoszt repülőte
rét három oldalról hegyek veszik körül, és mindössze 15 
km-re van a pakisztáni határtól, ráadásul pont erről az ol
dalról nyitott a megközelítési irány. Ez a tény arra kénysze
rítette a szállítórepülőket, hogy a leszállópálya megközelí
tése közben szinte súrolják a határt, és támadás veszélyé
nek tegyék ki magukat. 1987. március 30-án egy F-16  
géppár vezéreként Abdul Razzaq, a 9. repülőszázad rajpa
rancsnoka Csamkani felett lelőtt egy Hoszton leszállni ké
szülő afgán Ал-26-ost, amelyen 39 ember tartózkodott. 
Valamennyien meghaltak. Iszlámábád azt állította, hogy ez 
a repülőgép felderítést végzett a határ mentén. Röviddel 
később a „Baktar” hírügynökség összefoglalójában azt kö
zölte, hogy májusban Hoszt környékén a pakisztáni va
dászrepülők 2 db Ал-26-ost és 4 szállítóhelikoptert semmi
sítettek meg. Augusztusban afgán oldalról azt jelentették, 
hogy ugyanabban a körzetben az F-16-osok még egy 
An-26-őst lelőttek, aminek következtében újra utasok hal
tak meg. Ugyanakkor a pakisztániak erről a győzelemről 
nem számoltak be, ami kérdésessé teszi az információ hi
telességét.

A pakisztáni légierő hivatalos jelentéseiben 1987-ben 
mindössze két légi győzelem szerepel. A második április 
16-án történt, amikor az F - 16-osok ismét afgán Szu-22- 
sekkel találkoztak. Pakisztáni források szerint a magneto
fonfelvételek és a fotó-géppuskafilmek elemzése alapján a 
légi harc a következőképpen zajlott le. A légtér átfésülése 
közben a géppár, melyet a 14. repülőszázad parancsoka, 
Badar vezetett, figyelmeztetést kapott a földről, hogy 35 
km-re előttük 4 betolakodó repülte át a határt. A vadászok 
azonnal megkezdték a célok megközelítését és felkutatá
sát. Egy perc múlva elsőnek a kísérő látta meg az ellensé
ges gépeket, és feléjük fordult. A parancsnok is követte az 
ellenséget. Majdnem ezzel egy időben a 9750 m-en repülő 
géppár, valószínűleg miután észlelte a „Berjoza” besugár
zásra figyelmeztető jelzését, megváltoztatta repülési irá
nyát, ugyanakkor a másik pár lőtávolságon belül maradt. 
Badar ezeket 25 km távolságon derítette fel lokátorával, 
közelebb érve 4 repülőgépet különböztetett meg: kettő ma
gasabban tartózkodott, és szemmel láthatólag oltalmazta a 
földi célokat támadó géppárt. 9,7 km távolságon a fülhall
gatóban hallhatóvá váló hang jelezte, hogy a rakétahőérzé- 
kelő önrávezető feje befogta a célt, de Badar tovább foly
tatta a közelítést, egész addig, amíg a célzókészülék 
gyűrűjében szabad szemmel is meglátta a határsértőt. Ek
kor 6,4 km maradt a távolság. Még néhány másodpercet 
kivárt, aztán 5,5 km-ről indította az első AIM-9LA, közvet
lenül utána 4,7 km-ről ment a másik. Alighogy ez levált a 
sínről, az afgán repülőgépet telitalálat érte, majdnem telje
sen lángba borult, és dugóhúzóba esett. Ezt látva az F-16 
egy éles süllyedő fordulóval kivált a légi harcból. A pakisz
táni pilóta emlékezett a fölötte levő oltalmazó vadászokra, 
és úgy döntött, hogy tovább már nem kísérti a szerencsé
jét. Lemondott a megmaradt Szu-22 üldözéséről, habár a
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7. ábra. Néhány légi incidens vázlata. Szu-22 
lezuhanásának helye 1988. 11. 03.
Szu-22 lezuhanásának helye 1986. 05. 17. 
F-16 lezuhanásának helye 1987. 04. 29.

földi rávezető tiszt felhívta a figyelmét arra, hogy a céltávol
ság mindössze 6,4 km. Az afgán fél jelentése szerint a légi 
harc valóban megtörtént, de a Tani körzet felett, és a re
pülőgép-vezető, Abdul Dzsamil alezredes saját terület fe
lett sikeresen katapultált.

Néhány sikeres elfogás után a pakisztániak megérezték 
fölényüket, és egyre bátrabban repültek afgán terület fölé. 
Ezeknek az eseteknek navigációs hiba volt-e az okuk, 
vagy az, hogy rendre megtorlatlanul maradtak, esetleg a 
vadászszenvedély, vagy a modzsahedek nyílt támogatása, 
nem tudni, egy azonban biztos: 1987 tavaszától a berepü
lések megszaporodtak. Az Afgán Demokratikus Köztársa
ság Légierejének és Légvédelmének parancsoka, Abdul 
Kadir altábornagy azt közölte, hogy 1987-ben 30 esetben 
észlelték a légi határ megsértését pakisztáni részről, és en
nek bizonyítékaként bemutatott egy fel nem robbant Side
winder rakétát, amit április 23-án találtak egy mezőn a Tani 
körzetben. Ugyanakkor az afgán légtérben a repülés a „sa- 
hin” és „griffon” pilóták részére (így nevezték a pakisztáni 
repülőegységeket) a legkellemetlenebb meglepetések ve
szélyével járhatott.

Ezt a megállapítást igazolja az április 29-i esemény. E 
napon a MiG-pilóták a soron következő betervezett felada
tot hajtották végre Dzsavara körzetében, Hoszttól délre. 
Ezen a vidéken, ami rászolgált a „Dusmania országa” 
gúnynévre, elegendő földi célpont volt: megerősített tá
maszpontkörlet, amibe beletartozott a harcosok kiképző 
központja, a törzs, fegyverjavító műhelyek, lőszergyár és 
egy 49 átrakodó helyből és raktárból álló hálózat. Továbbá 
itt helyezkedett el a rádióközpont, amely időről időre a 40. 
hadsereg egységeiről is beszélt adásaiban: a kötelező ima 
után közlemény volt hallható a legutóbbi sikeres hadműve-
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8. ábra. Rajza 120. Vadászrepülő-ezredMiG-23-asána/c 
(58) oldalán

létről, ami után „a modzsahedek győzedelmesen visszavo
nultak a hegyekbe, az oroszok meg rendezetlenül futottak 
utánuk”. Dzsavara központi körzetét néhány szoros kötötte 
össze a külvilággal, melyek időnként ugyanúgy, mint maga 
a körzet, bombatámadást kaptak. így április 29 előestjén a 
40. hadsereg repülői újból „megdolgozták” a hegyi átjáró
kat, hogy kőtörmelékkel torlaszolják el azokat. A Bagram- 
ból felszálló négy gépes MÍG-23MLD rajnak az volt a fela
data, hogy véglegesen elvágja a modzsahedek legvaló
színűbb mozgási útvonalait. Mindegyik repülőgép az 
MBD2-67u többzáras bombatartón 16 db 100 kg-os re- 
pesz-romboló bombát vitt magával, melyeket aknásításra 
időzítettek. Az óraszerkezeteknek hat nap alatt folyamato
san kellett működésbe lépni és felrobbantani a bombákat, 
az önmegsemmisítő rendszer meg szinte semmi esélyt 
sem adott a dusmanoknak a hatástalanításra. A támadás 
körzetében erős légvédelmi ellentevékenység volt várható. 
A korábban itt feladatot végrehajtó repülőgép-vezetők szá
mos csöves légvédelmi eszköz tüze mellett 8 rakétaindítást 
is észleltek. Ugyancsak itt lőtték le a 190. Vadászrepülő
ezred parancsnokának, Leonyid Fursza ezredesnek a gé
pét, aki katapultált és sikeresen kimentették. Amíg a pa
rancsnok kórházban feküdt, a törzsfőnök, Alekszandr Po- 
csitalkin ezredes helyettesítette, és most is ő vezette a kö
teléket erre a bevetésre. A repülés profilját úgy tervezték, 
hogy Dzsavara körzetébe 8000 m-en repülnek ki, befordul
nak a kijelölt négyzetbe, süllyednek 4000 m-ig és a bomba
vetést a megszokott zuhanás helyett emelkedésből hajtják 
végre. Ezzel a módszerrel a szétszóródó bombák nagyobb 
területet terítenek be, ráadásul a repülőgépek kívül marad
nak a légvédelmi tűzzel veszélyeztetett zónán. Kivételkor 
légvédelem elleni manővert hajtanak végre: ugrást 7000 
m-ig, energikus elfordulással 90-100°-ra.

Hogy elkerüljék az elfogókat, elhatározták, olyan útvona
lon repülnek ki, ami minél messzebb van a pakisztáni ha
tártól. Függetlenül a pontos navigálást megnehezítő, 
majdnem teljesen zárt felhőzettől, a tapasztalt parancsnok 
magabiztosan vezette kötelékét a kijelölt körzetbe, ahol 
egy „lyukon” keresztül sikerült felismernie Tani falut 
Hosztól délre, és pontosítani helyét a csapás végrehajtása 
előtt. A három kísérő lerázhatatlanul követte őt, és pa
rancsra azonnal szorosabbra zárkóztak a köteléken belül, 
amikor ráálltak a harci irányra. Ekkor a fülhallgatókban 
megszólalt a „Berjoza” figyelmeztető hangja -  valahol a kö
zelben tartózkodik a légi ellenség. Most azonban nem volt 
idő ezzel törődni. A MiG-ek alábuktak, majd átcsúszva a 
közeli hegygerinc felett egyszerre kezdtek meredek emel
kedésbe. A kioldógomb megnyomásakor a gépeket lassú, 
erőteljes remegés rázta meg -  ez jelezte, hogy egymás 
után válnak le a bombák. Megszabadulva terhűktől, a va
dászgépek ugyanolyan zárt kötelékben hajtották végre a

harcfordulót, mintegy horgot rajzolva az égre balra felfelé. 
Felugorva 6500 m-re, a vezér megfordult, hogy lent széjjel
nézzen, és ekkor egy lángoló fáklyát pillantott meg, amely 
megközelítette őt, és tőle egy fekete pont vált el oldalra -  
működött a katapult, majd hamarosan kibomlott egy ejt
őernyő kupolája. Pocsitalkin úgy gondolta, hogy valaki az 
övéi közül lehet az, visszafordult, és végigkérdezte a kí
sérőket. Mindegyik azt válaszolta azonban, hogy sértetlen. 
Pocsitalkin jelentette a harcálláspontnak: ismeretlen égő 
gépet lát. Szintén megerősítette a jelentést az ezred felde
rítő főnöke, A. Oszipenko őrnagy, aki leghátul repült. Ezu
tán a parancsok az égő fáklya irányába fordult, és a köte
lék valamennyi repülőgép-vezetője láthatta, ahogy 2000 m- 
rel alattuk kibújik a felhőből egy szürkéskék F-16, fordulót 
hajt végre bajba jutott társa körül, majd bekapcsolja az 
utánégetőt, és emelkedve eltávozik Pakisztán irányába.

A hazavezető úton az éter megtelt kérdésekkel: mi tör
tént, kit lőttek le és hogyan? Leszállás után Pocsitalkin je
lentette, hogy raját pakisztáni F-16  géppár támadta meg, 
az egyik közülük megsemmisült, Hoszt alatt lezuhant. Az 
elmondottakat néhány nappal később igazolta az afgán ál
lambiztonságiaktól Jarmohammad vezérőrnagy. Ügynökei 
tájékoztatása szerint az F-16  pilótája megmenekült, a 
modzsahedek által ellenőrzött területen ért földet, és még 
ugyanazon éjszaka visszavitték Pakisztánba. Később el
szállították a repülőgép roncsait is.

Az eset kivizsgálásakor felmerült a kérdés: hogy lőtték 
le az F-16-ost, hiszen a MiG-ek nem vittek rakétát ma
gukkal. A hivatalos bizottság három lehetséges változatot 
állított fel. Az első, és ezt tartották legvalószínűbbnek: az 
F-16  belekerült az oldás után ballisztikus pályán repülő

9. ábra. F -1 5 a célzókészülék fonálkeresztjében -  a 120. 
Vadászrepülő-ezred jelvénye 
A jelvény felirata körben: A Bajkálon túl gyöngye 
Bagram-88
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bombák röppályájába. Visszakövetkeztetve térképen az 
F-16  irányát, valószínűsíthető, hogy a hegyek takarásá
ban repültek Miramsah repülőtértől, és a legkedvezőbb 
pillanatban akarták a MiG-е két megtámadni, amikor azok 
megszabadulva a bombáktól, kijönnek a zuhanásból. A 
szovjet vadászok váratlan manővere, meredek süllyedés, 
majd emelkedés, megzavarta a pakisztáni repülőgép-ve
zetőket: az F-16-osok előreszaladtak, és a szétszóródó 
bombák alá kerültek, márpedig ütközés egy 100 kg-os 
bombával robbanás nélkül is megsemmisítő erejű (a 
bombák automatikus élesítése csak földet érés után kö
vetkezett be). A második változat: az F-16  megijedve a 
közvetlenül előtte felbukkanó emelkedő rajtól, olyan hirte
len fordult ki, hogy a létrehozott és a megengedettnél jó
val nagyobb túlterhelés széttörte a gépet a levegőben. 
Úgy vélték azonban, hogy ez alig hihető. Nem enged
hette széttörni az F-16-ost a „fly by wire” vezérlés, amely 
nemcsak a túlterhelés nagysága, hanem a változás inten
zitása szerint is korlátoz (azaz megvéd a botkezűek el
len). Végül a harmadik lehetőség: a vezér lelőtte saját kí
sérőjét. A pakisztániak, miután felderítették a szovjet gé
peket, lokátoron követték őket, és várták a kedvező pilla
natot a támadásra. A MiG-ek azonban oldás után azonnal 
végrehajtották a légvédelem elleni manővert, ami egyben 
arra is szolgált, hogy kiforduljanak a vadászok rakétái 
elől. Az F-16  kénytelen volt a hirtelen eltávolodó cél után 
fordulni, ekkor a kísérő úgy gondolhatta, hogy észrevették 
őket, és nem bírta tovább a feszültséget. Az általa sietve 
indított rakéta a vezért találta el (ilyen eset két évvel ko
rábban, 1984. áprilisban előfordult a Bajkálon túli 120. 
Vadászrepülő-ezrednél, amikor a pilóta nélküli légi cél tá
madásakor a század politikai tisztje lelőtte a századpa
rancsnokot). Az F-16  pilóták idegességének oka az is le
hetett, hogy a találkozás helye felett tartózkodott V. Nyed- 
bolszkij őrnagy oltalmazó géppárja, aki a teljes kavaro
dásban még az oltalmazandó köteléket sem látta, ezért 
bekapcsolta fedélzeti lokátorát, amivel megijeszthette a 
pakisztániakat.

Elképzelhető volt még egy lehetőség is: valamelyik szov
jet vadász lőtte le gépágyúval az F-16-őst. A MiG-ek 
GS-23L gépágyúihoz mindig be volt hevederezve a teljes 
lőszerjavadalmazás, 250 repesz-romboló, gyújtó- és pán
céltörő lövedék. A bombavetést rendszerint gépágyútűz is 
követte. A nagy magasságból leadott lövések különöseb
ben nem lehettek hatásosak, de az ügy szempontjából a 
több száz kilőtt lövedék egyáltalán nem ártott. A bombák
tól megszabadulva semmi sem akadályozhatta valamelyik 
repülőgép-vezetőt abban, hogy fedélzeti lokátorával be
fogja az elébe kerülő F -1& őst, és rákérdezéssel megálla
pítsa, hogy nem saját gép. Behozni az F-76-ost a célzó 
gyűrűbe és kiereszteni rá egy sorozatot -  tapasztalt légi 
harcosnak nem tart tovább néhány másodpercnél. A kér
désre, hogy a földön a repülőgép-vezető miért nem jelen
tette a légi győzelmet, válaszul elég emlékeztetni a pa
rancsra, miszerint tilos harcba bocsátkozni, „hogy elkerül
jük a nemzetközi bonyodalmakat” . Még nagyon közeli volt 
a dél-koreai Boeing-747 lelövésével kapcsolatos botrány 
és a norvég „Orion" incidens, ami után a légierő és a légvé
delem vezetésében hullottak a váll-lapok, és a résztvevő
ket azonnal más helyőrségbe helyezték át. Most „a háború 
kirobbantójának” súlyos felelősségrevonás járt volna a pa
rancs nélküli tűzmegnyitásért. A „véletlen légi győzelem” le
hetőségét teljesen figyelmen kívül hagyták az eset kivizs
gálásakor, bár az összecsapás résztvevőit erről is faggat
ták társaik. Az esetleges győztes kilétét kideríteni a hi
ányzó lőszerek alapján senkinek nem jutott eszébe: a lő
szerkészletet minden bevetés után azonnal kiegészítették, 
és a fogyasztást nemigen tartották számon. (1986 nyarán 
egy Kabulból felszálló 11-76 faroklövészének valami felrém-

lett a földön, és odaküldött egy gépágyúsorozatot, jelenteni 
azonban elmulasztotta. A körülbelül 100 lövedék hiányát 
csak egy hónap múlva fedezték fel, akkor is véletlenül.)

Mindenesetre a TASZSZ kiadott egy közleményt, mi
szerint „Hoszt körzetében az Afgán Demokratikus Köz
társaság Légvédelme két berepülő F-16  közül egyet 
lelőtt” . Rákényszerültek a pakisztániak is, hogy hivatalo
san közöljék: kiképzőrepülés közben elvesztettek egy 
F-16-őst. Végeredményben nem akadt senki, akinek a 
gépe oldalára győzelmi csillagot festhettek volna. Öt év 
elteltével magánbeszélgetés közben az egyik pakisztáni 
pilóta elmondta, hogy még az ő köreikben sem teljesen 
világosak az eset körülményei. Szavai szerint ez „öngól 
volt” , és a felelősséget a géppár parancsnokára hárítot
ták. A MiG-ek váratlan manővere kizökkentette a rendes 
kerékvágásból a pakisztániakat, és szerencsétlenül 
hajtották végre a váltást a köteléken belül, ennek követ
keztében a rakéta indítására felkészült parancsok a kí
sérője mögé került, és őt lőtte le. Érdekes, hogy a nyu
gati sajtó ezt az esetet pontosan fordítva írta meg, az ő 
változatuk szerint április 29-én Hoszt környékén F-16- 
osok lőttek le egy ellenséges vadászgépet. Később az 
elbeszélést pontosították, és kiszínezve világgá kürtölték 
a történetet arról, hogyan lőtték le a MiG-ek R-60M  raké
tákkal az F-16-őst.

A veszteség kijózanította a pakisztáni pilótákat, és sok
kal szerényebben kezdtek viselkedni. Az incidensek azon
ban folytatódtak, igaz, egy ideig tragikus következmények 
nélkül. 1987. október 3-án két szovjet helikopter eltévedt, 
és az üzemanyag kifogytával a pakisztáni Csitral város kö
zelében leszállt. A szovjet külügyminisztérium bocsánatot 
kért, és két nap múlva a személyzetet szabadon engedték. 
A 168. Vadászrepülő-ezred repülői, akik Sztarokonsztantyi- 
novból érkeztek 1987 augusztusában az előző ezred fel
váltására, többször találkoztak a levegőben F-16-osokkal. 
Ebben az időben az ezred egyik százada (12 harci kétkor- 
mányos MiG-23) Bagramban települt, a másik pedig Sia- 
danban, hogy az iráni határ körzetében és délen legyen 
bevethető. Még egy /W/G-század tartózkodott Kandagar- 
ban, melyet a belorussziai Scsucsinából dobtak át ide.

(folytatjuk)

Markovszkij, V. Ju.
Légierő a helyi háborúkban 9. rész 

Aviacija i Vremja 1997/3. sz. nyomán 
Fordította: Varsányi Mihály
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Rafale -  az utolsó francia vadászrepülőgép

A francia védelmi minisztérium számára a Rafale-program 
viszonylag problémamentesen zajlott, igaz, szolgálatba ál
lítása idejét két évvel ki kellett tolni. Bár műszakilag -  és 
politikailag -  kevésbé ambiciózus, mint más jelenlegi prog
ramok (pl. az Eurofighter 2000), azonban műszaki szem
pontból sikeresnek mondható. A program kockázatait azzal 
is csökkentették, hogy széleskörűen alkalmazták a repülő
gép kicsinyített másait, illetve más repülőgépeket, ame
lyekkel a Rafale egyes részegységeit próbálták ki. Termé
szetesen ez sem volt olcsó megoldás, azonban a francia 
kormány és a hadiipar közötti szoros kapcsolatok lehetővé 
tették a költségek előteremtését, a fejlesztés felelősségé
nek megosztását.

A gépcsalád tagjai közül elsőként a Rafale M (Marine) tí
pusjelzésű haditengerészeti változat rendszerbe állítása 
várható 2000-ben a FOCH repülőgép-hordozó fedélzetén.

A haditengerészeti változat gépeit alapvetően légi célok 
elleni harcra fogják felkészíteni. Ennek oka, hogy a repülő
gépek fő feladata a hordozó oltalmazása az ellenséges re
pülőgépek támadásaitól, valamint a FOCH teherbíró képes
sége és a rádiólokátor fejlesztési ütemterve. A Rafale M 
először a Crusader típusú repülőgépeket fogja felváltani, a 
későbbi haditengerészeti változat viszont már elvégezheti 
az Etendardés a Super Etendard gépek feladatait is, vagyis 
felszíni célok támadását. Ezt a változatot az új CHARLES 
DE GAULLE repülőgép-hordozón állítják rendszerbe.

A légierő mintegy 250 Rafale repülőgépe 2001-2002-től 
áll szolgálatba. Ekkor az együléses gépek egyharmada, a 
kétülésesek kétharmada lesz Rafale típusú.

Az eredeti elgondolás szerint a Rafale harci változatai 
együlésesek lettek volna, azonban a földi célok támadásá
nál a kétüléses Mirage 2000D repülőgép nagyon hatékony
nak bizonyult, ezért kifejlesztették a kétüléses változatot, 
amivel növelték a program sikeres befejezésének esélye
it is.

A felszíni, különösen a földi célok támadása általában 
hosszabb bevetés során történik, ilyenkor fontos, hogy a 
kétfős személyzet között a terhelést megfelelően meg
osszák. Kimondottan gyakorló változatot nem gyártanak, 
minden kétüléses gép rendelkezik a szükséges harci ké
pességekkel, ráadásul a feladat bármelyik ülésből végre
hajtható. A légierőnél a Rafale, a Jaguar, a Mirage IIIE, a 
Mirage F1, később pedig a Mirage 2000 típusú repülőgé
peket fogja felváltani.

1. ábra: A Rafale-M  első példánya

20 HADITECHNIKA 1999/3

2. ábra: A Rafale és néhány haditengerészeti repülőgép méretbeli összehasonlítása. Balról jobbra: F-14A, Rafale, F-18A, Harrier 
FRS Mk.1, Super Etandard, A -4M . (Kiss Attila)
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A fejlesztés során kevés probléma merült fel. A három
szoros „fly-by-wire” rendszert nem egy lépésben, hanem 
szakaszosan vezették be, s ennek során felhasználták a 
Dassault cég 1970-es évektől összegyűlt tapasztalatait.

A repülési tesztek megkezdése után nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Dassault cég által tervezett hidraulika rendszernek 
-  amely a rendszer tömegének csökkentése érdekében a 
megszokottnál nagyobb üzemi nyomással működik -  kissé 
nagyobb figyelmet kell szentelni. Ezt a problémát sikeresen 
megoldották.

Később polémia alakult ki a gyártók és a kormány között 
a Rafale áráról. A Dassault és a SNECMA képviselői pa
naszkodtak, hogy a kormány a korábban elfogadott árak 
csökkentésére törekszik. A kormány szándéka az volt, 
hogy a gyártókat a gyártási költségek csökkentésére kény
szerítse, s ezzel spóroljon az adófizetők pénzével. Végül 
kompromisszumos megoldás született.

A Rafale fontosabb érzékelői az RBE2 típusú rádióloká
tor és a Thomson-TRT/SAT előrenéző infravörös (IRST) 
berendezés, amely felkutatja és követi a célt, valamint méri 
annak távolságát.

A repülőgép legfontosabb fegyvere a Matra cég MICA tí
pusú rakétája, amelyet kettős, aktív rádiólokációs és infra
vörös keresőfejjel szereltek. A rakéta alkalmazásakor szo
rosan együttműködik a rádiólokátorral és az IRST-berende- 
zéssel. Ez utóbbi követési távolsága 50 km körül van.

A Rafale repülőgép légi harcra a Magle 2 típusú rakétát 
hordozza, földi célok ellen pedig a távolról indíható 
Apache rakéta az alapvető eszköz. Külső függesztmény- 
ként lézeres célmegjelölő konténert is hordozhat, így lézer
vezérlésű bombák célba juttatására is képes. Elektronikai 
harcra a Dassault Electronique cég SPECTRA típusú in
tegrált rendszerét építették be.

A repülőgép vezérlő rendszerének alapja a digitális, há
romszoros „fly-by-wire” rendszer, amelyet szükség esetén 
két analóg rendszer is támogat.

Leszállás közben a repülőgép állásszöge 16 és 28 fok 
között mozog, míg az Etendard esetében ez 15 fok.

A Rafale M leszállási tulajdonságai nagyok jók: megkö
zelítési sebessége 200-220 km/h között van.

A haditengerészeti változatnál javítottak az orrfutón lévő 
és a gőzkatapulthoz történő kapcsolásra szolgáló szerke
zeten, így az indításhoz szükséges műszaki állomány a fe
délzeten egy főre csökkenthető.

A repülőgép üzemeltetése a CHARLES DE GAULLE 
hordozóról könnyebb és biztonságosabb lesz. A hajó sta
bilabb, fedélzete hosszabb, az amerikai gőzkatapult és a 
fékező rendszer teljesítménye pedig nagyobb.

A Rafale után

Jelenleg mintegy 25 év szükséges ahhoz, hogy egy kor
szerű repülőgép a tervrajzoktól a szolgálatba állításig eljus
son, ezért elkerülhetetlen, hogy a franciák már most elgon
dolkozzanak azon, milyen repülőgépük lesz a Rafale után. 
Az európai gyártók többsége számára nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jövőben bármilyen programot már csak mint több
nemzetiségű tervet érdemes elkezdeni. Kérdés viszont, 
hogy a három jelentős ország -  Nagy-Britannia, Németor
szág és Franciaország -  különböző katonai követelménye
it, hadiipari érdekeit hogyan lehet egy közös programban 
egyesíteni.

A brit és a német ipar vezetői érdeklődést mutatnak arra, 
hogy a két ország közösen kidolgozza a Tornado 
Grl/4/IDS  repülőgépek esetleges utódának terveit. Fran
ciaország számára a kétüléses Rafale még ad egy kis időt 
a döntésig.

4. ábra: A Rafale-C prototípusa

Hatékony együttműködés alakult ki a SNECMA és a 
Rolls-Royce között a korszerű katonai hajtómű technológi
ája, valamint a Thomson-CSF és a GEC-Marconi Avionics 
között a repülőgép-fedélzeti tűzvezető rendszerek terén, a 
francia ipar azonban alig mozdult el repülőgépek sárkányá
nak együttműködés keretében történő fejlesztése érdeké
ben.

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia repülőgépgyár
tói szoros együttműködést alakítottak ki a korszerű, rövid 
nekifutású és függőlegesen leszálló (ASTOVL) repülőgép 
témakörében, valamint az egyesített korszerű csapásmérő 
technológia (JAST) programban, amely várhatóan egy ide
ig beárnyékol minden vadászrepülőgép-programot.

A Rafale fejlesztésének főbb állomásai

1983 decembere: Döntöttek a Rafale ACX demonstrátor 
megépítéséről.
1986 júliusa: Istres-ben felszállt az ACX/Rafale A válto
zatú repülőgép.
1986 decembere: Beindult a SNECMA M88-2  típusú haj
tómű programja.
1987 márciusa: Elkezdődött a Matra cég MICA-prog
ramja.
1988. áprilisa: A légierő megrendelte a Rafale-C01 repülő
gépet.
1988 decembere: A haditengerészet megrendelte a Rafale 
M01 repülőgépet.
1989 áprilisa: Beindult a RBE2 típusú rádiólokátor prog
ramja.
1989 szeptembere: Beindult az Apache-program.
1990 februárja: Első repülés az M 88-2 típusú hajtóművel.
1990 márciusa: Beindult a SPECTRA önvédelmi rendszer 
programja.
1991 májusa: A Rafale C01 első repülése.
1991 decembere: A Rafale M01 első repülése.
1992 júliusa: Az RBE2 rádiólokátor prototípusának első re
pülése.
1992. októbere: Sor kerül a program ezredik felszállására.
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1993 márciusa: A Rafale C01 repülőgéppel a Cazaux lőté
ren éleslövészetet hajtanak végre Magic 2 rakéta indításá
val és a fedélzeti gépágyú alkalmazásával.
1993 márciusa: Megrendelték a Rafale B1 és M1 repülőgé
peket.
1993 áprilisa: Az első repülések repülőgép-hordozóról.
1993 áprilisa: A kétüléses Rafale B01 első repülése.
1994 februárja: Megrendelték a Rafale М2, М3 és B2 re
pülőgépeket.
1994 szeptembere: A Rafale repülőgépet -  2020. repülése 
alkalmából -  bemutatták Farnborough-ban.
1994 októbere: A Rafale M02 végrehajtotta első tengeri re
püléseit a teljes navigációs és támadó rendszer -  köztük a

RBE2 és a SPECTRA berendezések -  alkalmazásával.
1995: Kompatibilitási tesztek a MICA és az Apache ra
kétákkal.
1997: Megkezdődött a repülőgép haditengerészeti válto
zata sorozatgyártású példányainak leszállítása.
2000: A Rafale szolgálatba áll a FOCH fedélzetén és fel
váltja a Crusader repülőgépeket.
2001: A Rafale szolgálatba áll a légierőnél.
2005-2009: A Rafale M (SU-2) szolgálatba áll a 
CHARLES DE GAULLE fedélzetén.

Gál Csaba mk. alez.

Az orosz „fekete cápa” akcióban
A Ka-50-es vagy „fekete cápa” néven 
ismert harci helikopter az orosz Kamov 
tervezőiroda első olyan fejlesztése, 
mely földi és légi célok pusztítására 
egyaránt alkalmas. A 90-es évek elején 
az orosz katonai vezetés még a heli
kopter fejlesztésének tényét is szigorú
an titkolta. A nyugati katonai szaksajtó
ban sok találgatás jelent meg az új tá
madó helipokterrel kapcsolatban, ame
lyet az oroszok -  váratlanul - 1 992-ben 
Angliában bemutattak.

Később még számos légi bemutatón 
vett részt az eszköz, és mindenütt ked
vező benyomás alakult ki róla. (A kato
nai szakirodalomban ezen harci heli
kopter Hokum jelzéssel is fellelhető.)

Jelenleg az orosz hadsereg a 
Ka-50-esek rendszerbe állításának ter
vével foglalkozik, bár ezzel kapcsolat
ban hitelt érdemlő információk még 
nem jelentek meg.

Közismert, hogy a Kamov és Mii ter
vezőirodák között éles konkurenciaharc 
folyik a hazai és külföldi piacokon a 
megrendelések elnyeréséért. (A Mii ter
vezőiroda még korábban kifejlesztett 
Mi-28-as harci helikoptert, mely szintén 
megrendelőkre vár.)

A Ka-50-es igen gyors helikopternek 
számít. Maximális sebessége 390 km/h, 
emelkedőképessége 10 méter másod
percenként 2500 méterig. A helikopter 
szolgálati csúcsmagassága 4000 mé
ter. Ezen tulajdonságait a törzs kiváló 
áramvonalazásának és a légi jármű mé
reteihez viszonyítva meglehetősen 
nagy szárnynak köszönheti. Az ellenté
tes forgásirányú koaxiális rotorok ha
sonlóak a Kamov-iroda korábbi helikop
teréhez. A rotorlapátok üvegszállal erő
sített polimer anyagból készültek, és fe
lületük úgy van kialakítva, hogy a heli
kopter számos találat esetén is képes 
legyen a repülését folytatni.
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3. ábra: А Ka-50-es nézeti rajza -  Vojennij Farad nyomán

HARCÁSZATI MŰSZAKI ADATOK

Ka-50-es Hokum-A harci helikopter

Személyzet (fő)
Főrotor átmérője (m)
Hosszúság (m)
Teljes magasság (m)
Hajtóművek

Maximális teljesítmény egyenként (LE) 
Maximális sebesség zuhanórepüléskor 
Utazósebesség (km/h)
Szolgálati magasság (m)
Maximális csúcsmagasság (m) 
Hatótávolság (km)
Fegyverzet

30 mm-es 2A42 gépágyú 
AT-9 páncéltörő rakéta 
80 mm-es rakétablokk 
122 mm-es rakétablokk

1
14,5
15,9
4,9

2 dbTV3-117VMA jelzésű 
gázturbina 

2200 
390 
270 

4000 
5500 
350

1 db 
12 db 
1 db 
1 db

A törzs végén függőleges és vízszin
tes vezérsíkok lelhetők fel, melyek al
kalmassá teszik a helikoptert nagy 
bedőlésű fordulók végrehajtására anél
kül, hogy sebessége jelentősen csök- 
kene. (A hírek szerint a helikopterrel 
akár műrepülőfigurákat is végre lehet 
hajtani!) A helikopter hárompontos fu

tóműve teljesen behúzható. A 2 db 
TV3-117VMA jelzésű hajtóművet a fő
rotor alatt, a törzs két oldalán helyezték 
el. A biztonságot növeli, hogy mindkét 
hajtómű leállítása esetén a helikopter 
autorotációs üzemben is leszállhat.

A helikopter repülési és navigációs 
rendszeréhez, az orosz katonai szak

sajtóban megjelentek alapján, tehetet
lenségi navigációs rendszer (INS=iner- 
tial navigation system), automata pilóta, 
head-up display (HŰD), homlokfigyelő 
infravörös- (FLIR=forward-looking infra
red) és terepkövető lokátor tartozik, il
letve az eszköz minden berendezése 
fokozottan zavarvédett.

A nyugati szakemberek szerint a be
mutatott prototípus egyszemélyes ka
binjának kialakítása szokványos, a be
épített korszerű elektronikának látható 
jelei nincsenek. Mindenesetre figye
lemre méltó, hogy a pilóta egyben a 
fegyverkezelő tiszt szerepét is el tudja 
látni.

A törzs közepén kialakított szárny
csonkon négy felfüggesztési pont van, 
melyen a hordozható fegyverzet össz- 
tömege 2000 kg lehet. A Ka-50-es 
fegyverzetét Vihr (Buxpb=Forgószél) 
irányzóvonalas lézer megvilágítású ra
kéták, nem irányítható rakétakonténer 
és 30 mm-es gépágyú alkotja.

A Vihr hangsebesség feletti harmadik 
generációs páncéltörő rakéta, amelyből 
a helikopter -  kétszer 6 csövű indítóbe
rendezésében -  összesen 12 db-ot 
hordozhat egyidejűleg. A korszerű ra
kéta lehetővé teszi harckocsik és 
egyéb páncélozott célok megsemmisí
tését, és szükség esetén légi célokkal
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AT-9-es Vihr páncéltörő rakéta

Rendszerbe állítás éve 1990
Alkalmazási hatótávolsága (km) 0,5-8
Tömege (kg) 40
Hossza (m) 2,4
Átmérője (m) 0,125
Utazósebessége (m/sec) 350 (>1M)
Páncélátütő-képessége (mm) 1000

(homogén páncél)
Rakéta irányítása lézer-rávezetés

R-73 levegő-levegő típusú légvédelmi rakéta

NATO-jelzése AA-11 (Archer)
Rendszerbe állítás éve 1982
Alkalmazási hatótávolsága (km) 0 ,3 -30 /15
Tömege (kg) 105
Hossza (m) 2,9
Keresőfej típusa infravörös (fej-kereső)

szemben is alkalmazható. A rakéta ma
ximális hatótávolsága harckocsi jel
legű célok esetében 8 km, és a találati 
pontosság -  orosz adatok szerint -  98 
százalékos! A harci fej páncélátütő ké
pessége aktív páncélzat esetében eléri 
a 1000 mm-t.

Kiegészítő fegyverként a szárny alá 
még 80 db 80 mm-es vagy 20 db 122 
mm-es nem irányított rakétát tartal
mazó rakétablokk helyezhető fel, amely 
fegyverzetet a nyíltan elhelyezkedő te
rületcélok pusztítására lehet nagy haté
konysággal alkalmazni.

A jobb oldali szárnycsonkon -  közel 
a helikopter súlypontjához -  található a 
2A42 jelzésű 30 mm gépágyú, mely 
földi és légi célokkal szemben egyaránt 
alkalmazható. A gépágyú lőszer-java
dalmazása 460 db repeszromboló, ku
mulatív és páncéltörő lövedék. A pilóta 
a célig jellegétől függően repülés köz
ben választhatja ki az alkalmazandó lő
szer típusát.
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Ka-52-es Hokum-B harci helikopter

Személyzet (fő) 2
Főrotor átmérője (m) 14,5
Hosszúság (m) 15,9
Teljes magasság (m) 4,9
Hajtóművek 2 db TV3-117VMA jelzésű

gázturbina
Maximális teljesítmény egyenként (LE) 2200
Maximális sebesség zuhanórepüléskor 310
Utazósebesség (km/h) 250
Szolgálati magasság (m) 4000
Hatótávolság (km) 350
Fegyverzet

30 mm-es 2A42 gépágyú 1 db
AT-9 páncéltörő rakéta 12 db
80 mm-es rakétablokk 1 db
122 mm-es rakétablokk 1 db
R-73 vagy Igla-V levegő-levegő 1 db
típusú légvédelmi rakéta

5. ábra: A Vihr páncéltörő rakéta és rakétablokk

7. ábra: Az orosz R -73 levegő-levegő 
típusú rakéta

8. ábra: A K a -50R -73  és IG LA-V le
vegő-levegő típusú rakétákkal fel
szerelve

9. ábra: A 30 mm-es 2A42 gépágyú 
jobb oldali szárnycsonkon, közel 
a helikopter súlypontjához, mely 
még tovább növeli a pontosságot

10. ábra: A Ka-52 első átépített 
példánya
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12. ábra: A Ka-50-es földön teljes fegyverzetben

A támadó helikopter páncélozott piló
tafülkéje 12,7 mm-es légvédelmi gép
puska, páncéltörő- vagy 23 mm-es 
gépágyú repeszromboló lövedékek el
len képes védelmet nyújtani.

A helikoptert K-37-800  jelzésű kata- 
pulttal szerelték fel. A gyári adatok sze
rint vészhelyzetben ezzel a katapulttal 
a pilóta akkor képes elhagyni a helikop
tert, ha annak sebessége 0-350 km/h, 
magassága pedig 90-4000 m határok 
között van.

Oroszországból érkező hírek szerint 
a Ka-50-esnek létezik egy kétüléses tí
pusváltozata is, a Ka-52-es vagy Alli
gátor \e\zésű harci helikopter. E típus
nak még csak a mintapéldánya készült 
el, amelyet 1995-ben, egy moszkvai 
fegyverkiállításon mutattak be első al
kalommal.

Az Alligátor típusváltozat fegyverze
tét 12 db Vihr-M páncéltörő rakéta, 2-4 
darab R -73-as vagy 8-16 db IGLA-V  
levegő-levegő típusú légvédelmi rakéta

képezheti. A kettős repülésirányító 
rendszernek köszönhetően a Ka-52-es 
pilótaképzésre is alkalmazható.

A Kamov cég mérnökei már dolgoz
nak a Ka-52-es továbbfejlesztett válto
zatán, K a -136 jelzéssel. A K-136 harci 
helikopter feladata az ellenség perem
vonalában elhelyezkedő helikopterek 
megsemmisítése lesz, de további rész
letek ezzel kapcsolatban még nem is
meretesek.

Takács Tamás 
őrnagy

Felhasznált irodalom
Kuznyecov, G.: Ka-50 overcomes its ri
val. -  Military Parade, 1997, máj-jún.

1998. júniusában Borisz Vorobjov 
vezérőrnagy, kísérleti pilóta, bemutató 
repülés közben lezuhant egy Ka-50 
harci helikopterrel a Szföldi Repü
lőcsapatok Harci Kiképző Központban. 
A gép egyike volt az első 8 db-nak, 
amelyet a Progressz gyár megépített 
és a Torzsok-i központnak szállított. 
1995-ben a Ka-50  prototípusa zuhant 
le egy gyári berepülő pilótával. A tábor
nok egy harckiképző tanfolyamot dol
gozott ki a Ka-50-re, a csecsen háború 
tapasztalatainak alapján. A lezuhanás 
oka, hogy egy műrepülő figura közben 
a rotorlapátok egymásba vertek és le
szakadtak.

(Szerk.)

harangok
in memóriám Bornemissza Gergely

N e m e s  J á n o s

Egri harangok
(In memóriám Bornemissza Gergely)
Talán nincs magyar, ki az Egri csillagok című Gárdonyi-művet nem ol
vasta. Nemes János Egri harangok című regénye e történetet kísérli 
meg folytatni Bornemissza Gergely Ferdinánd által nyert kapitányi kine
vezésétől egészen a haláláig, melyet Isztambulban, hóhér által szenve
dett el. A két esemény között az Egerben és környékén történtek bemu
tatásával nem csupán a magyarság szívében örökkön élő deák sorsát, 
hanem az egyszerű tisztek és vitézek, valamint a nem vitézek életét is 
bemutatja a szerző, nemkülönben a török ostromba szinte belepusztult 
vár utóéletét. A mű lényegében végvári szemmel látott és magyar lélek
kel megélt korrajz.
A mű történései a legújabb kutatási eredmények felhasználásával íród
tak, adatokkal támogatva ily módon a regény történetét.

Zrínyi Kiadó, 1999, 251 old. 1360 Ft
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A NATO-államok tengeri haderői II. rész

Az utóbbi évtizedekben a hadihajók támadó fegyverzeté
ben jelentős változásokra került sor. A nehézágyúkból ál
ló főfegyverzet eltűnt, helyébe a rakéták, repülőgépek és 
helikopterek léptek. A NATO hadihajóira és tengerészeti tá
maszpontjaira telepített légierő -  tengerészeti légierő -  
nagyságát repülőgép- és helikopter-darabszámban, vala
mint összehasonlítását Oroszország és Kína tengerésze
ti légierejével a 3. sz. táblázat mutatja (az 1998 eleji állapot 
szerint).

A NATO-államok hadihajókra telepített fontosabb rakéta- 
(ill. robotrepülőgép-) típusait és ezek lényegesebb adatait 
a 4. sz. táblázat foglalja magában.

8. ábra: Az ÜSS. WILL ROGERS régi Polaris hordozó 
nukleáris tengeralattjáró 1998-ban

3. sz. táblázat

A NATO-államok, valamint Oroszország és Kína 
tengerészeti légierejének összehasonlítása 

repülőgép és helikopter darabszámban
NATO-államok

rep. gép (db) helikopter (db)
Belgium - 2
Dánia 2 15
Kanada 21 29
Németo. 71 42
Franciao. 144 110
Görögő. 11 11
Nagy-Brit. 70 196
Olaszo. 35 98
Hollandia 13 22
Norvégia 6 17
Portugália 13 15
Spanyolo. 34 38
Töröko. 30 18
USA 1828 1298

Összesen 2278 1916

Oroszország 370 252
Kína 442 27
Oroszo. + Kína 822 279

9. ábra: A brit INVINCIBLE hordozó Portsmouth-ban 1998- 
ban

4. sz. táblázat
A NATO-államok hadihajóinak fontosabb rakétatípusai 

A. /  Felszíni (szárazföldi) cél ellen felszín alól tengeralattjáróról indítható 
interkontinentális ballisztikus rakéták

Típus
-Trident II D 5

Hatósugár (km) Tömeg (kp) Megjegyzés

UGM-133 A 11,000 57,200 Általában 8 db 100 kilotonnás

-Trident I C 4
nukleáris robbanófejjel

UGM-96 A 8,800 32,000 Általában 8 db 100 kilotonnás

-MSBS M 4 4,070 35,000
nukleáris robbanófejjel 
Általában 6 db 150 kilotonnás

-MSBS 45 6,260 35,000
nukleáris robbanófejjel 
Általában 6 db 150 
kilotonnás nukleáris robbanófejjel
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10. ábra: Nagy-Britannia:
EDINBURGH (1986) rakétás rom
boló. Vízk.: 4100/47751; Seb.: 30 
cs; Fegyv.: 1-11,4 cm léá; 3 -2  
cm Phalanx Igv. gá; 3 -2  cm Igv. 
gá; 2 Sea Dart FLR; 6 TÉT; 1 hel; 
Megh.: GÁZT

11. ábra: Amerikai Egyesült Államok: 
PORT ROYAL (1994) rakétás cir
káló. Vízk.: 8910/9410 t; Seb.: 30 
cs; Fegyv.: 2-12,7 cm léá; 
Harpoon FFR; Tomahawk FFR; 
Standard MR-2 FLR; 3 -2  cm 
Phalanx Igv. gá; 6 TÉT; 2 hel; 
Megh.: GÁZT

12. ábra: Amerikai Egyesült Államok: 
DECATUR (1998) rakétás rombo
ló. Vízk.: 6630/8320 t; Seb.: 30 
cs; Fegyv.: 1-12,7 cm léá; 2 -2  
cm Phalanx Igv. gá; Tomahawk 
FFR; Harpoon FFR; Standard 
SM-2 MR FLR; TER; TÉT; 1 hel; 
Megh.: GÁZT (jellegrajz)

13. ábra: Franciaország: SIROCO 
(1998) partraszállító hajó. Vízk.: 
9300/11600 t; Seb.: 20,5 cs; 
Fegyv.: 1-4 cm Igv. gá; 2 -2  cm 
Igv. gá; 4 légp; Sadral FLR; 4 hel; 
2 psz; Megh.: DM (jellegrajz)
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I________ Sím________ .j

14. ábra: Franciaország: JEAN BART (1991) rakétás rombo
ló. Vízk.: 3900/4500 t: Seb.: 29,5 cs; Fegyv.: 1-10 cm léá; 
2 -2  cm Igv. gá; MM 40 FFR; Sadral FLR; TÉT; 1 he; 
Megh.: DM

139m

16. ábra: Törökország: GÉMÜK (1981) rakétás fregatt; Vízk.: 
2750/3680 t; Seb.: 29 cs; Fegyv.: 1-7,6 cm léá; 2 -2  cm 
Phalanx Igv. gá; 4 léngp; Harpoon FFR; Standard SM-1 
MR FLR; TÉT; 2  he!; Megh.: GÁZT

— IF  в
г - - - K8m

15. ábra: Olaszország: FRANCESCO MIMBELLI (1993) raké
tás romboló. Vízk.: 4500/5250 t; Seb.: 31,5 cs; Fegyv.: 
1-12,7 cm léá; 3-7,6 cm léá; Otomat FFR; Standard MR 
FLR; Albatros FLR; TÉT; 2  hel; Megh.: GÁZT; DM

H
17. ábra: Görögország: PLOTARCHIS MARIDAKIS (1974) ra

kétás gyorsnaszád. Vízk.: 234/2651; Seb.: 38 cs; Fegyv.: 
1-7,6 cm léá; 1-4 cm Igv. gá; MM 38 FFR; A; Megh.: DM

В/ Felszín-felszín rakéták
Típus Hatósugár km) Tömeg(kp) Sebesség (Mach) Megjegyzés

-Harpoon RGM 84 A 150 620 0,85 M Tengeralattjáróról felszín alól 
is indítható

-Tomahawk BGM 109 460 1540 0,75 M Tengeralattjáróról felszín alól 
is indítható

-Tomahawk BGM 109 C/F 1240 1452 0,75 M
-M M  40 70 825 0,93 M
-  MM 38 40 735 0,93 M
-Otomat Mk 2 Teseo 150 770 0,9M
-Penguin Mk 2 50 340 0,8 M

C /  Felszín-levegő (légvédelmi) rakéták

Típus Hatósugár (km) Tömeg (kp) Sebesség (Mach) Megjegyzés
-R AM 9 71 2 M 21 db-os sorozatindítóval
-C ro ta le  NAVAL 24 80 2,3 M 8 db-os ikerindítóval
-SADR AL 6 18 2,5 M 6 db-os ikerindítóval
-M asurca Mk 2 mod. 3 46 2080 3 M
-Seawolf/CW S 25 5 82 2,5 M 6 ill. 32-db-os sorozatindítóval
-S eaca t /  GWS 22, 24, 26 6 69 0,6 M 4 db-os ikerindítóval
-S tandard SM -2 ER RIM 67 В 138 1450 2,5 M
-Standard SM -2 MR RÍM 67 C 74 1302 2,5 M
-Standard SM -IM R RÍM 66 В 46 630 2 M
-Seasparrow  A IM -7 14 205 4 M 8 db-os ikerindítóval
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18. ábra: Törökország: GÉMÜK (1981) rakétás fregatt; Vízk.: 
2750/3680 t; Seb.: 29 cs; Fegyv.: 1-7,6 cm léá; 2 -2  cm 
Phalanx Igv. gá; 4 léngp; Harpoon FFR; Standard SM-1 
MR FLR; TÉT; 2 hel; Megh.: GÁZT

á t
L

r -  E a Ш # . $ > О ) ’ -----------

122m ___J
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19. ábra: Hollandia: VAN SPEIK (1995) rakétás fregatt. Vízk.: 
2800/3320 t; Seb.: 28 cs; Fegyv.: 1-7,6 cm léá; 1-3 cm 
Goalkeeper Igv. gá; 2 -2  cm Igv. gá; Harpoon FFR; Sea 
Sparrow FLR; TÉT; 1 hel; Megh.: GÁZT; DM

A _________

77~~F7 " _

171m

— ____

---- 4
20. ábra: Amerikai Egyesült Államok: MARYLAND (1992) in

terkontinentális ballisztikus rakéta-hordozó tengeralattjáró. 
Vízk.: felszínen 167751; felszín alatt 187701; Seb.: felszí
nen 28 cs; felszín alatt 30 cs; Fegyv.: Trident 1 /С 4 / inter
kontinentális ballisztikus rakéta; 4 TCS; Megh.: NU;

A jelenkorban -  amikor az óceánokon és tengereken 
mozgó hadihajókon hordozott fegyverek közül -  a felszín
felszín rakéták és repülőgépek egy részének hatósugara 
eléri a kontinensek bármelyik területét, a reálpolitikát foly
tató, tengerpart nélküli szárazföldi államok politikusainak és 
katonai vezetőinek is ismerniük kell a tengeri hatalmak ha
diflottáinak nagyságát, valamint katonai értelemben vett 
erejét, működőképességét és hatékonyságát.

dr. Bak József
A rajzokat Bak Ferenc készítette

Szakirodalom.

-  Hrsg. Gerhard Albrecht: Weyers Flottentaschen- 
buch-Warships of the World 1997/98. Bernhard und 
Graefe Verlag, Bonn, 1998.

-J a n e ’s Fighting Ships 1997-1998. Jane’s 
Yearbooks. London, 1997.

-  P. H. Silverstone: Naval Intelligence (INRO. Warship 
International, Toledo-Ohio, folyóirat különböző számai)

A rövidítések jegyzékét a Haditechnika 1999/2. sz. 34. 
oldalán közöltük. Szerk.

21. ábra: Németország: AUERBACH (1991) aknamentesítő hajó. 
Vízk.: 590/650 t; Seb.: 18 cs; Fegyv.: 2 -4  cm Igv. gá; Stringer 
FLR: 4; Megh.: DM
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Az F/A-18E/F Super Hornet változat

1987-ben Caspar Weinberger, az Egyesül Államok akkori 
védelmi minisztere megbízást adott egy tanulmány elkészí
tésére azzal a céllal, hogy megvizsgálják, van-e értelme az 
F/A-18E/F Super Hornéivá ltozat kifejlesztésének. A tanul
mányt a felhasználó haditengerészet, valamint a gyártó 
McDonnell Douglas és Northrop cégek közösen készítették 
el. Miután 1991. január 7-én bejelentették, hogy a repülő
gép-hordozó hajókra szánt A-12A Avenger II típusú re
pülőgép fejlesztését abbahagyják, az F/A-18E/F változat 
nagy esélyt kapott arra, hogy a következő évszázadban a 
haditengerészet csapásmérő vadászrepülőgépe legyen, és 
felváltsák vele az F-14 Tomcat, a korábbi F/A-18A válto
zatú repülőgépeket, valamint a tengerészgyalogság kivo
násra ítélt más harcászati repülőgépeit.

A Hornet korábbi változataival összehasonlítva a Super 
Hornet tözse 0,86 méterrel lett hosszabb, a szárnyak mé
reteit is arányosan megnövelték: a fesztávolság 1,3 méter
rel, a szárnyfelület pedig 9,29 nf-rel (25%-kal) növekedett. 
A nagy állásszögű repüléseket lehetővé tevő LERX (a 
szárnyak belépő éleinek a törzs mentén előrenyúló, felhaj
tóerőt termelő kiegészítése) területét 5,1 m2-ről 7 m2-re nö
velték, így a géppel 40 fokosnál nagyobb állásszögű repü
lés esetén is jól lehet manőverezni. A szárnyak belépőélein 
„farkasfogat” alakítottak ki, ami javítja a csűrőkormányok 
hatásfokát. A LERX felső felületén féklapokat helyeztek el, 
amelyek szükség esetén növelhetik a gép bólintási sebes-

1. ábra: Az F /A-18F prototípusának leszállása 
repülőgéphordozóra (Boeing)

2. ábra: Az F1 jelű gépet a kábel fékezi (Boeing)

№ 1 3

3. ábra: A megálló gép a fedélzeten (Boeing)

ségét is. A vízszintes vezérsíkok felülete 36%-kal, a függő
legeseké 15%-kal növekedett. Az oldalkormányok felületét 
54%-kal, kitérítését pedig 10 fokkal (40 fokra) növelték. A 
repülőgép méreteinek növekedésével természetesen nőtt 
a maximális felszállótömeg, valamint a betölthető és a füg
geszthető tüzelőanyag mennyisége is (+5236 kg, illetve 
+1361 kg és +1400 kg). Ezek eredményeként a gép ható- 
távolsága 40%-kal lett nagyobb. A hajtómű átalakított, tra-
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péz keresztmetszetű beömlőnyílásainak rádiólokációs ke
resztmetszete csökkent, ugyanakkor rajtuk keresztül 18%- 
kal több levegő jut a hajtóművekbe. A General Electric 
F414-GE-400 típusú, kétáramú utánégetős gázturbinás 
sugárhajtómű tolóereje így 35%-kal több lett, és eléri a
97,9 kN-t. A megnövelt méretek és teljesítmény lehetővé 
tették két új függesztési pont kialakítását a szárnyvégektől 
kissé beljebb. Mindegyikre maximum 520 kg tömegű le
vegő-levegő vagy levegő-föld osztályú rakéta függeszt
hető. A nagyobb felszállótömeg miatt a repülőgép futómű
vét megerősítették, de mivel egyszerűsítették is, ezért 
összességében könnyebb lett. A gép rádiólokációs ke
resztmetszetének csökkentése érdekében a már említett 
mellett más „lopakodó” technikai megoldásokat is alkal
maztak: a beiépőélek kialakításával, az ajtók és a nyitható 
panelek széleinek fűrészfogszerű kiképzésével, a késan
tennák átalakításával, nagyobb felületek szénszálas epo
xigyantával történő burkolásával jelentős eredményeket ér
tek el. Széleskörűen alkalmaztak szénszálas epoxigyantá
ból készült szerkezeti elemeket a szárnyaknál, a törzs kö
zépső és hátulsó részénél, valamint a farokrésznél, ami 
csökkentette a gép szerkezeti tömegét. A repülőgép beren
dezései és műszerei 90%-ban megegyeznek az 
F/A-18C/D típuséval. A fontosabb változtatások között 
megemlíthető, hogy a pilótafülke 12,7x12,7 cm-es központi 
kijelzőjét egy 16x16 cm-es színes LCD-képernyőre cserél
ték ki, a két egyszínű 12,7x12,7 cm-es kijelzőt meghagy
ták, de beépítettek egy 7,5x13 cm-es nyomásérzékelős 
LCD-kijelzőt, valamint egy programozható, a tüzelőanyag 
mennyiségét mutató LCD-kijelzőt. A Super Flornet az 
F/A-18C/D változatú repülőgép késő példányaiban hasz
nált AN/APG-73típusú digitális rádiólokátort kapta, amely 
több üzemmódban, légi és földi célok ellen egyaránt hasz
nálható. A gép önvédelmi rendszerének meghatározó 
eleme a Hughes cég AN/ALR-67(V)3 típusú besugárzás
jelzője. A Raytheon AN/ALE-50 típusjelzésű vontatott za
varóberendezést a farokrészbe, a hajtóművek fúvócsövei 
közé építették be. Megduplázták a hordozható dipólköte- 
gek és hőpatronok számát, a négy Tracor AN/ALE-47 tí- 5

4. ábra: Az USN F /A-18C vadászbombázója VFA-82 
egységtől, az ÜSS AMERICA repülőgép-hordozóról 
(Boeing)

5. ábra: Az első svájci összeszerelésű F /A-18C gép 
repülése 1996. október 3-án (Boeing)

pusú berendezésben 120 töltet fér el. A repülőgép korábbi 
változatainál a törzs felső részén egy féklap volt, az 
F/A-18E/Fváltozatnál azonban ezt elhagyták, a gép féke
zését az oldalkormányok és a szárnyak féklapjainak meg
felelő egyidejű kitérítésével oldják meg.

A Pentagon 1992. május 5-én döntött arról, hogy megbí
zást adnak a típusváltozat kifejlesztésére, majd december 
7-én a McDonnel Douglas céggel aláírtak egy 3,715 milli
árd USD értékű szerződést, amely öt együléses F/A-18E 
és három kétüléses F/A-18F repülőgép legyártását és re
pülési próbáinak végrehajtását, valamint három, a statikai 
kísérletek végrehajtására szolgáló sárkányszerkezet le
gyártását irányozta elő. Az első prototípus, az együléses 
F/A-18E (E1/165164) gyártása 1994. május 24-én kezdő
dött a legfontosabb alvállalkozó, a Northrop Grumman cég 
hawthorne-i (California) létesítményében, a törzs kö
zépső és hátulsó részének az összeszerelésével. A törzs 
elülső részének összeszerelése 1994. szeptember 23-án 
St. Louis-ban kezdődött, majd egy évre rá, 1995. szeptem
ber 18-án itt fejezték be az első prototípus összeszerelését 
is. A gép első felszállására november 29-én került sor, 
majd az első prototípust 1996. február 14-én átadták a ha
ditengerészet Patuxent Riverben (Maryland) lévő repülőis
kolájának (NAS), ahol a Super Hornet Egyesített Tesztelő 
Csoport -  amely a haditengerészet és a gyártók öt-öt be
repülőpilótájából állt -  kezdte meg a 2000 repült órára ter
vezett tesztelését. A második prototípus (E2/165165) 1995. 
december 26-án repült először, majd 1996. február 19-én 
repülték át a NAS-ba. Ezt követően készült el az első két
üléses, F/A-18F  jelű változat (F1 /165166), amely 1996. 
április 1-jén emelkedett először a levegőbe és május 21-én 
került át a NAS-ba. A nagy állásszögű repülési tesztek 
végrehajtására szolgáló E4/165168 számú példányt fe
hérre és narancssárgára festették, hogy a földön elhelye
zett kamerákkal könnyen követhető legyen. A harcfeladat 
végrehajtására is alkalmas első prototípus (ES/165169) 
1996. augusztus 27-én repült először, és október 25-én ke
rült a NAS-ba. A második ilyen, kétkormányos gép
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7. ábra: Az F1 jelű gép leszálláskor elereszti a fékezőkábelt 
(Boeing)

(F2/165170) az 1996. október 11-én végrehajtott első fel
szállás után a következő év január 23-án repült át a NAS- 
ba. A hetedik prototípus (E3/165167) -  hosszabb St. Louis-i 
tartózkodás után -  február 1-jén utolsónak került a tesztelő 
csapathoz. A statikus kísérleteket 1995. nyarán kezdték el 
az ST56 jelű sárkányszerkezettel, majd 1996 februárjában 
az ejtési teszteket a DT56 jelűvel és a következő január
ban az anyagfáradási teszteket az F56 jelűvel. A felsorolt 
prototípusok mellett egy F/A-18D  típusú repülőgépet 
(1646497114') átalakítottak és az F/A-18E/F változatban 
használt műszerekkel és berendezésekkel szerelték fel,

hogy azok kipróbálását is elvégezhessék. Az első fedélzeti 
rakétaindításra 1997. április 5-én került sor (egy AIM-9 Si
dewinder típusú rakétát indítottak az F2 prototípusról). A 
prototípusok 1997. szeptember 12-én hajtották végre az 
ezredik felszállást, a kísérletek ekkor már 1561 repült órá
nál tartottak.

Az Egyesült Államok 1997. évi pénzügyi tervében 12 db 
Super Hornet (nyolc együléses és négy kétüléses) repülő
gépből álló sorozat beszerzését hagyták jóvá. 1997. már
cius 26-án döntés született az alacsony ütemű sorozat- 
gyártás beindításáról és összesen 62 repülőgép vásárlásá
ról. Az 1997. pénzügyi évben a már említett 12 db, majd a 
következő években 20, illetve 30 db beszerzését tervezték. 
A gyártás 1997-ben megkezdődött, az első gép (egy 
F/A-18E változatú) 1998 végén készül el, a rendszerbe ál
lítás 2000 vége felé várható, de csak egy évvel később 
lesz teljesen hadra fogható. Várhatóan 2000-re érik el a je
lenleg tervezett maximális gyártási ütemet, ami 48 gép/év, 
bár a haditengerészetnek a 60 gép/év jobban megfelelne, 
mert 2015-ig mintegy 1000 Super Hornet beszerzését ter
vezi. E terveket veszélyezteti egy, a Kongresszus elé ter
jesztett dokumentum, amely szerint maximum 785, de ta
lán 548 db ilyen repülőgép beszerzése is elegendő lenne. 
A végső szám feltehetően attól is függ, mennyire lesz ered
ményes az egyesített csapásmérő repülőgép (JSF) prog
ram, mert annak sikere esetén várhatóan csökken az 
F/A-18E/F repülőgépek iránti igény.

Van elképzelés arra is, hogy a kétüléses F/A-18F  jelű 
gép bázisán létrehoznak egy olyan változatot, amelynek 
elsődleges feladata a rádióelektronikai harc lenne, és fel
válthatná a repülőgép-hordozókon jelenleg használt 
EA-6B Prowler típust. A McDonnell Douglas és a North
rop Crumman cégek által finanszírozott fejlesztés alig 
okozna változást a repülőgép szerkezetében, így a jelen
legi gyártósorokat használhatnák. A gép a szárnyvégeken 
a Sidewinder rakéták helyett szélessávú vevőberendezést 
hordozna, a szárnyak alatti függesztési pontokon pedig za
varókonténereket helyeznének el. A megbízható összeköt
tetés érdekében a pilótafülke mögé műholdas rádióberen
dezést helyeznek el. Ha az új változatot a Pentagon is el
fogadja, úgy az 2007 és 2009 között lesz rendszeresíthető.

Az F/A-18E/F
típusú repülőgép harcászati-műszaki adatai

Hajtómű: két General Electric F414-GE-400 típusú, két- 
áramú gázturbinás sugárhajtómű, ugánégetővel egyenként
97,9 kN tolóerővel; a belső tartályokban 8062 liter tüzelőa-
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Méretadatok: fesztávolság, rakétákkal 13,62 m; széles
ség, felcsukott szárnyakkal 9,32 m; teljes hossz 18,31 m; 
magasság 4,88 m; szárnyfelület 46,45 nf.

Fegyverzet: az amerikai haditengerészetnél jelenleg 
rendszeresített összes eszköz hordozására képes a 11 
függesztési ponton (egy-egy a szárnyvégeken, három-há
rom a szárnyak alatt, egy-egy a hajtóműgondolákon és egy 
a törzs alatt).

Személyzet: egy repülőgép-vezető az F/A-18/Eés kettő 
az F /A -7 8F változatnál.

Irodalom

1. Air International, January 1998: Boeing (McDonnell 
Douglas) F/A-18E/F Super Hornet.
2. Jane’s All the World’s Aircraft 1997-98.

Gál Csaba mk. alez.

nyagot (JP5) hordozhat; lehetoseg van 3 db 1818 Uteres 
póttartály függesztésére.

Teljesítmény: (becsült adatok): maximális sebesség 
nagy magasságban Mach 1,8+; megközelítési sebesség 
leszálláskor 232 km/h; harci csúcsmagasság 15 240 m; 
harci hatósugár csapásmérés esetén (4x454 kg bomba, 2 
Sidewinder rakéta, 2x1818 literes póttartály és FLIR-gon- 
dola terheléssel, hi-lo-lo-hi repülési profilon) 722 km, légi 
kísérőként (2 Sidewinder és 2 AMRAAM-rakéta) 760 km.

Tömegadatok: tervezett üres tömeg 13 387 kg, bár a 
gyártó szerint ennél 317 kg-mal kevesebbet sikerült 
elérni; a belső tartályokba 6531 kg, a függesztett póttartá
lyokba 4436 kg tüzelőanyag tölthető; a külső függesztmé- 
nyek maximális össztömege 8051 kg; maximális felszálló
tömeg 29 937 kg.

A volt Jugoszlávia fejlett hadiipara már a 80-as években 
képes volt nyugati technikai színvonalon álló fegyverek elő
állítására. Az ország 90-es években bekövetkező szét
esése, illetve az elhúzódó polgárháború következtében a 
hadiipar súlyos válságba került. Úgy tűnik, mára a jugosz
láv utódállamokban megkezdődött a helyzet normalizáló
dása. Szlovénia rendkívül aktívvá vált a nemzetközi fegy
verpiacon, főleg optikai és tűzvezető berendezéseket kínál 
eladásra. Szerbia a SOlAharcjárműcsalád és a BVP M80A 
lövészpáncélos gyártását ismereteink szerint ugyan leállí
totta, de az ország hadiipari kapacitása nem csökkent.

Megítélésem szerint a térségben a legnagyobb horde
rejű változások Horvátországban zajlanak, ahol a politikai 
és a katonai vezetés határozott lépéseket tesz a független 
hadiipar megteremtésére.

A horvát hadsereg felső vezetése 1992-ben határozta el 
egy saját fejlesztésű LOV-OP jelzésű csapatszállító harc
jármű kifejlesztését, amelyre a Rijekában székelő RH 
ALAN -  Torpedó -  részvénytársaság kapott megbízást. A 
munka igen gyorsan haladt. Már 1993-ban elkészült a pro
totípus, majd 1995-ben egy katonai díszszemlén megtör
tént a LOV-OP harcjármű nyilvános bemutatása.

A harcjármű kifejlesztéséhez a szárazföldi csapatoknál 
tüzérségi lövegvontatóként rendszeresített Ж -73 0Т -7 jel
zésű tehergépkocsi alvázást használták fel. A hadsereg kí
vánalmainak megfelelően a LОV-OP csapatszállító harc
járművet a 2 fős kezelőszemélyzeten kívül egy 10 főből 
álló lövészalegység szállítására tették alkalmassá. A 
harcjármű elülső részén baloldalt a vezető, mellette a pa
rancsnok foglal helyet. Az eszköz érdekessége, hogy a 
harcjármű-vezető számára egy olyan páncélkupolát alakí
tottak ki, melynek mellső részét golyóálló ablaküveg védi. 
Ezzel a megoldással sokkal jobb kilátás biztosítható a ve
zető számára, ami elsősorban a hegyes, átszegdelt tere
pen könnyíti meg a harcjármű vezetését.

Az alváz hegesztett acélpáncélzatú konstrukció, amely 
védelmet nyújt a mintegy 30 m távolságról kilőtt gyalogsági 
fegyverek tüze, illetve a 40 m távolságra becsapódó tüzér
ségi lövedék repeszei ellen. Néhány LOV-OP típusválto
zatnál a haspáncélzatot is megerősítették, mely így na

gyobb védelmet képes nyújtani a gyalogsági aknákkal 
szemben. A vezető és a parancsnok harcjárműbe való be- 
és kiszállását önálló búvónyílások, illetve a páncéltest 
elülső oldalsó részén előrenyíló két páncélajtó teszi le
hetővé.

A motor- és erőátviteli teret a harcjármű elülső részén, 
valószínűleg a padló szintje alatt alakították ki. A Deutz 
léghűtéses, turbófeltöltésű BT6L 912S jelzésű dízelmotor 
műúton akár 120 km/h sebességet is lehetővé tesz. A 
Z5-35S  jelzésű sebességváltó 5 előre- és 1 hátrameneti 
fokozattal rendelkezik.

A 10 fős lövészalegység a harcjármű hátsó részében ki
alakított szállítótérben, a páncéltest két oldala mentén he
lyezkedik el. A szállítótér tetején két téglalap alakú búvó- 
nyílást helyeztek el, amelyek valószínűleg a lőszer bemál- 
házását segítik, mig a lövészek be- és kiszállását a harc
jármű hátsó részén kialakított két nagyméretű, kifelé nyíló 
csapóajtó biztosítja.

A futómű 4 db nagyméretű kerekét olyan nagy teljesít
ményű lengéscsillapítókkal látták el, amelyek a legnagyobb 
sebesség esetében is meggátolják a harcjármű belengé- 
sét. A terepjáró tulajdonságok további növelése céljából a

1. ábra: A LOV-OP páncélozott szállító harcjármű
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kerékabroncsok légnyomását a vezető menet közben is 
szabályozhatja. E kerékfúvató rendszernek köszönhetően 
a tapasztalatok szerint a harcjármű még abban az esetben 
is képes mintegy 50 km utat megtenni, ha az egyik kerék a 
gyalogsági fegyverek tüzétől megsérülne.

A harcjármű fő fegyverzetét az alváz középső részére 
felszerelt 12,7 mm-es М2 géppuska alkotja. A géppuska 
elsősorban a nyíltan elhelyezkedő élőerővel szemben al
kalmazható hatékonyan. Kezelőjét hátulról és két oldalról 
páncéllemezek védik az ellenség lövedékeivel szemben.

A harcjármű álcázására 8 db 82 mm-es elektromos mű
ködtetésű ködgránátvető szolgál. Említésre méltó, hogy a 
harcjármű fűtő- és ventillációs berendezése független a 
harcjárműmotortól.

A tervek szerint a LOV harcjármű bázisán egy több vál
tozatból álló, teljes járműcsaládot terveznek kifejleszteni.

A harcjárműcsalád felderítő változata LOW-IZVjelzésű, 
melynek fő fegyverzetét szintén egy 12,7 mm-es М2 gép
puska alkotja, de e fegyverzet kiegészülhet egy 40 mm-es 
8 csöves, vagy egy 60 mm-es 4 csöves gránátvetővel.

A LOW-Z jelzésű parancsnoki harcjárműnek 6 fő ke
zelője van. Ezt a típusváltozatot a harcvezetéshez szüksé
ges híradó berendezésekkel szerelték fel. Különlegessége, 
hogy a harcjárművet hangszigetelő és légkondicionáló be
rendezéssel is ellátták. A fedélzeti berendezések áramel
látását egy 2,5 kW teljesítményű aggregátor biztosítja.

A horvát katonai szaksajtó még említést tesz a LAW-ED 
jelzésű elektronikai harc és a LOW-ABK atom-biológiai- 
vegyi felderítő harcjárműről is, bár ezekre vonatkozó to
vábbi információ még nem látott napvilágot.

Ismereteink szerint jelenleg még két további típusválto
zat áll fejlesztés alatt.

Az UP1-es jelzésű a tüzérüteg-szintű felderítési felada
tok ellátására lesz alkalmas. A fejlesztő mérnökök az opti
kai felderítő műszereket, a lézertávmérőt és a lokátor adó
vevő egységet egy hidraulikus működtetésű platformra 
szerelik fel. Harchelyzetben ezt a platformot 9 m magasra 
lehet felemelni, ami különösen hasznos átszegdelt terepen. 
A lokátort éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között 
a mozgó célok felderítésére, illetve a lövészet kiszolgálá
sára lehet alkalmazni. Ezenkívül a harcjárművet autonóm 
földi navigációs és olyan híradó berendezésekkel szerelték 
fel, amelyek lehetővé teszik, hogy a harcjármű valamennyi 
felderítő műszere összekapcsolható legyen a tüzérségi 
tűzvezető rendszerrel.

Az UP2-es jelzésű harcjárművet az ütegszintű lőelem- 
képzésben alkalmazzák. Ennek megfelelően e típust lőe
lemképző számítógéppel, automata adattovábbító és hí
radó berendezéssel látják el.

Napjainkban a szárazföldi csapatok sorozatvető tüzérsé
gét döntő többségben még a 60-70-es évek technikai 
színvonalát képviselő szovjet és jugoszláv eredetű fegyve
rek alkotják, bár a lényegesen korszerűbb 262 mm-es

3. ábra: A 128 mm űrméretű LOV-RAK jelzésű sorozatvető

4. ábra: A 70 mm űrméretű M93A2-es Heron sorozatvető

5. ábra: M -84A4 harckocsi

M -87 Orkán sorozatvetőből is fellelhető néhány darab. Ér
tesülések szerint e tűzeszközök lőszer- és alkatrész-utánp- 
tólása nehézkes, és huzamos rendszerben tartásuk nem 
kis fejtörést okoz a katonai felső vezetésnek. Nem meg
lepő, hogy a horvát hadiipar erre a területre is nagy figyel
met fordít.

Az egyik ilyen vadonatúj tűzfegyver az M96-os Typhoon 
sorozatvető, melynek hordozójárművét a 8x8 kerékképlető, 
Tatra T813 jelzésű, nagy teherbírású tehergépkocsi alvá
zán alakították ki. Az alvázszerkezeten egy 32 indítócsöves 
indítóállványt, valamint egy hidraulikus tolólapot (töltőgé
pet) helyeztek el. A rendkívül jó terepjáró képességgel ren
delkező sorozatvető így egyidejűleg több lőszer szállítá-
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6. ábra: M84ABI páncélozott javító és vontató jármű

7. ábra: M -95-ös Degman harckocsi

sára képes, biztosítva a csőköteg gyors újratöltését. A ter
vezők arra is figyelmet fordítottak, hogy az ellenség meg
tévesztése céljából a leponyvázott sorozatvetők külsőre 
megegyezzenek a hagyományos Tatra T813 tehergépko
csikkal.

A tűzvezetőpultot a navigációs és híradó berendezések 
mellé, a vezetőfülkébe helyezték el.

A sorozatvető szilárd rögzítését tüzelőállásban a futómű 
rugózásának kikapcsolásával, valamint négy hidraulikus 
talplemez leeresztésével biztosítják. A vetőcsövek beirány- 
zása elektromos meghajtószerkezettel történik, ennek 
meghibásodása esetén lehetőség van kézi meghajtás al
kalmazására. Az indítósínek irányzási határa oldalban 
jobbra-balra 125°, míg függőlegesen 0-tól +50°-ig terjed.

A rakéták indítását a kezelők a kabinból vagy 30 m távol
ságból egy kábelösszeköttetésű indítópultról hajthatják 
végre egyes- vagy sorozatlövéssel. Az újratöltés a hidrau
likus tolólap (töltőgép) segítségével mindössze 2 percet 
vesz igénybe, így két össztűz lövéséhez ugyanazon tüzelő
állásból mindössze 5 perc szükséges.

A 122 mm űrméretű saját fejlesztésű, M 9 3  jelzésű reak
tív lőszer maximális lőtávolsága 20 400 m-ig terjed. A ra
kéta csapódógyújtóval szerelt, 18,5 kg tömegű repeszrom
boló harcifeje főleg a nyíltan elhelyezkedő élőerő pusztítá
sára alkalmazható hatékonyan. A Typhoon sorozatvető -

saját fejlesztésű lőszere mellett -  valamennyi szovjet ere
detű, hasonló technikai jellemzőkkel bíró 122 mm-es reak
tív lőszer kilövésére is alkalmas.

A L O V -R A K  jelzésű 128 mm-es sorozatvető szintén a 
honi hadiipar terméke. A sorozatvető hordozójárművét a 
fent említett L O V könnyű páncélgépkocsi alvázán alakítot
ták ki. A 24 db vetőcsőből álló csőköteget a harcjárműalváz 
hátsó részén helyezték el úgy, hogy az vízszintes síkben 
körbeforgatható, míg a függőleges irányzás szögtarto
mánya —1 °-tól +46°-ig terjed. A tüzelőállás elfoglalásakor a 
harcjárművet itt is hidraulikus működtetésű talplemez lee
resztésével lehet rögzíteni.

A sorozatvető a 8,5 km maximális hatótávolságú M 91- 
es, és a 13 km-es M 9 3  jelzésű rakéták kilövésére alkal
mas. A rakéták indítását a harcjárműből vagy távirányítás
sal az operátor hajthatja végre, egyes- vagy sorozatlövés
sel. Az eszközt a töltött csőkötegen túl alkalmassá tették 
még egy 24 db-os lőszerkészlet szállítására.

A sorozatvető autonóm alkalmazását a P W -2  hordoz
ható lőelemképző számítógép teszi lehetővé. A sorozat
vető önvédelmi képességét fokozandó ezen típusváltozatra 
felszerelhető egy 12,7 mm-es géppuska is.

A horvát hadsereg igen széles körben alkalmaz utánfu
tókra szerelt sorozatvetőket. Eme tűzfegyverekről közke
letű, hogy kiválóan alkalmazhatók hegyes terepen terület
célok pusztítására, sőt a gerilla-hadviselés fontos tűztámo- 
gató eszközei.

A fenti elvárásoknak maximálisan megfelelő 70 mm-es 
M 9 3 A 2  Heron  sorozatvető szintén a legújabb fejlesztő- 
munka eredménye. Az egytengelyes utánfutó 40 db indító
csöve négy sorban, két vezetőkeretben helyezkedik el. Az 
indítócsövek célra irányzását kézi meghajtású irányzógé
pekkel lehet végrehajtani. Figyelemre méltó, hogy oldali
rányban az indítócsövek körkörösen körbeforgathatok. 
A 3 fő kezelő a sorozatvetőt kevesebb mint 3 perc alatt ké
pes tűzkésszé tenni, míg a tüzelőállás elhagyása min
dössze 1,5 percet vesz igénybe.

Az alkalmazott típusok harcászati-technikai adatai

L O V -O P  páncélozott szállító harcjárm ű

Kezelők (fő) 2
Szállítható állomány 10
Kerékképlet 4x4
Harci tömeg (t) 7,2
Méretek: (m)

-  hosszúság 5,89
-  szélesség 2,39
-  magasság 1,98 (2,1)

Maximális sebesség (km/h) 
-  műúton 100-120
-  vízen ?

Hatótávolság (km) 800
Motor BT6L

-teljesítmény (LE)

turbófeltöltésű
dízel

2600-as

-  fajlagos teljesítmény
fordulaton 130 

14,13
(LE/tonna)

Fegyverzet:
1 db

12,7 mm-es 
géppuska
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Sorozatvetők
Az alkalmazott tipusok harcászati-technikai adatai

Típusok M96 Typhon LOV-RAK M93A2 Heron

Ürméret (mm) 122 128 70
Indítócsövek száma (db) 32 24 40
Indítócső hossza (M) 2,9 1,3 1,6
Irányzási határok (fok)

vízszintesen: jobbra, balra 125° 360° 360°
lőszögben: 0°-tol +45°-ig 0°-tol +45°-ig -1°-tol +46°-ig

Tűzgyorsaság egyes, vagy sorozat egyes, vagy sorozat egyes, vagy sorozat
Lőszerjavadalmazás (db) 2x32 2x24 40
Kezelőszemélyzet (fő) ? 3-5 3?
Harci tömeg (tonna) 23,5 10 0,92
Méretek

hossz/szélesség/magasság 9,4/2,5/3,4 5,89/2,36/? 3,15/1,85/1,4
Hordozójármű Tatra T-930-3 LOV páncélozott egytengelyes

gyalogsági harcjármű utánfutó
Motor 12 hengeres BF6L912 jelzésű

léghengeres utánfutó dízel
Teljesítmény (LE) 2000-es 2650-es

fordulaton 250 LE fordulaton 130 LE

A 70 mm-es reaktív lőszer maximális 
lőtávolsága 8100 m, a megnövelt lőtá- 
volságú változaté -  10 000 m. A re
peszromboló harcifejrészű reaktív lő
szereken túl a világító fáklyával szerelt, 
ködképző vagy gyújtóanyaggal töltött 
fejrészek lehetővé teszik a sorozatvető 
átfogó, mindenkor a kialakult harcászati 
helyzethez igazodó alkalmazását. A ra
kéták indítása egy, a vetőtől 25 m-re ki
helyezhető irányítópultról történik 
egyes-, illetve sorozatlövéssel.

A horvát katonai szaksajtó még emlí
tést tesz egy ugyancsak egytengelyes 
utánfutóra szerelt 60 mm-es, 24 indító
csöves és egy 127 mm-es, 40 indító
csöves sorozatvetőről is, de ezekkel 
kapcsolatban még kevés a hitelt ér
demlő információ.

A horvátok nemcsak új harceszközök 
kifejlesztésével, hanem a meglévő esz
közök korszerűsítésével is intenzíven 
foglalkoznak. Jó példa erre a volt Ju
goszláviától örökölt, a 80-as években 
rendszeresített M-84-es harckocsik 
esete, melyeket a katonai szakiroda- 
lomban a T-72-es típusváltozataként 
tartottak számon. A horvát szárazföldi 
csapatoknál az M-84-es harckocsinak 
számos továbbfejlesztett változata léte
zik. Az M-84ABK  jelzésű harckocsit

földi navigációs berendezéssel szerel
ték fel, belső beszélő berendezését 
korszerűsítették. Az M-84A4 SNAJ- 
PER variánst honi fejlesztésű SCS-84- 
es stabilizált irányzókkal és DBR-84-es 
ballisztikai számítógéppel látták el. A 
harckocsi alvázszerkezetén M-84ABI 
típusjelzéssel egy páncélozott javító és 
vonató járművet alakítottak ki.

A harckocsi terén a legjelentősebb 
fejlesztés az M-95-ös Degman harc
kocsi, amelynek ma még csak a proto
típusa készült el. E típusból az elkövet
kező években a katonai felső vezetés 
400 db-ot szeretne rendszeresíteni.

A harckocsit reaktív páncélzattal erő
sítették meg, védelmi rendszerét egy 
lézerkisugárzást érzékelő rendszerrel 
egészítették ki, amely a lézerirányítású 
rakétákkal szemben alkalmazható ha
tékonyan -  lézerbesugárzás észlelése
kor a rendszer automatikusan aktiváló
dik és ködgránátot lő ki a rakéták felé.

Az éjszakai tűzvezetés hatékonysá
gának fokozása érdekében a parancs
nok és az irányzó munkahelyét harma
dik generációs hőképes irányzókkal 
szerelték fel.

A módosítások következtében az 
M-95-ös harci tömege 47,5 tonnára 
„hízott”, ezért a mozgékonyság megőr

zése érdekében további változtatásokat 
kell végrehajtani a motoron és az erőát
viteli rendszeren is.

Említésre méltó, hogy Pavao Milja- 
vac horvát nemzetvédelmi miniszter a 
közelmúltban Jeruzsálemben egyez
ményt írt alá izraeli kollégájával, Mosé 
Arensszel. Ennek keretében Izrael a 
volt jugoszláv hadseregből származó 
MiG-21-es harci repülőgépeket újít fel 
mintegy 100 millió dollár értékben. Izra
el és Horvátország 1997 szeptemberé
ben lépett diplomáciai kapcsolatra. A 
viszony rendezésére azután kerülhetett 
sor, hogy Franjo Tudjman elnök bocsá
natot kért a zsidó államtól azokért a bű
nökért, amelyeket a horvát usztasák 
követtek el a zsidók ellen a második vi
lágháború idején.

Takács Tamás 
őrnagy

Felhasznált irodalom

-  Foss, Chistopher F:. Croatia builds 
a light armour capability. -  Jane’s De
fence Weekly

-  Jane’s Armour and Artillery. 
1997-98.
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Harc a Clusterben
A légvédelmi rakéták alkalmazási zónái: az irányítási rendszer új minősége

A német légierő (Luftwaffe) légvédelmi 
rakétáinak alkalmazása évtizedeken 
keresztül a folyamatos készenlét fenn
tartása során meghatározott tüzelőállá
sokra és tüzelőállás-körletekre korláto
zódott. A rakéták irányítását az ennek 
megfelelő alapos és bonyolult tervezés 
jellemezte. A 80-as években bekövet
kező nagy világpolitikai változásoknak 
köszönhetően a légvédelmi rakétacsa
patok feladatrendszerében is változá
sokat kellett eszközölni.

A keleti országhatár mentén kiépített 
tüzelőállásokban, az ún. légvédelmi ra
kétaövben folytatott 24 órás, váltásos 
készenlét és az onnan tervezett alkal
mazás mellett a rendelkezésre álló ter
vek is idejüket múlták. Időközben két új 
rakétarendszert (FlaRak-WaSys) is 
szolgálatba állítottak. Ezek a Patriot és 
a Roland légvédelmi rakétarendszerek, 
amelyek mellett továbbra is rendszer
ben maradtak a régebbi Hawk rakéták 
is (1. melléklet). Ezt a három fegyver- 
rendszert egy vegyes légvédelmi raké
taezred közös alkalmazási zónájában 
fogták össze, amelyet „Cluster”-nek ne
veztek el. A Clusterrel a légvédelmi ra
kéták alkalmazásának egy teljesen új 
minősége jött létre.

A légvédelmi rakétarendszer átalakí
tása során továbbra is szem előtt tartot
ták a légvédelemmel szemben támasz
tott azon követelményeket, hogy le
hetőség legyen a légierő vadászrepü
lőivel együttműködésben az ellenség 
légi támadóeszközeinek széles skálá
ban történő, nagy hatékonyságú meg
semmisítésére, a légi támadóeszközö
ket megelőzve legyen képes a hatásos 
tűzkiváltásra. A telepítés és a hatótá
volság alapján, az időjárási és terepvi
szonyoktól függetlenül, folyamatosan 
képes legyen az automatizált vezetési 
rendszerek irányítása mellett oltalma
zási feladatok ellátására.

A NATO harcra vonatkozó alapelve
it a megváltozott körülményeknek meg
felelően kellett alkalmazni. Ezek közül 
csak néhány álljon itt példaként: a lég
védelmi rakétacsapatoknak rövid idő 
alatt képesnek kell lenniük a megválto
zott helyzetnek legjobban megfelelő te
vékenységre.’ A feladatok fontossági 
sorrendje alapján a rendelkezésre álló 
erőket és eszközöket térben és időben 
megfelelően összehangolva kell kon
centrálni2, ugyanakkor az egyes oltal
mazási feladatokra nem szabad na

gyobb erőket felhasználni, mint 
amennyi szükséges.3 Ez a feladatra ki
választott erők helyes összetételét és 
elosztását (harcrend) feltételezi. Közös 
feladatok teljesítése érdekében a kü
lönböző harcászattechnikai paraméte
rekkel rendelkező fegyverrendszereket 
úgy kell alkalmazni, hogy azok kiegé
szítsék egymást az együttműködés 
során.4

Befolyásoló tényezők

A nyugat-európai biztonságpolitikai 
szakértők szerint jelenleg5 nem áll fenn 
a veszélye egy Közép-Európa6 ellen 
irányuló katonai agressziónak. Töme
ges és meglepő légitámadás nem való
színű. A korábbi típusú fenyegetettség 
megszűnésével a légvédelmi rakéták
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2. ábra: A Cluster vegyes légvédelmi rakétaezred felépítése
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alkalmazását rugalmasabbá kellett 
tenni. Alkalmazásuk során a területol
talmazás mellett fel kellett készülniük a 
nagyobb mobilitást igénylő objektumol
talmazásra is.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a 
lehetséges válságövezetekben nem 
tapasztalható a légihadviselési potenci
ál lényeges csökkenése. Az egyes 
NATO-országok közvetlen közelében is 
megfigyelhető, hogy politikailag instabil 
országok nagy hatótávolságú és nagy 
pontosságú modern haditechnikai esz
közöket szereznek be, főként export út
ján.7

A fenyegetettségi spektrum és annak 
elemei gyakran kiszámíthatatlanul vál
toznak. Mégis megállapítható néhány 
általános tendencia: a hagyományos 
légi hadviselési eszközök mellett meg
jelentek a lopakodó technológiával ké
szült eszközök. Az ember által vezetett 
légi járművek mellett megnőtt a kis ra
darvisszaverő felülettel rendelkező 
programozott felderítő repülőgépek és 
cirkáló rakéták (robotrepülőgépek) je
lentősége. Ezek mellett a légierő raké
táinak feladatköre bővült a számos or
szágban hadrendben álló 1000-1100 
km-es hatótávolságú ballisztikus föld
föld rakéták elleni harccal is. Ezek a 
változások megkövetelték az elhárító 
rendszerek pontosságának és haté
konyságának növelését. A veszélyezte
tettség ilyen jellegű növekedését és 
változását ténylegesen is figyelembe 
kellett venni (2. melléklet). Válaszul 
megszületett a „kibővített integrált lég
védelmi rendszer” nevű NATO-kezde- 
ményezés.

Ennek értelmében a szövetségi 
szintű honvédelem maradt a Bundes
wehr, és azon belül a Luftwaffe alap
vető feladata is. Emellett azonban bé
kében is szükségessé válhat a krízisre
agáló erők keretén belül objektumok, 
területek és hadműveleteket végre
hajtó csapatok oltalmazása szövetségi 
területen kívül is. Ilyen feladatokra sor 
kerülhet NATO-, ENSZ-, NYEU- vagy 
EBESZ-megbízás alapján. Ilyen célra a 
légvédelmi rakétacsapatok egy ezred- 
erejű kötelékét jelölték ki a krízisrea
gáló erőkön belül. Ebből is kitűnik, hogy 
a légvédelem feladatköre jelentősen 
kibővült és jellegében is megváltozott. 
Ezzel párhuzamosan a légvédelmi csa
patok hadműveleti és harcászati szintű 
alkalmazásának hagyományos tervez
hetősége csökkent.
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E i n s a t z u n t e r s t ü t z u n g

Force
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y J Ifc a rbeiten von 
Standardisierten Handlungsanweisungen

für alleo Führungsebenen
Abb. J: Emsatzftihnmg im Cluster Abb.: Autor/Vlng-Tedi

3. ábra: A harcvezetés a Cluster-Ьел

4. ábra: A Cluster diagrammja (felső) és egy légvédelmi rakétaezred lokátorhatásfok 
diagrammja a légvédelmi rakéták bevetési zónájában

Alkalmazási elvek

A Patriot és Hawk (közepes hatótávol
ságú légvédelmi rendszer -  Medium 
Extended Air Defense System -  ME
ADS) légvédelmi rakétarendszereket 
alapvetően vegyesen, de egységes

vezetés alatt alkalmazzák a „Cluster”- 
en belül. A kialakult helyzet függvényé
ben az alapvetően objektumoltalma
zásra szánt Ro/ancMégvédelmi rakéta- 
rendszer is integrálható hozzá. A Clus- 
ter-en belüli alkalmazhatóság indo
kolja, hogy a légvédelmi rakétacsapato
kat már békében hat légvédelmi rakéta

ezredbe (FlaRak-Geschwader) szer
vezték, amelyek az őket alkotó fegyver- 
rendszerek típusától függően három 
légvédelmi rakétacsoportból állnak 
(FlaRakGrp). Az egységes vezetés el
lenére ezeknek a légvédelmi rakéta
csoportoknak meg kellett őrizniük azt a 
képességüket, hogy szükség esetén
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tások összetétele és elosztása a fela
dattól, a tereptől és a fenyegetettség 
jellegétől függ, így például más lesz a 
hagyományos légi fenyegetettség és 
más a ballisztikus rakétákkal történő fe
nyegetettség esetén.

A tervezési folyamat elsődlegesen a 
fegyverrendszerek hatásoptimalizált 
harcrendjében rejlő maximális lehető
ségek elérését célozza. Ezt a tervezési 
folyamatot C/usfervédelmi tervezésnek 
(Cluster Defense Design) nevezik. Ez a 
tervezési folyamat a rendszer komple
xitása miatt adott időre és adott minő
ségben csak úgy tud megfelelni felada
tának, ha automatizált vezetési rend
szeren keresztül valósul meg.

Az ehhez szükséges légtérhelyzet-in- 
formációk az ezredhez több csatornán 
keresztül jutnak el:

-  az integrált légvédelem harcállás
pontjairól (ILV -  /ntegrierte /.uftverleidi- 
gung);

-  a szárazföldi csapatoktól, különö
sen a csapatlégvédelemtől (tábori lég
védelem);

-  speciális szenzoroktól (pl.: NAEW- 
NATO repülőgépfedélzeti korai előre
jelző rendszer).

Erre a célra különböző vezetési és 
információs eszközök állnak rendelke
zésre (3. melléklet). További informáci
ókkal szolgálnak a légi helyzetről a lég
védelmi rakétarendszerek saját lokáto
rai. A beérkezett információk alapján 
feladatorientált helyzetmegítélést kell 
végrehajtani, amelyet a C/usfervédelmi 
tervezésre kell átültetni.

Az elmúlt idők háborúinak gyakorlati 
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy nem 
feltétlenül a legnagyobb összefüggő 
megsemmisítési zóna a leghatáso
sabb, mert ilyenkor az egyes fegyver- 
rendszerek megsemmisítési zónáinak 
kicsi az átfedésük, ami egy fegyver- 
rendszer kiesése esetén nagy hézagot 
okozhat. A megsemmisítési zónák mi
nimális érintkezése nem teszi lehetővé 
a tűzegyüttműködést és a légvédelmi 
rakétarendszerek közötti kölcsönös ol
talmazást. Ez növeli a sebezhetőséget 
és csökkenti a túlélőképességet. Ennek 
kiküszöbölésére, de legalábbis optima
lizálására létrehoztak egy szoftveres 
tervezői programot, amely a Clustervé- 
delmi tervezést támogatja. Ezáltal le
hetőség nyílik rá, hogy automatizálva 
adják meg a tűzegyüttműködést és a 
kölcsönös oltalmazást biztosító optimá
lis diszlokációt (harcrendet).

A megfelelő harcrend meghatáro
zása és felvétele után a harcvezetői 
kommunikációs berendezéseken ke
resztül közvetlenül vezetik a harcot az
zal a céllal, hogy maximális hatékony
ságú legyen a kiváltott tűz. Ebből a cél
ból a vezetési eszközöket feladatcentri- 
kusan és a légvédelmi rakétarendsze-

önállóan is alkalmazni lehessen őket. 
Mindez a rugalmasságot célozza.

A vegyes alkalmazás előnyei:
-  a különböző fegyverrendszerek 

eltérő lehetőségeinek kihasználásával 
növeli az ezred harci lehetőségeit;

-  kompenzálja az egyes légvédelmi 
rakétarendszerek hiányosságait a má
sik erősségei által;

-  javítja a koordinált harcvezetés le
hetőségét;

-  megvalósítja a nagyfokú alkalma
zási rugalmasságot;

-  az ellenséget nagyobb erőbeve
tésre kényszeríti.

A bevetésnek mindig a vezetési és

harceszközök összehangolt alkalmazá
sával kell megvalósulnia. A Cluster 
ezen jellemzője magyarázza rendkívüli 
hatékonyságát. Ugyanakkor ez az új
szerű összetettség egészen sajátos kö
vetelményt támaszt a vezetéssel szem
ben. A légvédelmi rakétaezred a követ
kező erőket tartalmazza (3. melléklet): 
egy Patriot légvédelmi rakétacsoportot 
(FlatRakGrp) 6 üteggel, egy Hawk lég
védelmi rakétacsoportot 4 feltöltött és 
két keretüteggel, valamint egy Roland 
légvédelmi rakétacsoportot 1 üteggel (8 
komplexummal). Amennyiben a helyzet 
megköveteli, a vegyes jelleg megtar
tása mellett más csoportosítás is elkép
zelhető. A Cluster-en belüli csoportosí-

5-6. ábra: A légierő légvédelmi rakétacsapatai által használt ROLAND-va'/fozaf. A raké
ták hatótávolsága 6-8000 m (rövid hatótávolságú), függőleges határ 6000 m, a cél
felderítő és tűzvezető lokátorának hatótávolsága 16 000 m, a rakéták számítógépes 
-  rádió irányításúak, közelségi és csapódó gyújtóval szereltek, egy javadalmazása 
10 db rakéta
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8. ábra: A PATRIOT légvédelmi rakétarendszer tűzegysége. A 0,41 m átmérőjű és 907 
kg tömegű rakéták maximális sebessége kb. 6 M, közelségi gyújtóval szereltek, az 
irányításuk a röppálya fő szakaszán parancsirányítású, míg a végfázisban önráve- 
zetéses. A rakéták hatótávolsáqa 80 km (más források szerint 170 km), függőleqes 
határ 30 000 m.

rek képességeinek fokozását célozva 
kell továbbfejleszteni. Ennek keretében 
az elkövetkező időszakban a Hawk irá
nyítási berendezéseit a Patriot-éval 
azonos szintre kell hozni, míg a Hawk 
harcvezetői központjába be kell kötni a 
Roland légvédelmi rakétákat is. Csak 
akkor lesznek a közös alkalmazási zó
nában tevékenykedő különböző rakéta- 
rendszerek egységesek és közös tevé
kenységre alkalmasak. A Patriot légvé
delmi rakétarendszer kétfokozatú alkal
mazási lehetősége is csak ekkor kap 
igazán értelmet, azaz csak ekkor válik 
igazán alkalmassá a hagyományos 
légi támadóeszközök elleni harc mellett 
a ballisztikus harcászati rakéták, a kis 
radarvisszaverő felületű repülőeszkö
zök, a robotrepülőgépek és a cirkáló ra
kéták megsemmisítésére is.

Az irányítással 
szembeni követelmények

Figyelembe véve a megváltozott műkö
dési kereteket és alkalmazási elveket, 
érthetővé válik, hogy ezen komplex 
rendszer alkalmazásának tervezése, 
végrehajtása és az abból adódó támo
gató tevékenységek különleges köve
telményeket támasztanak a harcállás
pontokkal és azok személyi állományá
val szemben. Feladataik ennek megfe
lelően alapvetően három különböző 
csoportba sorolhatók: az alkalmazás 
tervezési és végrehajtási feladatai, a 
harcvezetés feladatai, valamint a támo
gató tevékenységek (Support Operati
ons) feladatai.

A nehézségek abból fakadnak, hogy 
a Cluster komplex rendszerét -  amely 
13 légvédelmi rakétaüteget, több mint 
60 rakétacsatornát és egy komplex hír
hálót foglal magába -  állandó időkorlá
tok és a légtérhelyzet gyorsan változó 
viszonyai között kell vezetni. Ezt a hely
zetet a továbbiakban még bonyolítják 
az ellenség támadása következtében 
adódó veszteségek pótlására és a ke
letkezett rések megszüntetésére irá
nyuló szükségszerű manőverek, a tü
zelőállás-váltások és szükség esetén 
egy teljesen új csoportosítás felvétele.

Nehezítő tényezőként jelentkezik, 
hogy az oltalmazási igény is gyorsan 
változhat. így előfordulhat, hogy köz
vetlenül objektumoltalmazás után a 
szárazföldi csapatok fontos csoportosí
tását kell oltalmazni valamilyen harcte
vékenység során. Emiatt megkövetelt a 
nagyfokú rugalmasság és a megfelelő 
méretű alkalmazási zóna, amelyen be
lül összefüggő, hézagmentes oltalma
zást kell megvalósítani. A légvédelmi 
rakétaezredek számára a kijelölt 60X80 
km-es oltalmazási körzetben számolni 
lehet az ellenség elektronikai zavarásá

val is. A nemzetközi válságkezelési fel
adatokban részt vevő ezrednek fel kell 
készülnie, hogy ha időlegesen is, de 
képes legyen a szövetségesek légvé
delmi kötelékeit a saját alkalmazási zó
nájába integrálni és vezetni.

Ezeknek a feladatoknak a teljesítése 
a harcálláspontok magas fokú teljesítő- 
képessége, a személyi állomány meg
felelő kiképzése és gyakorlata, vala
mint az egységes folyamatok és sza
bályzatok nélkül elképzelhetetlen.

Az irányítás kérdése

A Cluster-ben folyó irányítási tevé
kenység a légvédelmi rakétaezredek 
törzse számára teljesen új feladatot je
lent. Ennek teljesítéséhez szükségessé 
vált, a nagyszámú új felszerelés és ve
zetési eszközök rendszerbe állításán 
túl, az ezeknek megfelelő kiképzés is. 
Csak az automatizált döntést elősegítő 
rendszerek képesek az átfogó légtér
helyzet kialakításához szükséges infor-

*»í

7. ábra: A HAWK légvédelmi rakétarendszer háromsínes indítóállványa. Az 5,03 m 
hosszúságú rakéták átmérője 0,36 m, tömegük 635 kg. Félaktív vezérlésűek, kö
zelségi gyújtóval szereltek és önmegsemmisítő szerkezetet is tartalmaznak. A ra
kéták szilárd hajtóanyaggal működő kétfokozatúak. Maximális sebességük közel 
3 M, hatótávolságuk 42 km, magassági határuk 18-20 000 m
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mációk hatékony feldolgozására, érté
kelésére és időben történő továbbítá
sára. A megalapozott döntések megho
zatala szempontjából ez nélkülözhetet
len.

A megvalósítás érdekében jelenleg 
folyik az ezredszintű vezetés számára 
egy speciális harcálláspont kifejlesz
tése, melynek rendszerbe állítását 
1999-re tervezik. Ennek a légvédelmi 
rakéta-harcálláspontnak (Gefechts
stand FlaRak -  SAM Operation Center, 
azaz SAMOC) tábori körülmények kö
zött is telepíthető prototípusa már az 
egyik légvédelmi rakétaezrednél van 
csapatpróbán. A csapatok a fejlesztés
ben így közvetlenül vesznek részt, és 
véleményüket messzemenőkig figye
lembe is veszik. A SAMOC modulokból 
épül fel. Az öt konténerben minden ve
zetési szint számára úgy alakították ki 
a munkahelyeket, hogy azok szabadon 
kombinálhatok legyenek. Az egyes 
munkahelyeket helyi regionális hálózat
ban (Local Area Network) kötötték 
össze. A SAMOC stabilan kapcsolódik 
a Cluster híradórendszeréhez, ugyan
akkor funkcionálisan megosztható, ikre- 
síthető. így lehetőség nyílik időlegesen 
két alkalmazási zóna egyidejű irányítá
sára is, amennyiben valamelyik SA
MOC kiesik a rendszerből. Az első szé
ria-harcálláspontok rendszerbe állításá
ig átmeneti harcálláspontok vannak 
szolgálatban, amelyeknél a hagyomá
nyos tervező eszközök mellett minden 
ezred számára rendelkezésre áll egy 
olyan korszerű munkahely, amely il
leszkedik az előzőekhez, de ugyanak
kor már egy alkalmazói szoftvert hasz
nál. A rendelkezésre álló szoftvercso
mag a digitalizált terepinformációk 
alapján lehetővé teszi a fegyverrend
szerek telepítési helyének automatizált 
tervezését (4. melléklet).

Az új technikai eszközök és a SA-

MOC-rendszer fokozatos kiépítése 
mellett az eljárásokat és a szabályzato
kat is egységesíteni kell minden veze
tési szinten. Ebből a célból az eddigi 
gyakorlati és kutatási tapasztalatokat 
egy kézikönyvben foglalták össze az al
kalmazási tervezésben és a harcveze
tésben dolgozók számára. A kézikönyv 
elkészítésében közreműködtek a csa
patok és a Luftwaffe légvédelmi rakéta
iskolája.

Összegzés

A fent említett légvédelmi rakétarend
szerek közös alkalmazási zónában tör
ténő vegyes felhasználásának egyetlen 
alternatívája az egységes vezetés alatt 
történő megvalósulás. Ez bizonyult a 
leghatékonyabb módszernek. Ezáltal 
olyan erőtartalékok szabadulnak fel, 
amelyek a „kibővített integrált légvé
delmi rendszeriben is képesek fel
venni a célok elleni hatékony harcot. 
Számos vizsgálati és gyakorlati tapasz
talat támasztja alá ezeket a kijelentése
ket.

A légvédelmi rakéták harci alkalma
zása során kiemelt jelentőséggel bír a 
tűz és mozgás összhangja. Csak en
nek megvalósulása esetén valósulnak 
meg a rugalmas és a kialakult helyzet
nek megfelelő tevékenység, a légvé
delmi harc hatékonyságának megköve
telt foka. Ugyanakkor ezáltal lényeges 
mértékben csökken a rendszer sebez
hetősége, illetve nő a túlélőképes
sége. A Cluster-ben folyó irányítás 
központi kérdését jelenti a rendszer 
működésének. Lehetővé teszi a célok 
széles skálájának leküzdését. Az ilyen 
feladat csak korszerű automatizált ve
zetési rendszerrel oldható meg, amely 
megköveteli az egységes eljárásokat 
és szabályzatokat is. A légvédelmi ra

kétairányító harcálláspontok (SAMOC) 
képezik az egész rendszer motorját. A 
Cluster vezethetőségét és a fegyver- 
rendszerek harci lehetőségét növelő és 
összehangoló eddig megtett és a jövő
ben tervezett intézkedéseket és fejlesz
téseket a Bundeswehr központi tervé
ben fektették le. Az anyagi és technikai 
fejlesztésekkel azonos fajsúlyban je
lentkezik a személyi állomány megkö
vetelt szintű kiképzésének és tovább
képzésének igénye, amelynek a gya
korlatok tapasztalataira és a kutatások 
eredményeire kell épülnie. Csak ezen a 
módon tud az állomány lépést tartani a 
vezetési eszközök területén bekövet
kező változásokkal és a tervezés ré
széről jelentkező fokozódó követelmé
nyekkel.

Felhasznált irodalom

Truppenpraxis, 1996/9, 602-606. p.
Anweiler-Plate-Pahlkötter: Rád und 

Kettenfahrzenge der Bundeswehr in 
den 90er Jahren Sttutgart. Motorbuch 
Verlag, 1997.
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"Az erőfeszítések egységének elve.
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szág is oda tartozik, míg például Ma
gyarország Kelet-Európához!

7 Például Törökország közelében 
Irak.

A Truppenpraxis 1996/9.
száma alapján 

Lippai Péter őrnagy

mm & bolts
VOL.02

WESPE
(SI). It FZ. 124)

Heiner F. Duske • Tony Greenland • Frank Schulz

WESPE (SD.KFZ.124) Nuts & Bolts vol. 02.
A német-angol szerzői gárda az 1942-ben kifejlesztett német önjáró tarackot vá
lasztotta második füzete témájául. A 36 oldalas kiadvány több mint 100 igen jó 
minőségű fekete-fehér fotót tartalmaz, amelyek a világon jelenleg fellelhető 5 pél
dányból négyet örökítenek meg. A fotók különböző múzeumokban készültek (Kob
lenz, Bayeux, Saumur, Kubinka). Az ötödik, még restaurálatlan, francia magánkéz
ben lévő példányról a szerzők a kiadásig még nem jutottak képekhez.

Az ilyen nagyszámú fotó elég ahhoz, hogy kívülről és belülről a legapróbb rész
letekig bemutassa a harceszközt. Az első oldalakon a típus rövid történetét olvas
hatjuk németül és angolul. A képek aláírásai szintén ezen a két nyelven olvasha
tóak. A borító hátsó, külső oldalán 1:35-ös méretarányú ötnézeti rajz kapott helyet, 
ami tovább segíti a makettépítők munkáját. Igaz, a közel 20 DM-s ár kissé soknak 
tűnhet a magyar'pénztárcákhoz mérve, de a típus iránt érdeklődők egy kimerítően 
alapos fotóalbumhoz juthatnak az ár fejében.

Ezúton mondunk köszönetét a Nuts & Bolts szerzőinek a rendelkezésre bocsá
tott példányért!
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Aktív harckocsivédelem

15 évvel ezelőtt, 1983 december végén egy T-55A harc
kocsi gördült ki az egykori Szovjetunió Honvédelmi Minisz
tériuma központi harckocsijavító üzemének kapuján. A fris
sen javított páncélos a torony oldalára épített néhány új 
szerelvénytől eltekintve látszólag nem különbözött az ela
vulóban lévő típus többi darabjától, mégis történelmi je
lentőségű volt a harckocsifejlesztés történetében. Ez volt a 
világ első aktív védelemmel ellátott páncélos harcjárművé, 
amely a kísérleti lövészetek, vizsgálatok és próbák elvég
zése után jelentőségének megfelelően a Honvédelmi Mi
nisztérium harckocsi- és páncélos fegyvernemi fejlesztési 
és kutatási intézetének harckocsi múzeumába került 
megőrzésre.

A harckocsik fő erőssége és egyben védelme hagyomá
nyosan a páncélzat volt. A harckocsifejlesztők a páncélzat 
erősítésével, vastagításával, gyártási technológiájának ja
vításával tartottak lépést az elhárító fegyverek fejlődésével. 
Minőségi változást jelentett a második világháborúban az 
új fizikai felismeréseken alapuló keményfém magvas, űr
méret alatti páncélátütő lövedékek (nyíllövedékek) és ku
mulatív (üreges) páncélátégető lövedékek megjelenése. 
Ezek elleni védelemként vezették be az előtét (kötény) 
páncélzatot, majd kidolgozták a kazamata, rétegelt és re
aktív előtét tégla páncélzat technológiáját. Mindezen 
módszerek azonban csak passzív védelmet jelentettek.

Az aktív védelem elvét a Szovjetunió hagyományos 
könnyűfegyver-gyártási központjában, Tula városában 
dolgozták ki az 1950-es évek végén. Az elv a szektorvéde
lem elvén alapult, ahol a megvédendő terület (objektum) 
egy-egy szektorát önálló védelmi fegyverzettel látták el. A 
működési elv fázisai: a védendő objektum (cél) felé haladó 
lövedékek felderítése, a lövedék ballisztikai paraméterei
nek mérése és elemzése, végül a támadó lövedék megha
tározott távolságban és időben történő megsemmisítése el
lenlövedékekkel.

Az elv igen egyszerű volt, de megvalósítása az akkori 
idők technikai szintjén nem kis feladatot jelentett. A ter
vezők semmi tapasztalattal nem rendelkeztek a harckocsi 
elleni kisméretű támadóeszközök elektronikus felderítése 
terén, különös tekintettel a háttérzajra. Problémát jelentett 
a védőfegyverzet robbanóerejének meghatározása úgy, 
hogy a robbanás biztosítsa a harckocsi elleni lövedék oly 
mértékű semlegesítését, hogy annak legyengített kinetikus 
energiája már ne tegye lehetővé a behatolást a megvé
dendő harckocsi páncélzatába. Nem kevésbé összetett fel
adatot jelentett a védelmi lövedék robbanószerkezete pre
cíziós jellegének biztosítása az adatátviteli rendszer révén.

A problémák megoldása több híradástechnikai, elektro
nikai és fegyvertechnikai kutatóintézet összehangolt mun
káját igényelte. Az alapvető katonai-technikai követelmé
nyek meghatározását követően megindulhatott az innova
tív rendszer fejlesztése.

Az 1977 és 1982 közötti időszakban elvégzett kutatás- 
fejlesztési és tervezési munkák eredménye volt a Drozd 
(Rigó) fedőnevű aktív harckocsivédelmi rendszer, amelyet 
az 1984-ben sikeresen lezárt kísérleti vizsgálatok és csa
patpróbák után a Szovjet Hadseregben rendszeresítettek 
és megkezdték annak sorozatgyártását.

A Drozd aktív harckocsivédelmi rendszer fő elemei

• felderítő és célkövető rendszer (radar),
• fegyverzeti rendszer,
• vezérlőrendszer.

A radarberendezés feladata a céltárgy felderítése és kö
vetése. A fegyverzeti rendszer gondoskodik a védőlövedé
kek indításáról és meghatározott távolságban, illetve idő
pontban történő gyújtásáról. A támadó harckocsi-elhárító 
lövedéket a védőlövedék nagy robbanóerejű repeszrom
boló töltete semmisíti meg, illetve hatástalanítja.

A vezérlőrendszer feladata az aktív védelmi rendszer be- 
és kiiktatása, valamennyi alrendszer és részegység műkö
désképességének ellenőrzése és a védelmi lőszerkészlet 
helyzetének (lővedékmennyiség) jelzése. A vezérlőrend
szer magába foglalja az aktív védelem tűzvezetési rend
szerének tiltó reteszelését nyitott búvónyílások esetén, va
lamint egy segédgenerátor működtetését, amely lehetővé 
teszi a védőlövedékek indítását a harckocsi saját energia- 
ellátó rendszerének üzemen kívüli állapotában is.

Az aktív harckocsivédelmi rendszer szerkezeti 
felépítése

• négy fegyverzeti egység, egyenként két-két védőlöve
dékkel,

• három radaregység,
• vezérlőpanel csatlakozásokkal az energiaellátáshoz és 

rendszerelemekhez.

Az aktív védelmi rendszer elemei a harckocsi lövegtor- 
nyára lettek telepítve, így a rendszer tájolása a harckocsi
torony elforgatásával változtatható. A fegyverzeti egységek 
és a szupermagas frekvenciájú radaregységek a torony 
hossztengelyére szimmetrikusan helyezkednek el, míg a 
radar készülékmodul a torony hátsó felén található. A ve
zérlőpanelt a harckocsi belsejében, a parancsnok munka
helyén építették be.

1. ábra: Drozd aktív védelemmel ellátott T-55A harckocsi
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3. ábra: T -80U  harckocsi Drozd aktív védelemmel

A Drozd aktív harckocsivédelmi rendszer bekapcsolása 
után a feladatát önműködően látja el. A rendszer harcá
szati-technikai jellemzői:

• védelmi sáv (szektor), vízszintes síkban
(azimut fok) ±40°
• védelmi zóna, függőleges síkban -6°-+20°
• támadó irányított, vagy tüzérségi
lövedék sebessége 70-700 m/s
• harckocsi-elhárító lövedékek
megsemmisítési valószínűsége min. 0,7
• energiafelhasználás 700 W
• tömeg, védelemmel gyalogsági
lövedékek és repeszek ellen 1000kg

A Drozd aktív védelmi rendszer működési jellemzői a 
harckocsi rendeltetésszerű felhasználhatóságát nem kor

látozzák. A rendszer lehetővé teszi vízi akadályok leküzdé
sét egészen 5 m mélységig. Az elektromágneses kompa
tibilitás révén legfeljebb 30 harckocsiból álló csoportosulás 
együttműködése biztosított.

A védőlövedékek indításakor az érintett szektor jelzőlám
pája a vezérlő panelon kialszik, így az célmegjelölésre is 
használható.

A rendszer valamennyi rendszerben álló harckocsitípu
son alkalmazható. A Drozd-rendszer alkalmazásával a ta
lálati veszteségek harchelyzetekben 2-3-szorosan csök
kenthetők.

Új gyártású harckocsikon a rendszer méretei és tömege 
a radarberendezés tornyon belüli elhelyezésével jelentő
sen csökkenthetők.

A Drozd-rendszer ma elsősorban az orosz hadsereg 
T-80 Berjoza (Nyírfa) harckocsitípusa különböző változa
tainak szabvány felszerelését képezi.

A szovjet-orosz harckocsiépítés csúcsát a Nyizsníj Ta- 
gil-i Uralvagonzavod gépgyárban gyártott T-90 harckocsik 
jelentik. Ezeken alkalmaztak először a NATO-országokon 
kívül rétegelt páncélzatot, emellett a harckocsit többszörös 
védelmi rendszerrel látták el.

A harckocsi védelmi rendszere megelőző és közvetlen 
védelemből áll. A megelőző védelem a felderítés és zava
rás elvén működik. A harckocsi irányába haladó lövedéke
ket körkörös észlelő rendszer deríti fel és követi. A félauto
matikus irányítású harckocsi-elhárító rakétákkal szemben 
potronikus zavaró rendszert alkalmaznak. A lézer távolság
mérő és célmegjelölő rendszerű lövedékek elleni megelőző 
védelmet a felderítő rendszer által önműködően létrehozott 
zavarás biztosítja.

A közvetlen védelmet a már említett rétegelt „szendvics” 
páncél és a torony páncélzatába gyárilag integrált reaktív 
téglapáncélzat együttes alkalmazása jelenti, amely fokozza 
a harckocsi túlélési valószínűségét közvetlen találat esetén 
is.
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4. ábra: Aktív védelemmel felszerelt T -90S z harckocsi

Mindezek mellett a harckocsi harmadik védelmi fokozat
ként aktív védelemmel is fel van szerelve.

A szakirodalom egy másik, Arena fedőnevű aktív vé
delmi rendszerről is tájékoztat, ennek részletei és műszaki 
megoldásai nem ismertek.

Villányi György

Irodalom:

Vladimir, Ivanov: Active Protection for Tanks (Military Pa
rade 1997. 5. [23] szám)

Vladimir, Szerjakov: T-90S Gun-Missile Tank, New Ge
neration of Russian Tanks (Military Parade 1997. 2. [20] 
szám)

Egyes vélemények szerint az N 0-19  típusú lokátort a 70- 
es években fejlesztették. Az első olyan orosz fedélzeti tűz
vezető lokátor, amely impulzus-Doppler elven működik és 
külföldön értékesítették, vagyis elhagyhatta a volt Szovjet
unió határait. Legalább három változatban készült, attól 
függően, ki volt a megrendelő. Gyártották saját belföldi fel- 
használásra a volt Varsói Szerződés tagállamai részére, és 
készült export változatban is.

Az egyes szériák közötti alapvető változtatások nem is
mertek, csak bizonyos szolgáltatásokban mutatkoznak kü
lönbségek, mint például a rendelkezésre álló üzemi frek
venciák száma, a kapcsolódó rendszerek szolgáltatásainak 
kiterjedtsége, bonyolultsága.

A változatokra egyformán jellemző a kizárólag légi célok 
felderítésére való alkalmasság. Az NO-19-es lokátor földi 
célok felderítésére, térképezési feladatokra nem alkalmas, 
még korlátozottan sem.

Magyarországra 1993-ban, az orosz államadósság-tör
lesztés részeként átadott MiG-29-es repülőgépek harci vál
tozatának fedélzetén került be az NO-19E  típusú lokátor, 
amely a változatok közül az exportra készült berendezé
sekre jellemző tulajdonságokat hordozza (1. ábra). A leg
szembetűnőbb különbség a másik két változathoz viszo
nyítva, hogy igen kis számú üzemi frekvenciát biztosít a fel
derítés és a követés, illetve a rakétairányítás megvalósítá
sához. Az üzemi frekvenciák köre meghatározó az azonos 
időben, közös légtérben lokátort használó gépek számára 
abban az értelemben, hogy a kölcsönös rádióelektronikai 
zavarás elkerülhető legyen a saját repülőgépek részéről.

Valójában az exportváltozatokban -  így a magyar gépek 
lokátoraiban is -  benne rejlik a műszaki lehetősége annak, 
hogy képesek legyenek a csak szovjet használatra készí
tett berendezések szolgáltatásait nyújtani. Ahhoz, hogy 
ezek a jellemzők megvalósuljanak, bizonyos átkötéseket 
fel kellene oldani, illetve másokat létrehozni, továbbá egyes 
áramköri kártyákat meg kellene változtatni.

A cikk az alábbiakban a MiG-29 típusú repülőgép NO-19E 
változatú fedélzeti tűzvezető lokátorára legjellemzőbb vonáso
kat ismerteti, korántsem törekedve a teljességre.

Mint minden harci repülőgép fedélzeti radarjának, így a 
szóban forgó radarnak is alapvető feladata:

-  a légi célok kutatása, detektálása, azonosítása,
-  néhány légi cél egyidejű követése a célok koordinátá

inak hozzávetőleges mérésével;
-  a célgép kiválasztása, a kiválasztott cél befogása;
-  a befogott célgép követése, koordinátáinak pontos 

meghatározása, a cél pályájának kiszámítása,
-  a befogott, követett cél folyamatos besugárzása rádió

nagyfrekvenciás energiával a felautomatikus vezérlésű ra
kéták irányítása céljából,

-  célhelyzet közlése a függesztett rakéták számára, va
lamint a rakétaindítási távolság kiszámítása.

A sorolt feladatok megoldásához az NO-19E  radar töb
bek között:

-  antennával,
-  adóegységgel,
-  vevőegységgel (ultranagyfrekvenciás vevő, jelfeldol

gozó),
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А 40/43.М Zrínyi II rohamtarack a kubinkai gyűjteményben

Heiner F. Duske, Tony Greenland, Frank Schultz felvételei a Nuts and Bolts engedélyével
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Számíthat ránk!

önálló egységtől a 60 MVA-es beépíthető egységig magas minőségi elvárásoknak felel 
meg, hogy biztosítsa Önnek az energiát ott, ahol szüksége van rá.
Számíthat ránk, bárhol is van.
Caterpillar motorok és generátorok. Teljes körű szerviz és alkatrészellátás.
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

CATERPILLAR



-  szinkronizáló fokozattal,
-  gerjesztő fokozattal,
-  számítógéppel,
-  be- és kimeneti egységgel,
-  az egyszeri parancsok átalakító blokkjával,
-  az önellenőrzést vezérlő blokkal,
-  az információt a rakéták részére átalakító egységgel 

rendelkezik.

A radar monoimpulzus rendszerű, az impulzus-Doppler 
lokációs elv megvalósítása alapján működik. Két fő egy
sége van: az adó-vevő jelfeldolgozó és a számító-megoldó 
fokozat, amely segíti a repülőgép-vezetőt a rakéta és csö
ves fegyverzet eredményes irányzásában. Az impulzus- 
Doppler működési elvből következik, hogy a radar külön
böző ismétlődési frekvenciát használ, attól függően, hogy 
mely irányból találkozik a célgéppel. Ebben a folyamatban 
jelentős szerepe van a földi rávezető szolgálatnak, hogy 
időben tájékoztassa a repülőgép-vezetőt a cél repülési irá
nyáról, arról hogy mellső (találkozó) légtérből, vagy hátsó 
(üldöző) légtérből történik a cél támadása. Az információk 
alapján választ a repülőgép-vezető a nagy ismétlődési 
(szemből találkozás) vagy a közepes ismétlődési (üldözés) 
frekvenciák közül, ami lényegében az adójel-kisugárzás 
gyakoriságát befolyásolja, és áttételesen a Doppler frek
vencia (sebességtartomány) spektrumát valószínűsíti.

Amikor nem áll előzetes információ a repülőgép-vezető 
rendelkezésére a célhelyzetről, akkor az úgynevezett auto
matikus keresés üzemmódot kell aktivizálni, amelynek az 
a lényege, hogy a radar az antennamozgás bizonyos cik
lusaiban váltogatja a nagy, illetve a közepes ismétlődési 
frekvenciás kisugárzást. A céljel megjelenése esetén a ra
dar a továbbiakban már azon az ismétlődési frekvencián, il
letve annak megfelelő törvényszerűség szerint fog mű
ködni, amely ismétlődésben a céljel néhányszor egymás 
után stabilan megjelent a jelfeldolgozó fokozatban.

Az ismétlődési frekvenciák hatással vannak a felderítési 
távolságra is. A nagy ismétlődési frekvencia nagy felderí
tési távolságot, a közepes ismétlődés kisebb felderítési tá
volságot eredményezhet. Az automatikus üzemmód a kö
zepes felderítési távolságot jelentheti. A 10 km-nél kisebb 
távolságú célok esetén -  a manőverező közel-légiharcban 
-  ugyancsak a közepes ismétlődési frekvencia üzemmód

használatos. Az ismétlődési frekvencia tartománya több 
kHz-től a néhány száz kHz nagyságig használatos.

Az ismétlődési frekvencia hatással van a célgép paramé
tereinek mérési pontosságára is. Amíg a cél sebességét a 
nagy ismétlődési frekvenciával működve lehet nagy pon
tossággal meghatározni, addig a távolság a közepes is
métlődéssel mérhető megfelelő pontossággal.

Az N 0-19  típusú radarnál nincs alacsony ismétlődési 
frekvencia. Ez a tartomány pár száz herztől (Hz) a kHz 
nagyságig olyan radaroknál használatos, amelyek több- 
funkciósak, azaz föld- és vízfelszíni célok felderítésére, tér
képezésére és meteorológiai adatok szolgáltatására egya
ránt alkalmasak.

Meg kell említeni a tárgyalt radar jellemzői közül, hogy 
teljes lefelé néző felderítési tulajdonságokkal bír. Képes tá
mogatni a légi célok megsemmisítését 30-23 000 m repü
lési magasságtartományban. A legkisebb saját repülési 
magasság akár 30-50 m is lehet. Alkalmas kis sebességű 
célok -  mint például helikopterek -  felderítésére. Megle
hetősen jó a földfelszín-háttérzavar elnyomása is. Bizonyos 
mérések az aktív zavarás elleni védelmét (ECCM) megbíz
hatónak tartják, ami az elektronikai ellentevékenység foly
tatása közbeni korlátozott használhatóságot biztosíthatja.
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4. ábra: A nyitott fedelű adófokozat modulátor része

vonal szakaszt -  külön a sugárzó mellett helyezték el.
A mozgó antennatükör (3. ábra) feladata a kialakított su

gárnyaláb mozgatása és a pásztázott légtér letapogatása. 
Elmozdulása az álló tükrön belül vízszintesen ±35°, illetve 
függőlegesen +30° felfelé, -20° lefelé a repülési irányhoz 
viszonyítva. Az üzemmódoktól függően 6 vagy 4 soron tör
ténik a légtér irányított pásztázása a 3-4°-os sugárnyaláb
bal. A dőlés szerinti elmozdulás ±120°-ig biztosított, ebben 
az esetben az egész antenna fordul (álló és mozgó tükör 
együtt). A sugárnyaláb mozgatási sebessége 120°/sec ol
dalszög szerint, függőlegesen 60°/sec, míg dőlés szerint 
180°/sec. Egyébként a dőléscsatorna feladata, hogy a re
pülőgép hossztengely szerinti manőverezése közben a be
sugárzott (letapogatott) légtérfelület pozíciója azonos ma
radjon a radar szempontjából.

Az adófokozat

Az NO-19E radar alapüzemmódjai összegezve:
-tám adás szemből (nagy ismétlődési frekvencia),
-  üldözésből történő támadás (közepes ismétlődési frek

vencia),
-  manőverező légi közelharc (közepes ismétlődési frek

vencia),
-  támadási légtér félautomatikus felismerése (az an

tenna mozgásával összefüggő ütemben változik az is
métlődési frekvencia nagysága),

-jellemző üzemmód, a „felderítés követés közben” rend
szerű feladatmegoldás.

Ebben az üzemmódban a radar minden egyes felderítési 
ciklus után feldolgozza néhány cél (maximum 10 gép) repü
lési koordinátáit. Az értékeket a számítógép memóriában tá
rolja, illetve bizonyos prognosztizálást végez a célok repülési 
pályáját illetően. A célok közül a legveszélyesebbnek ítélt cél 
automatikus befogása megtörténik, amit a hajózó felülbírál
hat. A cél veszélyességének megítélését a távolság és a 
megközelítési sebesség alapján végzi a számítógép.

(A radar azonos időben csak egy rakéta indítását képes 
támogatni.)

A radar blokkjainak elhelyezése

A radarberendezés a MiG-29 orr-részében az elektromág
neses hullámokat áteresztő kúp alatt található. A részegy
ségeket mozgatható beépítési kereten helyezték el, így 
egy beépítési monoblokkot alkotnak. Néhány funkcionális 
egységet a beépítési kerettől távolabb helyeztek el. A 2. 
ábra mutatja a radar elhelyezkedését a repülőgépben.

Ellenőrzésekhez, javítási szerelésekhez az egész beépí
tési monoblokk kihúzható az orr-részből a rögzítőcsavarok 
eltávolítása után, majd egy kiemelődaru segítségével spe
ciális szállítókocsira helyezhető, amivel a kívánt helyre to
vábbítható.

Az antennablokk

A radar antennája inverz cassegrain típusú, egy álló és egy 
mozgó tükörből, valamint egy sugárzóból áll. Ugyanaz az 
antenna szolgál adásra, mint vételre. Az antennatükrök fe
lülete rácsszerkezetű, amelynek hézagait speciális anyag
gal töltötték ki.

A rács elemeinek egymástól való távolsága, valamint 
anyagának vastagsága jellemző a hullámhosszra. Ez a 
megoldás a polarizált szűrést hivatott megvalósítani. A vevő 
kompenzáló csatornájának antennáját -  egy nyitott csőtáp-

A számítógép által vezérelt és a gerjesztő egységben, az 
üzemmódra jellemző törvényszerűségű, de kis teljesít
ményű jel ebben a fokozatban nyeri el végleges paraméte-

5. ábra: Az antenna hátsó oldalára épített
ultranagyfrekvenciás vevők -  három csatorna
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transzformációs (FFT) jelfeldolgozást, amely eljárás napja
ink elterjedt jelprocesszálási módja.

A számítógép

A lokátorba a 70-es évek technológiai fejlettségét repre
zentáló digitális számítógépet építettek be. Több változat
ban készült: 40, 64 és 136 кВ-os memóriakapacitással. 
Műveleti gyorsasága az említett időszakra jellemző értéke
ket képviseli. Az adott helyen az adott célnak megfelelően 
látja el a radar vezérlését, adatfeldolgozását és továbbítá
sát. Szoros kapcsolatban van a tűzvezető rendszer ha
sonló felépítésű és műszaki jellemzőkkel bíró számítógé
peivel is. A számítógép (7. ábra) áramköri kártyái, azok tí
pusai nagyban meghatározzák a radartól elvárható szolgál
tatások körét és minőségét.

7. ábra: A számítógép és egyik áramköri kártyája

reit (4. ábra). A teljesítményerősítést haladóhullámú cső 
végzi, amely több kW impulzusteljesítmény leadására ké
pes. Folyamatos üzemű sugárzás esetében is közel kW 
nagyságú energia lesugárzását biztosítja. A leírtakból kitű
nik, hogy az adófokozat kettős üzemmódú, egyaránt alkal
mas folyamatos és impulzusüzemű nagyfrekvenciás, nagy 
teljesítményű jelek előállítására.

A teljesítményviszonyok miatt a haladóhullámú cső folya
dékhűtéssel védett a túlmelegedés ellen. A hűtési eljárás 
érdekesnek mondható. A zártrendszerű folyadékos hűtő- 
rendszer hűtését a repülőgép tüzelőanyaga végzi. A hűtő- 
folyadék mozgatását az adófokozat és a hűtőradiátor kö
zött nagy teljesítményű szivattyú végzi.

A vevő- és jelfeldolgozó fokozat

A nagyfrekvenciás vevőket közvetlenül az antennára épí
tették (5. ábra). Feladatuk az antenna által felfogott és a 
sugárzott jel spektrumába tartozó jelek erősítése, majd két
szeres transzponálása kezelhetőbb frekvenciatartomá
nyokba. A vevő további része már a jelfeldolgozó egység
gel közös, áramköri kártyák kapcsolatainak sokaságából 
épül fel (6. ábra). A jelfeldolgozás előtt további frekvencia
transzformációk kerülnek végrehajtásra. Analóg és digitá
lis úton történik a vett jelek szétválasztása. A feldolgozás
ban analóg és digitális szűrők sokasága vesz részt. A céljel 
kiválasztása a vett jelek fázisainak méréseivel és fázisaik 
szerinti összegezésével történik. A fázisméréses eljárás 
előzte meg a modernebb, hatékonyabb gyors Fouirer-

Az önellenőrzés rendszere

A lényeges, meghatározó funkciókat betöltő részegységek 
rövid leírásán túl említésre méltó a rendszer önellenőrzést 
végző egysége, mely a leírások szerint a radar működését 
befolyásoló és meghatározó blokkok 80%-át ellenőrzi au
tomatikusan.

Az ellenőrzés eredménye 90%-os valószínűséggel 
megbízható. Mintegy 100 hibaüzenet kerülhet közlésre a 
rendszer meghibásodásával kapcsolatban. Az ötéves 
magyar üzemeltetési tapasztalat azt bizonyítja, hogy az 
egy meghibásodásra számított üzemidő jóval kedvezőbb a 
specifikációban közölt értéknél.

Az üzemképesség ellenőrzésére különböző célműszerek 
állnak rendelkezésre (8. ábra). A számítógépet a 9. ábrán 
látható berendezéssel lehet ellenőrizni.

Szerelhetőségét érintően nem tartozik a „technikusbarát” 
berendezések közé, bár már jelentős haladást mutat a ko
rábbi orosz fedélzeti radarok szerelhetőségéhez képest. 
Még mindig sok járulékos munkát kell elvégezni ahhoz, 
hogy a hibásnak talált részegység cseréjét el lehessen vé
gezni.

A rendszert alkalmazó repülőgép-vezetők részéről is sok 
jogos észrevétel fogadható el. Ezek elsősorban az üzem
módok kiváltását vezérlő kezelőegységek szétszórt elhe
lyezését érintik, de a működési frekvencia változtatásának 
hiányát is jogosan sérelmezhetik a repülőgép-vezetők.

8. ábra : E llenő rző  cé lm űszeregyü ttes
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9. ábra: Célműszer a számítógép ellenőrzéséhez

Kiállításokon, műszaki publikációkban látható, hogy a 
MiG-29 típusú repülőgépnek igyekeznek olyan fedélzeti 
rádiólokátort találni, amely a gép nagyszerű repülési tulaj
donságaiból adódó előnyöket még inkább a gép harci al
kalmazhatóságának javára fordítaná. Ezek a lokátorok 
orosz és más külföldi típusok egyaránt lehetnek (TOPÁZ, 
AN/APG-65, RC-400 stb.). Mindegyiknek van előnye és 
hátránya, fontos szempont azonban a már meglévő rend
szerekhez való illeszthetősége (fegyverzetvezérlés, navi
gáció, kijelzés, felismerés stb.) Bármilyen változtatás csak 
a rendszerintegráció megtartásával, esetleges fejlesztésé
vel vezethet eredményre.

Irodalom

Az 1993-as krasznodári típusátképzés során készített 
jegyzetek.

(A képek a szerző felvételei)

Rai István mk. alezredes 
MH Repülőműszaki Szolgálatfőnökség

T a k á c s  T i b o r

Takács
Tibor

FELVIDÉKI
M A G Y A R
V A R A K

Felvidéki magyar várak
A Zrínyi Kiadó vártörténeti sorozatának e legújabb kötete a Felvidék vá
rainak történetével ismerteti meg a múltunk iránt érdeklődő olvasót.
A Kárpátok hegyláncának északnyugati része a középkori Magyarország 
határvidéke volt. A hegyek belső, olykor külső lejtőin, a szírieken már az 
Árpád-korban építettek várakat. A felvidéki várak alapjait a római hadiépí
tészet, a szláv földvár-, majd fa- és kővárépítészet, valamint a középkori 
kővárépítészet képezi. A várépítés forradalma a tűzfegyverek elterjedé
sével vette kezdetét a XV. század első felében. Mint főkapitánysági szék
hely, Érsekújvár vára a Felvidék legjelentősebb erődje volt a maga korá
ban. A Felvidék a Rákóczi-féle szabadságharcban, majd az 1848-1949- 
es eseményekben is kiemelkedő szerepet játszott. A szerző olvasmá
nyos stílusban, utazások során átélt, személyes élményeken keresztül 
mutatja be e térség várainak, erősségeinek történetét.

Zrínyi Kiadó, 1999, 161 old. 998 Ft

M é s z á r o s  L á z á r

Törökországi napló (1849-1850)
Mészáros Lázár honvéd altábornagynak, az 1948-1849-es forradalom 
és szabadságharc egyik fő szerepvivőjének naplója a Törökországba 
menekülés és az internálás egyéni felfogású története. A szerző -  életé
nek legdrámaibb időszakában -  naponta jegyezte fel gondolatait az in
ternálás szövevényes kérdéseiről, a nagyhatalmak politikájáról, a magyar 
menekültek sorsának európai üggyé való nemesedéséről, melynek során 
megtagadták a magyar emigránsok kiadását. Első hadügyminiszterünk 
naplója értékes krónikája annak is, hogy miért tagadták meg a muzulmán 
hitre való áttérést Bem, Kmety, Stein és mások, többen viszont miért tér
tek át, léptek török katonai szolgálatba. Kortársai által a legbecsületesebb 
magyarnak elnevezett Mészáros Lázár naplója becses irodalmi mű és ér
tékes történelmi forrás.
A naplót dr. Ács Tibor rendezte sajtó alá, a török-magyar szótárt és 
nyelvtant Dombrovits Mihály gondozta.

Zrínyi Kiadó, 1999, 156. old. 860 Ft.
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I. A GPS-rendszer alkalmazása a repülésben

A légi navigáció felosztható:
a) útvonalnavigációra,
b) a leszálláshoz történő megközelítés navigációjára.

1.1. A GPS-rendszer alkalmazása útvonalnavigációra

Az ilyen repülési feladatok végrehajtásában 19 500 láb re
pülési magasság felett kizárólag műszerrepülési szabályo
kat (instrument flight Rules -  IFR) kell alkalmazni. (1) A 
navigáció alapját földön telepített NDB (a volt Szovjetunió 
tagországaiban), VOR-DME, valamint LORAN (Észak- 
Amerikában) adók képezik. Ezen adóberendezések műkö
dési elvének ismertetése nem feladata a cikknek, annál is 
inkább, mivel az alapgondolat, a működési frekvencia, a 
navigáció pontossága rendszerenként más és más.

Azonosak azonban a fent említett navigációs rendszerek 
hátrányai a GPS-rendszerrel összehasonlítva:

-  nem globális, hanem csak regionális jellegűek;
-  kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de függenek a me

teorológiai viszonyoktól (pl.: zivatartevékenység);
-  a navigációs lefedettség és más kritériumok teljesítése 

érdekében régiónként több száz földi állomást szükséges 
telepíteni;

-  ezen földi állomásokat a karbantartások idejére ki kell 
kapcsolni, a kikapcsolt adók működésképtelenségét külön 
tájékoztató közlemények (Notice to Airmen -  NÓTÁM) út
ján kell tudatni az érintettekkel;

-  helyzetmeghatározási pontatlanságuk akár 10-20-szo- 
rosa (0,5-1 NM) is lehet a GPS-rendszer C/A kódú S/A 
hozzáférésű helyzetmeghatározási hibájának (0,05 NM);

-  kivonásuk a közeljövőben (NDB: 2000-ben, VOR: 
2005-ben) várható.

Az ICAO a fent említett időtartamnál előbb is üzemen kí
vül helyeztethette volna a szóban forgó földi állomásokat 
és elfogadhatta volna a GPS-vevőket. Amiért nem tette, 
annak az az oka, hogy a légi járműnek, az érvényben levő 
ajánlás (ANNEX) alapján, az elsődleges navigációs beren
dezés (Primary Navigational Own) működésképtelensége
kor -  ezt kijelezvén -  át kell térnie egy másik, ún. alapna
vigációs, önállóan alkalmazható rendszerre (Stand-alone 
Navigational Own), ezáltal biztosítva a navigációs berende
zések hármas alapkövetelményét: az elérhetőséget 
(availability); a folyamatosságot (continuity) és a teljessé
get (integrity). Ezért a GPS-vevők -  azon túl, hogy önálló 
rendszerként alkalmazhatók -  társíthatok más rendszerek
kel is mint hibrid navigációs egységek. Az önálló és hibrid 
egységek határvonalát képezi az a tény, hogy a GPS-vevő 
rendelkezik-e önálló integritásfigyeléssel (Receiver Autono- 
mus /ntegriter /Monitoring -  RA//M). Ez a részegység az ép

pen „látott” NAVSTAR-műholdak ideiglenes működőképte
lensége esetén átkapcsolja a berendezést a GPS-„meghaj- 
tásról” egy másik alapnavigációs rendszerről történő üze
melésre.

Az USA Szövetségi Légügyi Hivatala (Federal Aviation 
Administration -  FAA) a repülésben alkalmazott GPS- 
vevőkre a végrehajtandó repülési feladat függvényében az 
alábbi osztályokat és kategóriákat határozta meg (2):

Bővebb magyarázat szükséges a táblázat jobb oldali 
„nem precíziós megközelítések” oszlopához, melyet a I.2- 
es fejezetben fogunk részletesebben tárgyalni.

Viszont nem szükséges semmit hozzáfűzni az ábra fenn
maradó oszlopaihoz, ui. látható, hogy az összes útvonalre
pülési fajtánál a GPS-vevők minden táblázatban definiált 
osztálya korlátozás nélkül alkalmazható. A GPS-rendszer 
segítségével az útvonalrepülések bármilyen más útvonal
navigációs berendezéshez képest lényegesen egyszerűb
ben, pontosabban hajthatók végre (1. ábra).

Európában 1998. április 23. óta minden 10 000 láb felett
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6. ábra: Útvonalrepülés GPS felhasználásával

repülő légi jármű számára kötelező egy olyan területnavi
gációs rendszer (Area Navigation -  RNAV) használata, 
melynek navigációs hibája 0,5 NM lehet (3). A légi jármű 
üzemben tartóinak emiatt modernizálniuk kell repülőeszkö
zeik avionikai berendezéseit.

Ez igaz a két legnagyobb hazai „vállalatra”, a MALÉV 
Rt.-re és a Magyar Honvédségre is.

A legnagyobb magyar polgári légiforgalmi részvénytársa
ságnál a régebbi „nyugati” gyártású (Boeing 737-200) re
pülőgépeknek, illetve a volt Szovjetunióban gyártott repülő
gépeknek (Tupoljev-154) kell átesniük modernizáción.

Az előbbi típussal kevesebb problémája lesz a légitársa
ságnak, mivel ezek lízingelt repülőgépek, és a korszerűsí
tés gyárilag megoldható a következő nagyjavítás alkalmá
val, míg a magasabb típusszámú Boeingek (737-300; 
-400; 767-200), illetve az új Fokkerek eredetileg beépített 
flight /Management Computer System -  FMS/RNAV be
rendezéssel rendelkeznek.
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Nehezebb a probléma megoldása a saját tulajdonú, volt 
szovjet gyártású Tupoljev-154-esekkel kapcsolatban. 
Ezek a légi járművek teljesen új FMS beépítését igénylik, 
ugyanis eddig (1998. november) egyetlen orosz (volt szov
jet) gyártású légi jármű sem rendelkezett gyári tervezésű 
és beszerelésű, megfelelő pontosságú területnavigációs 
rendszerrel. A probléma volumenét tovább növeli, hogy a 
nyári időszakban a légitársaság -  a charterjáratok megnö
vekedett igénye miatt -  további ilyen típusú repülőgépeket 
szándékozik bérelni. A legutóbbi információk szerint az 
RNA lAberendezés beépítését egy észak-amerikai elektro
nikai vállalat fogja elvégezni, és e rendszer lelke (meghaj
tója) GPS-berendezés lesz. Ez a megoldás mindenképpen 
jobb lesz, mint a jelenleg használt RAIM nélküli, C/A kódú, 
S/А hozzáférésű GPS-vevő, amit már kb. 4 éve üzemeltet 
a légitársaság a Tu-154-esek fedélzetén.

A Magyar Köztársaság légierején belüli pillanatnyi hely
zet nagymértékben hasonló a MALÉV 4-5 évvel ezelőtti 
GPS üzemeltetési-felhasználási körülményeihez. Figye
lembe véve a különböző légi jármű típusok feladatvégre
hajtási magasságait, a 10 000 láb útvonalrepülési magas
ság nem tipikus a könnyű és közepes szállítóhelikopterek, 
valamint a könnyű szállító repülőgépek esetében. Ezért 
ezen légi járművek avionikailag még ideig-óráig üzemben 
tartahatók, persze csak akkor, ha:

-  nem helyezik őket NATO-csapatok alárendeltségébe;
-  az országhatárt nem repülik át;
-  kizárólag látvarepülési szabályok (Visual flight Rules 

-  I/FR) szerint hajtják végre feladataikat.
Amennyiben bármelyik feltétel a fenti háromból nem tel

jesül, a korszerűsítésre sort (pénzt) kell keríteni.
A közepes szállító repülőgépek, valamint a harcászati re

pülőezredek gépparkjánál a legnagyobbak az avionikai hi
ányosságok, ui. ezek a légi járművek több olyan repülési 
feladatot hajtanak végre (hazai és nemzetközi légi szállítá
sok, külföldi éleslövészetekre való ki- és hazatelepülések, 
nagy magasságú útvonalrepülések, amelyekhez szüksé
ges (lenne) az RNAV-rendszer.

Ezért a közepes szállító repülőgépek, valamint a harcá
szati repülőezredek repülőgépparkjainak avionikai kor
szerűsítése -  véleményem szerint -  a legfontosabb tenni
való.

Összegzésként megállapítható, hogy az előzőekben em
lített hiányosságok miatt a Magyar Honvédség légi jármű
vei navigációs téren csak korlátozottan képesek a NATO- 
val való útvonalnavigációs együttműködésre, így a géppark 
nem teljesíti sem a kompatibilitás, sem az interoperatibili- 
tás kritériumait.

1.2. A GPS-rendszer alkalmazása a leszálláshoz történő 
megközelítés navigációjában

Ez a repülési fázis a közelkörzeti navigációra (Terminal 
Area Navigation) és a végső megközelítés navigációjára 
(Final Approach Navigation) osztható fel.

Az előbbi eset lényegében útvonalrepülést jelent, mely
nek helyzetmeghatározásához elegendő minden RAIM- 
mal ellátott, C/A kódú, S/А hozzáférésű GPS-vevő (lásd 
TSO-táblázat).

A végső megközelítési eljárás kétfelé bontható, az ún. 
precíziós és nem precíziós megközelítésekre (Precisi- 
on/non Precision Approach), melyek megkülönböztetésé
nek egyik alappillére a földet érési zónában (Touchdown 
Zone) a meteorológiai adatok (elsősorban a felhőalap és a 
vízszintes látás) meghatározott érték alá csökkenése.

A nem precíziós megközelítések földi navigációs adóbe
rendezései viszonylag pontatlanabbak, közel sem nyújta

nak olyan minőségű és mennyiségű információt a légi 
jármű személyzeteinek, mint a precíziós megközelítésekre 
alkalmas berendezések. Ebből következően a nem precí
ziós rendszerek „repülőtéri leszállási minimum” jellemzői 
(az elhatározási/minimális süllyedési magasság és látástá
volság értéke) kb. 50%-kal kedvezőtlenebbek a precíziós 
rendszerek hasonló értékeinél.

Fentiek szemléltetésére célszerű megvizsgálni egy 
adott nemzetközi repülőtér (Budapest-Ferihegy) meghatá
rozott futópályájának (31-es Jobb) „B” kategóriájú légi 
járművekre vonatkozó leszállási minimumértékeit a külön
böző leszálló rendszerek függvényében (4).

A leszállási minimumok -  mivel sok más tényezőtől füg
genek (pl.: akadálymagasságok, domborzatok) -  értékei
ben (azonos leszállító rendszert feltételezve) kisebb-na- 
gyobb eltérések lehetnek.

Az ICAO ajánlásait betartván a polgári légitársaságok 
„járatgépei" mindhárom rendszert képesek alkalmazni.

Sajnos, ugyanez nem mondható el a Magyar Köztársa
ság légierejének légi járműveiről, ui. összesen 4 db (!) re
pülőgép képes használni mindhárom rendszert. A géppark 
fennmaradó része csupán a legkedvezőtlenebb minimu
mokkal bíró NDB-rendszert képes felhasználni, azt is csak 
kisebb-nagyobb korlátozásokkal (repülés közben nincs le
hetőség a földön előre behangolt-beprogramozott adóállo
mások újrahangolására).

Még szomorúbb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy 
a NATO legelterjedtebb leszállító rendszerét (Tactical Air 
Navigation -  TACAN) egyetlen magyar katonai légi jármű 
sem tudja alkalmazni.

A fent említett problémákra megoldást jelentene a RAIM- 
mal ellátott GPS-vevők beépítése, mivel a TSO-C129 (4) 
szabvány értelmében -  amit a NATO is elfogadott -  a GPS 
A1, B1, C1, valamint a RAlM-hoz hasonló képességekkel 
rendelkező GPS-vevők közül a B3, C3 osztályba soroltak 
alkalmasak nem precíziós megközelítési eljárások végre
hajtására (lásd TSO-táblázat).

A precíziós megközelítések főbb jellemzői közül meg kell 
említenem:

-  lényegesen pontosabb (adott esetben 5-10 m) navigá
ciót követelnek meg;

-folyamatossüllyedési profil (siklópálya, Glide Path-GB) 
kijelzést kell biztosítaniuk;

-  folyamatos irányadatokat (Localiser-LOC) információt 
és a

-  földet érési zónától számított távolságértékeket szük
séges jelezniük.

A legutolsó követelményt bármely GPS-vevő teljesíteni 
tudja, azonban az első két feltétel teljes körű lefedésére 
sem a C/A, sem a P/Y kódú („katonai”) vevők nem alkal
masak, mivel ezek helyzetmeghatározási hibája 2-20-szo- 
rosa a megkívánt értékeknek.

Fentiekhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a 
GPS-helyzetmeghatározás egyik legpontosabb módszere 
az ún. valós idejű (realtime) differenciális üzemmódban le
hetséges, amelyet elsősorban a geodéziában, a térképé
szetben, illetve bizonyos esetekben a precíziós megköze
lítési eljárások során alkalmaznak. Ebben az üzemmódban 
egy (vagy több) C/A kódú, S/А hozzáférésű vevőpár együt
tes üzemeltetésére van szükség úgy, hogy az egyik vevő 
(bázis) egy ismert koordinátájú pontra települ, a másik pe
dig a repülőgépre, mozgó járműre kerül. A bázisvevő hatá
rozza meg a vevő és a műholdak közötti távolságkorrekci
ókat úgy, hogy a mért távolságból kivonja az ismert pont
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koordinátáit, illetve a műholdak pályaadatai alapján számí
tott távolságokat, majd megfelelő csatornán továbbítja azo
kat a mozgó vevőbe (3. ábra). Ezzel a módszerrel a GPS- 
helyzetmeghatározások pontosságát befolyásoló tényezők 
közül kiküszöbölhető:

-  a műhold pályahibája;
-  a műhold órájának hibája;
-  az ionoszféra hatása;
-  a troposzféra hatása.

Egy adott területen belül a differenciális navigáció ponto
sága jelentékenyen jobb lehet a polgári felhasználók kb. 
100 méteres helyzetmeghatározási hibájánál.

A fentiek bizonyítására megemlíthető, hogy az USA 
Nemzeti Oceonológiai és Légköri Hivatal (Л/ational Oceo- 
nological and Athmospherical Agency -  NOAA) által még 
1990-ben végrehajtott kísérletei során egy 680 km/óra se
bességgel haladó repülőgépen elhelyezett GPS-vevő 
300 kilométeres távolságon 1 cm horizontális és 2 cm ver
tikális hibát „gyűjtött” össze. A kísérleti repüléseket rendkí
vül kedvezőtlen időjárási körülmények közepette is megis
mételték, de a felhalmozódott hiba nem haladta meg a 3, il
letve 6 centimétert.

A fenti eset kuriózumnak tekinthető, ui. a gyakorlati ta
pasztalatok alapján a navigációs pontatlanság az 1-5 m 
között tartományon belülre „hozható”. Ugyancsak empiri
kus úton bizonyított tény, hogy a felhasználóknak célszerű 
egy, a bázisállomás mint centrum köré rajzolt kb. 50. 
NM/93 km sugarú körön belül maradni az utóbb említett 
pontosság érdekében. E kritérium hazánk földrajzi terjedel
mét figyelembe véve könnyen teljesül. Jelentős egyszerű
sítést jelentene, ha a korrekciós jeleket sugárzó rendszert 
egy már „üzemelő” telekommunikációs frekvenciasávban 
üzemeltetnénk.

A repülőgép fedélzetén telepítendő berendezések:
-  GPS-vevő DGPS-re előkészítve;
-  1 m felbontású barometrikus vagy rádió-magasság

mérő (napjainkban már számos GPS-vevő tudja ezt bizto
sítani!);

-  adatátviteli rádióberendezés.

A földön telepítendő berendezések:
-  adatátviteli rádióberendezés (korrekciós adatok, baro

metrikus adatok, DGPS korrekciós jelek képzéséhez);

-  intelligens vezérlő egység (információkat továbbít a 
földi berendezés és a repülőgép, illetve a számítógép felé);

-  PC-alapú számítógéprendszer.
A DGPS-rendszer előnyei:
-  nagyobb pontosság;
-  az ország egész területére biztosítaná a DGPS korrek

ciós jeleket;
-  egyetlen nagy pontosságú bázisállomást kellene 

csak telepíteni;
-  precíziós megközelítésre is alkalmassá tehető a rendszer.

Az utolsó kitétel bizonyítására meg kell említenem azt az 
esetet, amikor az FMS-rendszerrel egybeépített DGPS- 
rendszert alkalmazták Észak-Amerikában precíziós leszál
lító rendszerként. Ekkor az „elért” hiba -  egy repülőtér 
meghatározott bejöveteli irányán -  húsz centiméter volt 
mind a siklópályán, mind az iránysávon mérve. Ez azon
ban földrajzi és technikai értelmen véve nem széleskörűen 
elterjedt rendszer, főleg azért nem, mert talán ez a legkölt
ségesebb konfiguráció a GPS-berendezések közül (5).

Az azonban már Európában (szerencsére Ferihegyen, a 
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnál is) számtalan 
esetben előfordult, hogy a precíziós leszállító rendszerek 
(ILS, RSZBN) ún. hitelesítő berepülését DGPS-alapú rend
szerrel oldották meg, minden eddigi rendszerrel megbízha
tóbban és pontosabban.

Sajnos, a NATO-tagállamok európai hadseregeihez vi
szonyítva a Magyar Honvédség nincs ilyen kedvező hely
zetben, ui. nincs önálló DGPS-rendszere sem a légierőnek, 
sem pedig a szárazföldi csapatoknak. A Magyar Köztársa
ság Fegyveres Erőit és Testületéit képes lenne kiszolgálni 
egy megfelelően elhelyezett, teljes konfigurációt tartalmazó 
bázisállomás, mint ahogyan ezt pl.: a Bundeswehrnél meg
valósították még 1996-ban.

Összegzésként megállapítható, hogy a NATO-csatlako- 
zás után is számos tennivalónk van még a navigációs in- 
teroperatibilitás és kompatibilitás eléréséig. Ennek egyik al
ternatíváját (talán az egyik legpontosabbat) kínálja szá
munkra a különböző GPS-konfigurációk alkalmazása.

A költségek elemzése után a döntéshozók felelőssége 
kiválasztani a megfelelő berendezést. Remélem e cikk se
gítséget nyújtott ezen döntés megkönnyítéséhez.
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A sokoldalú Delta-Ill hordozórakéta

A Boeing Delta-Ill hordozórakétája a legújabb, legterjedel
mesebb és legnagyobb teljesítményű változata az igen 
megbízható, sokoldalúan felhasználható Delta hordozóra
kéta-családnak. A több mint harminc éves folyamatos fej
lesztése során mindig figyelemmel kísérték a megrendelői 
igényeket.

Megalkotva az előre megjósolhatatlan sikerpályát befutó 
űrszállító rendszert, a Boeing továbbfejlesztette hordozóra
kétáját, s saját erőforrások felhasználásával kifejlesztették 
a Delta-lll rakétát, melynek első startját 1998-ra tervezték 
be. Az első megrendelők között volt a Hughes Space and 
Communications International Incorporation Los Ange
lesből, és a Space Systems/Loral Palo Altóból, mindkettő 
Kalifornia államból. 2002-ig mindössze 18 biztos megren
deléssel rendelkeznek, ebből tizenhármat a Hughes és ötöt 
a Space Systems/Loral adott.

A Delta-lll hordozórakéta 8346 kg hasznos terhet képes 
alacsony föld körüli pályára állítani, geostatcionárius-átme- 
neti pályára pedig 3810 kg-ot, kétszer annyit, mint az „igás- 
ló” becenevet kapott Delta-ll. A Delta-lll megnövelt kapa
citása a megrendelők nagy csoportja igényének tesz ele
get.

A hasznos teher tömegének ilyen mértékű megnövelése 
egybeesik a közepes teherbírású hordozórakétákkal 
szemben támasztott kapacitásigénnyel, s széles körű ha
zai és nemzetközi kereskedelmi, valamint kormánymegren
delések végrehajtását teszi lehetővé.

A Delta-lll hordozórakéta legszembetűnőbb különbségei 
a Delta-ll-höz képest a következők: új, kriogenikus meg
hajtást alkalmazó egyhajtóműves második fokozat, na
gyobb s erősebb szilárd gyorsítórakéták, valamint tága
sabb, kompozit anyagból készült orrkúp, terjedelmesebb 
hasznos terhek befogadására.

A Delta-ll és a Delta-lll megegyező rakétahajtóművet 
használ, hasonló repülési tulajdonságokkal rendelkezik, az 
indításhoz szükséges infrastruktúra is megegyezik, s mind
ez azért, hogy a költségeket minimalizálják, s maximalizál
ják az eszközök felhasználási területét.

Delta II Delta III

1. áb ra : A Delta-ll és III hordozóraké ta  e lrendezése és főbb  
ada ta in a k  összehason lítása , töm egada tok fontban m e
gadva

A D elta -lll hordozórakéta első fokozatában a 
Rocketdyne által gyártott RS-27A hajtómű van kiegészítve 
a szintén itt gyártott két darab kormányhajtóművel. Ezek a 
rakéta mozgási irányát és helyzetét szabályozzák a főhaj
tómű működési ideje alatt, valamint hozzájárulnak a főhaj
tómű kikapcsolását követően az első és a második fokozat 
szétválasztásához. A hordozórakéta hajtóanyagtartályának 
átmérőjét megnövelték a Delta-ll-höz képest, ezáltal csök
kent annak hossza, s javult az irányíthatóság.
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4. ábra : A  Delta III. e lső  pé ldánya  s ta rt előtt, a Galaxy-10 
m űho ldda l (AW ST)___________________________

Kilenc darab, az Alliant Techsystems által gyártott, szi
lárd gyorsítórakéta segíti az első fokozat működését, me
lyeket közvetlenül a Delta—II grafit-epoxi burkolatú gyorsí
tórakétáiból fejlesztettek ki, 25%-kal megnövelve tolóerejü
ket. Három darab az új, megnövelt átmérőjű szilárd gyorsí
tórakéták közül változtatható irányú fúvókával rendelkezik, 
ami a hordozórakéta irányíthatóságát és manőverezőké
pességét tovább növeli.

A Delta-lll második fokozatát a Pratt & Whitney saját, 
már három évtizednél is hosszabb idő óta használt RL-10 
jelű kriogenikus hajtóművének továbbfejlesztésével nyer
ték, mely változat az RL-10B-2  jelet kapta. A kriogenikus 
hajtómű több tolóerőt ad le, így a hasznos teher tömege fo
kozható. Az RL-10B-2  hajtóműházának átmérőjét szintén 
megnövelték a nagyobb impulzusmomentuma miatt, alkal
mazkodva a nagyobb hasznos teher kapacitáshoz. A haj
tómű szerkezeti elemei túlnyomórészt a már jól bevált 
R L -10 összetevőin alapszik, megnövelt megbízhatóság és 
irányíthatóság mellett.

Az orrkúp átmérőjét 4 méterre növelték a Delta-ll 2,89 
méteres orrkúp átmérőjéhez képest. A különböző 
szennyeződésekkel szembeni védekezés is javult, ezenkí
vül az orrkúp jobban kíméli a hasznos terhet az aerodina
mikai és akusztikus hatásoktól, valamint a hőterheléstől az 
indítás és a pályára állás során.

A Redundáns Inerciális Repülési Kontrolihálózatot 
(RIFCA) a Delta-lll hordozórakéta irányításához a szintén 
már jól bevált Delta-ll rakétából vették át. A RIFCA gyűrű 
alakú lézergiroszkópokat és -  sebességmérőket használ, 
ezek segítségével szolgáltat redundáns, három tengelyű 
magassági és sebességi adatokat a hordozórakéta mozgá
sáról. A repülést vezérlő program felölel egy standard repü
lési programot, az adatokat ehhez egy állandó repülési 
adatbázisból kapja, kiegészítve a megrendelő igényeinek 
megfelelő speciális információkkal.

A Delta-lll a 17B (SLC-17B) jelű indítókomplexumról 
startol a Floridai Cape Canaveral-i űrközpontból. A munká
sok az indításhoz megváltoztatják majd a Fehér Szobát 
hordozó platform helyét (a Fehér Szoba a tízemeletnyi ma
gasságú mozgatható szervíztorony része, s feladata a hor
dozórakéta védelme az indítási procedúra közben), közvet
lenül a földön helyezik el a folyékony hidrogén hajtóanya
got tartalmazó tartályt (bonyolult és hosszú csővezetékek 
helyett), s egy megnövelt teljesítményű szivattyút használ
nak a Delta-lll hordozórakéta feltöltéséhez.

A szilárd gyorsítórakétákat tartalmazó raktárt, a Delta ra
kéta ellenőrző központját, valamint a magasnyomású pró
bák végrehajtására szolgáló létesítményt szintén módosít
ják a Delta-lll megfelelő kiszolgálása céljából. A hordozó- 
rakéta működését és irányítását az irányítóközpont épüle
téből felügyelik.

Amikor a módosítások, s ezek ellenőrzése befejeződött 
1998 elején, az SLC-17B startkomplexum alkalmassá vált 
mind a Delta-ll, mind a Delta-lll hordozórakéta indítására.

Kereskedelmi partnerként a Boeing nyitott a különböző 
kormánymegrendelések előtt is. A társaságnak szerződé
sei vannak az Egyesült Államok Légierejével és a NASA- 
val a kormány által birtokolt indítóállások használatáról 
Cape Canaveralban.

A Boeing által gyártott alkotóelemek a társaság Hunting- 
ton Beachben és Monroviában lévő telepein készülnek Ka
lifornia államban; a tervezés, a különböző fokozatok össze
hangolását Pueblo Altóban, Colorado államban végzik.

Főbb alvállalkozók a Delta-lll programban

Rocketdyne, a Boeing leányvállalata, Canoga Parkban, 
Kaliforniában található, a főhajtómű vetés a két kor
mányművet gyártja.

5. ábra: A  Delta III. rakéta m ásod ik  pé ldánya  a z  indítás  
időpontjában, a z  Orion m űho ldda l (AW ST)
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6. ábra : A  raké ta  II. fokozata  a z  RL-1OB-2 ha jtóm űve l és a
SEP fúvókáva l (AW ST)
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Pratt & Whitney, Nyugat Palm Beachben, Florida állam
ban található, a második fokozat kriogenikus hajtóművét 
gyártja.

Mitsubishi Heavy Industries, Nagojában, Japánban talál
ható, a 4 m átmérőjű üzemanyagtartályt gyártja.

Alliant, Techsystems, Magnában, Utah államban talál
ható, az első fokozat szilárd gyorsítófokozatait gyártja.

AlliedSignal, Teteboróban, Navajo államban található. A 
Redundáns Inerciális Repülési Kontrollhálózat (RIFCA) ál
lítják elő, s ellátják a repülési- és állapotkontrollt.

Boeing

A kísérletek főbb adatai

A Delta-lll hordozórakéta a startnál 498 960 kg tolóerőt ad 
le. Ebből 90 720 kg a Rocketdyne RS-27  hajtómű teljesít
ménye, és 6 db Alliant Techsystems szilárd hajtóanyagú 
booster működik á/68 030 kg tolóerővel. Ezek közül 3 db a 
TVC jelű fúvókamozgató mechanizmussal van ellátva a 
kormányzás elősegítésére. A 6 db booster kiégésekor gyújt 
a maradék 3 db, á/68 030 kg tolóerővel, így a teljesítmény 
294 820 kg.

Az egész rakéta tömege a startnál 300 736 kg, ebből a 
műhold 3855 kg. A II. fokozat átmérője 3,96 m, hajtóműve 
a kriogén Pratt and Whitney RL-1 OB-2, ennek tolóereje 
11 340 kg. Karbonszálerősítésű fúvókája aránylag nagy, 
4,11 m hosszú és 2,012 m átmérőjű.

Az első startkísérlet 1998. augusztus 26-án volt. A 17B 
pádról elemelkedett rakéta a start után 71 s-al М2,5 sebes
ségnél 18,3 km magasságban felrobbant. A vizsgálat me
gállapította, hogy a 4 Hz-es rezgések hatására a TVC-kor- 
mányrendszer már T+55 s-kor elhasználta egész működ
tető hidraulika anyagát, és az összmegsemmisítő rend
szert működésbe hozta. A rakéta számítógépes vezérlő 
programja eleve hibás volt, így a Panamsat Galaxy-10 mű
hold (200 mill, dollár) feleslegesen pusztult el.

Egy négy hónapos felülvizsgálat után szerelték a 2. pél
dányt. Ennek startjára 1999. május 4-én került sor Cape 
Canaveralról. Ekkor az I. fokozat összes egysége jól műkö
dött. A II. fokozat működésénél T+4 min. 37 s-kor kinyílt a 
hosszú hajtóműfúvóka, az első gyújtás rendben lezajlott és 
T+8 min. 50 s-kor a hajtómű leállt. Ekkor a műhold 85-744 
tengeri mérföld pályán keringett, majd 8 min. elteltével kel
lett volna a második begyújtást elvégezni 2 min. 31 s idő
tartamra, de ez nem történt meg. A 4300 kg-os Orion-3

műhold (230 millió dollár) elveszett, a fokozattal együtt pár 
hét múlva elégett a légkörben. A rakéták darabonként 80 
millió dollárba kerültek, újabb műszaki vizsgálatok kezdőd
tek, mivel a Centaur fokozat hasonló hibát csak 1991-ben 
és 1992-ben mutatott.

S. Gy.
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Haditechnika- történet

A „meglovagolt torpedó”

Az olasz királyi haditengerészetnek figyelemre méltó 
fegyvere -  találmánya -  volt a „meglovagolt torpedódnak 
vagy talán „kétszemélyes torpedónak” nevezhető harci 
eszköz. E különleges, miniatűrnek tekinthető szerkezet is
mertetésénél vissza kell térnünk a múltba, az első világhá
ború idejéhez.

A dolog úgy kezdődött, hogy 1915-ben, az Olaszország 
hadba lépését követő napok egyikén Luigi Martignoni, a 
Regia Marina gépészaltisztje megkérdezte Raffaele 
Rossetti tengerészmérnök főhadnagytól, hogy vajon készít
hető-e olyan torpedó, amelyet egy ember, rajta ülve, bekor
mányozhat az ellenség haditengerészeti bázisára, s ott egy 
hajót a levegőbe röpít vele. Rossetti mérnök a fő nehézsé
get egy ilyen instrumentum egysúlyban tartásában látta, és 
ezért az altisztnek nemleges választ adott. A gondolat 
azonban szeget ütött a fejébe és elkezdett számolni... Ezu
tán megindult a huzavona, egyik tengerészeti parancsnok
tól a másikig, hivataltól hivatalig. Az ügy már-már elaludt, 
amikor az egyik fontos beosztásban lévő tengernagy he
lyére új ember került, aki fantáziát látott a találmányban, és 
kiadatott Rossettinek két B/57 típusú torpedót, hogy azok
kal készítse el különös fegyverét.

A mérnök 1917 májusában látott munkához, de a Hadi
tengerészeti Minisztérium még mindig késlekedett a hiva
talos engedéllyel. Ezért torpedóit kénytelen volt a La Spe- 
ziában működő tengeralattjáró-építő gyár munkásöltözőjé
ben elrejteni. Csak titokban, néhány barátjával dolgozhatott 
a torpedók átalakításán.

Amikor munkájával már szépen előrehaladt, barátjához, 
de Angelis kapitányhoz, a La Spezia-i haditengerészeti re
pülőállomás parancsnokához fordult segítségért-támogatá- 
sért, aki hozzájárult ahhoz, hogy torpedóit átszállíttassa az 
egyik hangárba.

Az első vízi kísérletre 1918. január 18-án este került sor, 
amelyet még több próbajárat követett. Rossetti az utolsó 
próbautat 1918. március 9-én tartotta, ezzel a dolog tech
nikai részét befejezettnek tekintette. Most már a harcászati 
résznek, vagyis az éles bevetésnek kellett következnie, 
ami azonban adminisztrációs okokból még jó ideig váratott 
magára (többek között valahogyan meg kellett szerezni a 
minisztériumi engedélyt, mert addig a torpedót nem létező
nek tekintették, nem létező fegyverrel pedig nem lehet ha
ditervet kovácsolni...).

1918. október 18-án Thaon de Revei altengernagy végre 
kiadta a parancsot: Rossetti a legközelebbi újholdkor Raf
faele Paolucci orvoshadnaggyal együtt -  aki vállalkozott e 
kétes kimenetelű kalandra -  végrehajhatja az akciót.

A feladatra előkészítették a 65 РЛ/jelű torpedónaszádot 
s kitűzték az indulás időpontját. Rossetti az engedély értel
mében csak egy torpedót vihetett magával. A mérnök kivá
lasztotta az S 1 jelűt.

A bátor férfiak 1918. október 31-én 18 óra 30 perckor 
hagyták el a 65 PN torpedónaszád fedélzetén Velence ki
kötőjét, hogy az éj leple alatt bejussanak az osztrák-ma
gyar haditengerészet központi hadikikötőjébe, Pólába, s ott 
elsüllyesszék a flotta vezérhajóját, a VIRIBUS UNITIS csa
tahajót.

A torpedónaszádot a MAS 95 torpedóvető motorcsónak

kísérte azzal a feladattal, hogy a kikötő bejárata előtt vára
kozzon a visszatérő két tisztre. A visszatérés meghiúsulása 
esetén -  hangzott tovább a parancs -  ússzanak ki az öböl 
északi partjára, és onnan gyalogoljanak át a Rovigno mel
letti kis faluba, Fontanéba, ahol esténként egy MAS vár rá
juk. Gumiruhájuk alatt pedig az olasz haditengerészet tiszti 
öltönyét viselték, hogyha fogságba esnének, ne tekintsék 
őket kémeknek, akikre a hadbíróság rögtönítélő bíróságá
nak halálos ítélete vár.

Brioni szigete előtt átszálltak a MAS 95-re, amely az S 1 
torpedót vontába vette, és elvontatta őket a fő védőtorlasz 
közelébe. Attól mintegy 600 méterre megállva, Rossetti és 
Paolucci átszálltak az S 7-re, feltöltötték 205 atmoszférára 
a sűrítettlevegő-tartályt, és 22 óra 13 perckor elindultak, 
hogy immáron teljesen magányosan behatoljanak a ki
kötőbe...

... Csakhogy 1918. október 31-én történelmi jelentőségű 
változások történtek Pólában. Ezen a napon (amikor az 
olaszok elindultak vállalkozásukra) IV. Károly király rende
letére nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy, flottapa
rancsnok az osztrák-magyar császári és királyi hajóhadat 
(a Duna-flottilla kivételével) átadta a megalakuló szerb— 
horvát-szlovén államot képviselő Délszláv Nemzeti Tanács 
megbízottjainak. A hajókra felvonták az új lobogót, a nem 
délszláv tiszteket és legénységet kihajózták, a cs. és kir. 
hajóhad megszűnt...

... Minderről azonban Rossettiék elindulásakor az olasz 
haditengerészet vezetése még mit sem tudott. Az S 7-en 
„lovagló” két tiszt 22 óra 30 perckor a torlaszhoz érkezett.

A torlaszon találtak egy sérült, lemerült úszótestet. Ezu
tán felvillant egy fényszóró, majd egy német tengeralattjáró 
ment el mellettük alig másfélszáz méterrel, de nem vette 
észre őket. Már éjfél után, tehát november 1-jén, 1 óra előtt 
pár perccel értek az ún. kisbejárathoz, amelynek hullám- 
törőjén egy kezelőszemélyzet nélküli kis löveg árválkodott. 
Ezután értek a nagybejárathoz. Ennek torlaszán is 
könnyedén átmásztak és az S 7-et is gyorsan átcsúsztat
ták a kissé víz alá merült háló fölött, amelyet behatoló el
lenséges tengeralattjárók feltartóztatására helyeztek oda.

Éjfél után 2 órakor érkeztek a hármas hálózárhoz, ame
lyen ugyancsak nehézség nélkül jutottak át. Ekkor tőlük 
alig 30 méternyire őrhajó árnyképe magasodott föléjük, ez 
azonban nem nyitott rájuk tüzet, mert az őrszolgálatos 
délszláv matróz úgy vélte, a háború eredményesen befe
jeződött, nincs miért figyelni, inkább csak ünnepelni kell...

A nap eseményeiről semmit sem sejtő két olasz a követ
kező három torlaszon is sikeresen átjutott, és ott hihetetlen 
kép tárult elébük: a bóján ringó VIRIBUS UNITIS, PRINZ 
EUGEN és TEGETTHOFF dreadnoughtok békebeli 
fényárban, teljes kivilágításban ünnepeltek. Sok töpren
gésre azonban már nem volt idő, az S 7 tartályában a sű- 
rítettlevegő-nyomás erősen csökkent. Előkészítették a rob
banótöltetet, s a VIRIBUS UNITIS bal oldalához húzódtak, 
amikor ott egy kivilágított motorcsónakot pillantottak meg, 
mire átlavíroztak a hajó jobb oldalára. Közel jártak hajnali 
5 órához, igyekezniük kellett. Rossetti felerősítette a vízvo
nalon a robbanótöltetet a 4. és 5. számú, 15 cm-es löve- 
gek alatt, majd visszaúszott a torpedóhoz. Közben, 5 óra
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15-kor, felriogott az ébresztő kürtszó, s 
a fedélzeten megindult az élet. A két 
olasz már éppen elhagyta a csatahajót, 
amikor felvillant egy fényszóró, amely 
megvilágította őket. Tüstént lebocsátot- 
tak egy csónakot. Amidőn Rossettiék 
látták, hogy lassú torpedójukkal nem 
menekülhetnek, a második töltetet is 
élesre állították, a torpedót a kikötő bel
sejébe irányították, majd a vízbe vetet
ték magukat, és a part felé úsztak. A 
magára hagyott torpedó rövid tekergés 
után nekiütődött az osztrák LLOYD tár
saság WIEN nevű termes gőzösének, 
és felrobbanva elsüllyesztette a hajót.

A VIRIBUS UNITIS csónakja utolérte 
az olaszokat, felvitték őket a fedélzetre, 
ahol a legénység a legnagyobb barát
sággal fogadta őket, mint az új SHS Ki
rályság szövetségesének tisztjeit. Köz
ben Rossetti észrevette, hogy a legény
ség a szerb nemzeti színekből összeál
lított kokárdát viseli. Rosszat sejtve 
kérte, vezessék a parancsnokhoz, aki 
előtt Rossetti mindent őszintén elmon
dott. Erre a parancsnok, Jankó Vuko- 
vics de Podkapelski sorhajókapitány, 
egyúttal a délszláv flotta újdonsült pa
rancsnoka, utasítást adott a hajó elha
gyására, s a legénység zöme a vízbe 
ugrott. A töltet 6 óra 40 perckor rob
bant, a hajó 14 perc alatt merült a ten
ger fenekére, parancsnokával együtt, 
aki előzőleg derekasan végigharcolta 
hajójával (CSEPEL romboló s más na
gyobb egységek élén) a világháborút.

A meglovagolt torpedó hossza: 523 
cm, átmérője: 45 cm, hajtóerő: gázmo
tor, sebesség: 2 csomó, fegyverzet: 2 
robbanótöltet.

Az olasz haditengerészet a második 
világháborúban is meg akarta ismételni 
Rossettiék sikeres vállalkozását.

A meglovagolható vagy másképpen 
ember vezette torpedóknak nevezett 
fegyvert az első világháború utáni esz
tendőkben már igyekeztek tökéletesí
teni, de a második világháborúban be
vetett harceszközök már használható 
prototípusát csak 1936-ban építették 
meg. Először úgy tervezték, hogy majd 
egy nagy tengeralattjáró fedélzetére 
épített aljzatra szerelik, és így viszik a 
kiszemelt célpont közelébe. Ez a meg
oldás azonban nem vált be, mert a 
meglovagolható torpedó nem állta a 
víznyomást a nagyobb mélységben.

A kisméretű, ember vezette torpedó
kat úgy kellett az ellenséges cél köze
lébe vinni, hogy támadásuk a meglepe
tés erejével hasson. A szállító tengera
lattjárókra nagy víznyomást is kibíró 
hengereket hegesztettek, mégpedig 
egyet a tengeralattjáró első részére, 
kettőt pedig a parancsnoki torony két 
oldalára. Később már négy nyomásálló
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hengert építettek a szállító tengeralatt
járóra, kettőt a parancsnoki torony elé, 
kettőt pedig mögé.

A meglovagolható torpedó alapvető
en egy elektromos meghajtású miniatűr 
tengeralattjáró volt, amelyet botkor
mánnyal irányítottak. Személyzete két 
békaemberruhába öltözött, búvárkikép
zést kapott emberből állt, akiket hosszú 
távú víz alatti légzőkészülékkel szerel
tek fel. A leválasztható robbanófej mel
letti szekrénykékben megfelelő szer
számok voltak, hogy velük elháríthas
sanak mindenféle víz alatti akadályt, 
ide értve a búvárhajók elleni hálókat is, 
amelyek a horgonyon álló nagy hajókat 
védték.

Az elgondolást tett követte. A jeles 
esemény a következőképpen játszódott 
le.

1941. december 3-án kifutott La 
Speziából Valerio Borghese herceg, 
fregattkapitány parancsnoksága alatt a 
SCIRÉ nevű tengeralattjáró, fedélzetén 
hat békaemberrel, akik három akció- 
csoportot alkottak, a magukkal vitt há
rom meglovagolható torpedóval. Úti 
céljuk az alexandriai brit hadikikötő volt.

A tengeralattjáró december 9-én kö
tött ki Leros szigetén, Portó Lagóban, 
ahonnan 14-én folytatta útját déli 
irányba, és december 17-én érkezett 
meg Alexandria elé. Miután a pa
rancsnok nem tudta, hogy a brit flotta a 
kikötőben horgonyoz-e, egy nappal el
halasztotta a hadműveletet, hogy felde
rítsék a kikötőt. Az Athénből startoló fel
derítőgépek aztán megállapították, 
hogy a kikötőben két csatahajó áll. A 
hírt továbbították a tengeralattjárónak, 
amely 18-án, 18 óra 40 perckor a ki
kötő bejáratától 1,3 mérföldnyire leme
rült a tengerfenékre. A békaemberek megkapták az 
utolsó eligazítást. Közben egy őrszolgálatos romboló szá
guldott el fölöttük, egyéb esemény nem történt. Hacsak 
nem az, hogy lehallgatták a földközi-tengeri brit flotta pa
rancsnokának, Cunningham tengernagynak a telefonbe
szélgetését, amelyet az alexandriai kötelék parancsnoká
val folytatott. Ebben a tengernagy figyelmeztette a pa
rancsnokokat, hogy számolniok kell valamilyen ellenséges 
támadással, légi torpedókkal, közepes hadihajókkal, eset
leg meglovagolható torpedóval.

A SCIRÉ 21 órakor a felszínre emelkedett, vízre tette a 
három meglovagolható torpedót a hat emberrel, s elindult 
a nyílt tenger felé.

A gumiruhás, búvárfelszereléssel ellátott hat férfi úgy 
festett, mintha valami idegen bolygóról cseppentek volna a 
tengerre. A három torpedó hamarosan a kikötőt védő háló
hoz érkezett, amelynek felső része jó egy méterrel emelke
dett a víztükör fölé. Ezen nem tudtak volna keresztülmenni, 
ha nem lett volna egy helyen nyitva az akkoriban érkező 
rombolók részére. Az olasz békaemberek a brit rombolók 
között 3 csomó sebességgel haladva rövidesen a kikötő 
belsejébe kerültek. Ez a merész manőver a parancsnokok 
nem mindennapi hidegvérűségéről tanúskodott, hiszen tud
ták, ha a rombolók felfedezik őket, percek alatt szétlövik

mindannyiukat, a robbanótöltettekkel együtt. Volt, hogy 50 
méter sem választotta el őket a rombolóktól. Közben a há
rom torpedó elszakadt egymástól, a parancsnokok szem 
elől vesztették egymást.

A kikötőben az első torpedó parancsnoka, Luigi Durand 
de la Penne fregatthadnagy (társa Emilio Bianchi főtörzs- 
hajómester) hamarosan észlelte a QUEEN ELISABETH 
csatahajó árnyképét. Vele szemben közvetlenül a part 
mellé kötve állt a SAGONA motoros tartályhajó, rákötve a 
JERVIS romboló, előttük pedig a VALIANT csatahajó fe
küdt a horgonyán. Számukra ez utóbbit jelölték ki célnak. 
Lassan a VALIANT közelébe mentek, majd a parancsnok 
elúszott a hajóig, hogy meggyőződjön róla, van-e a hajó 
körül védőháló, és azon vannak-e érintőaknák. Háló volt, 
de a robbanótestek nem voltak ráerősítve. Ezután vissza
úszott Bianchihoz, akivel kötél fűzte össze, hogy el ne ve
szítsék egymást, majd a torpedót a hálóhoz vezették és azt 
lenyomva sikerült keresztülcsúszniuk fölötte. Ezután Du
rand de la Penne fregattkapitány megkereste a hajótesten 
az alkalmas helyet és elhelyezte az időzített robbanótölte
tet. Amikor mindezzel végzett, és visszaúszott a torpedó
hoz, hogy elhagyják Bianchival a kikötőt, a csatahajóról 
meghallották a zajt, felkapcsoltak egy fényszórót, amely 
megvilágította őket. Gyorsan leengedtek egy mentőcsóna
k o t-  közben néhány kézifegyverből tüzet nyitottak rájuk —, 
majd a brit matrózok kihalászták és a VALIANT-ra vitték
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őket. Az első tisztnek megmutatták papírjaikat, de az idő
zített robbanótöltetről csak az utolsó pillanatban szóltak, 
amikor már nem lehetett a robbanást elkerülni. A VALIANT 
csatahajó feneke alatt robbant a bomba, az embereknek 
csak annyi idejük maradt, hogy biztonságba helyezzék ma
gukat.

A második torpedó legénysége -  Vincenzo Martellotta 
fregatthadnagy és Mario Mariono főtörzshajómester -  kö
rülbelül ugyanakkor helyezte el a robbanótöltetet a SA- 
GONA fenekére, amikor de la Penne-ék. Ezután partra 
úsztak, ahol hamarosan felfedezték és foglyul ejtették 
mindkettőjüket.

A harmadik torpedó parancsnoka, Antonio Marceglia 
mérnök sorhajóhadnagy Spartaco Schergat altiszttel he
lyezték el a robbanótöltetet, majd partra úsztak, és elindul
tak a város felé, de a brit ROSETTA tengeralattjáró őrsze
mélyzete feltartóztatta őket. Marceglia sorhajóhadnagy, 
hogy hamarabb útjukra engedjék őket, egy ötfontos bank
jegyet nyomott a brit tengerész markába -  angol könnyű
búvároknak mondták magukat de ez a bankjegy Egyip
tomban teljesen ismeretlen volt, az őrség gyanút fogott és 
mindkettőjüket bekísérte a parancsnokságra.

Az első robbanás reggel hat órakor következett be. A

SAGONA a levegőbe repült és percek alatt elsüllyedt, a rá
kötött JERVIS romboló ugyancsak alaposan megsérült.

Húsz perc múlva robbant a 300 kg-os töltet a VALIANT 
első lövegtornya alatt. A kikötőben sekély lévén a víz, fél 
perc alatt leért a fenékre, ahol oldalára fordult.

Négy perc sem telt el a VALIANT elsüllyedése után, ami
kor a QUEEN ELISABETH oldalára helyezett töltet is ex- 
plodált. A csatahajó úgy süllyedt el, hogy felépítményei ki
látszottak a vízből.

Amikor ezen a december 19-i reggelen a nap felkelt, há
rom újabb robbanástól reszketett meg az alexandriai hadi
kikötő levegője: az előre beállított időzítőberendezés le
vegőbe röpítette a három meglovagolható torpedót is.

Egy brit tengerészeti szakíró, Donald Me Intyre a Föld
közi-tengeren viselt háborúról írott könyvében erről a 
hadműveletről a többi között a következőket mondja: „Ez a 
hat valóban hős és leleményes férfi egy csapásra kiiktatta 
Cunningham csatahajóraját a hadrendből. Ebben az idő
pontban a veszteség pótolhatatlan volt, mert csak néhány 
nappal korábban süllyesztették el a japánok a PRINCE OF 
WALES csatahajót és a REPULSE csatacirkálót...”

Dr. Csonkaréti Károly
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A haditechnika történetében először a második világhábo
rúban csaptak össze nagy tömegben bevetett páncélosok 
egymással. Már a háborúra felkészülés során is, de külö
nösen annak kitörése után születtek egyre újabb és újabb 
találmányok, módosítások egyrészt a páncélátütés, más
részt a páncélvédelem fejlesztésében. Az űrméret alatti, a 
különlegesen kemény ötvözetből készült és kumulatív ha
tású páncéltörő lövedékek jellemzőek erre a törekvésre az 
egyik oldalon; a fokozatosan mind vastagabb, réteges kia
lakítású, döntött és mágneses tapadóaknák ellen védett 
páncélok megjelenése jelzi az előzővel ellentétes irányú tö
rekvéseket a másik oldalon.

Az utóbbi időben a haditechnika iránt is megnövekedett 
érdeklődést egyre több szaklap, újság és könyv igyekszik 
kielégíteni. Magától értetődő, hogy a legutóbbi világháború 
harceszközei ezekben a sajtótermékekben kiemelt szere
pet kapnak. Magyarázzák ezt egyrészt e világégés máig 
tartó politikai hatásai, másrészt az egykor misztikusnak 
tűnő harceszközök és azok dokumentációinak teljes hoz
záférhetősége.

Ebben a haditechnikával foglalkozó, szinte áttekinthetet
len anyagban a német harckocsik leírásakor gyakran talál
kozunk a „zimmerit” bevonattal. Ez a képlékeny állapotban 
a harckocsi függőleges vagy ahhoz közeli dőlésszögben ki
alakított páncéllemezeire felhordott anyag a mágneses ta
padóaknák felhelyezését volt hivatott meggátolni. Ennyi kö
rülbelül minden, német harkocsikkal is foglalkozó részlete
sebb leírásban olvasható. Ennek az anyagnak felhordási 
technológiáját és pontosabb összetételét mind ez idáig hi
ába kereste az érdeklődő a mégoly részletes leírásokban is.

A szovjet csapatok által az ellenséges harckocsik ellen 
alkalmazott mágneses aknák felhelyezését megnehe
zítendő, német oldalon több lehetséges megoldást is meg
vizsgáltak. Kiindulási pont a talán éppen a fronton harcoló 
német csapatok szükségmegoldása, a harckocsi páncélle
mezeinek agyagos sárral betapasztása lehetett. Tény, 
hogy a Wehrmacht egyik kísérleti bázisán, a kummersdorfi 
lőtéren 1943 júniusában egy Zimmer nevű cég kétnapos 
bemutatót tartott saját fejlesztésű, a harckocsik páncélle
mezeire utólag is felhordható, tapadóaknák ellen védelmet 
nyújtó anyagáról. Röviddel a bemutatót követően csapat
próbát is elrendeltek, erre a keleti fronton harcoló 7. és 4. 
német páncéloshadosztály néhány egységét jelölték ki, 
mely alakulatokat egyidejűleg a szükséges anyagokkal, 
szerszámokkal és képzéssel is ellátták.

Az új anyag hosszabb kísérletsorozat eredménye volt. 
Ennek keretében többek közt 3-5 mm vastagon felhordott, 
finom szemcséjű kőzúzalékkal kevert cementet, ugyancsak 
kőzúzalékkal kevert bitument, illetve kátrányt (melynek al
kalmazhatósága a meleg időszakokban eleve problemati
kus) és 2-3 mm vastagságban a védendő felületre juttatott 
festékréteget vetettek vizsgálat alá. Ezek közül igazi védel
met a kátrányos zúzalék nyújtott, azonban tűzveszélyes
sége miatt alkalmazása még a hideg évszakokban se volt 
ajánlatos. Téli időszakban a páncél vízzel locsolása szintén 
kellő védelmet nyújtott a tapadóaknák ellen.

Az 1943 júniusában bemutatott és elfogadott, később 
„zimmerit” névéi fogalommá vált anyag mindenben megfe
lelt az elvárásoknak.

Az új anyag összetétele (egy Pz. III. típusú harkocsi 96

kg-os anyagszükséglete) a következő volt:

38.4 kg bárium-szulfát,
14.4 kg okkerfesték,
9.6 kg cink-szulfid,
9.6 kg faliszttel kevert enyv,
mely anyagokat azután összekeverték
24,0 kg polivinil-acetáttal.

Az alkalmazási szabályzat szerint bevezetésétől -  a kü
lönböző harckocsigyártó cégeknél eltérően, 1943. szep
tembertől októberig -  valamennyi német lll-as, IV-es, Pár
duc, Tigris és Királytigris harckocsi, valamint rohamlöve- 
gek, vadászpáncélosok gyárilag vagy a csapatoknál bevo- 
nandóak az új anyaggal. Az egy páncélos bevonásához 
szükséges anyagmennyiség a harckocsi méretétől függő
en 80-120 kg „zimmerit” volt.
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E munkák során többek között a következő irányelveket 
kellett betartani:

A védőbevonat felhordandó a páncélteknő és a felépít
mény minden függőleges és döntött felületére, a páncélkö- 
tényezés alatt is, olyan magasságig, ameddig egy átlagos
nál magasabb növésű katona tapadóaknát felhelyezni ké
pes.

Nem kell bevonni a páncélkötényezést a tornyon és a 
harkocsi oldalán, a különböző fedeleket, parancsnoki kupo
lát, a páncélteknő alját, a láncborítást, a szerelékes dobo
zokat, lámpákat, a kipufogó részeit, valamint az olyan pán
célfelületeket, amelyek szilárdan beépített vagy leszerel
hető elemek fednek (pl. futómű tartozékok).

Meg kell említeni, hogy -  a régi fotók tanúsága szerint -  
különösen a csapatoknál történt „zimmeritezés” nem min
denben követte pontosan ezeket az irányelveket.

A „zimmerit” felhordása a következőképpen történt:
• a bevonandó felületet meg kellett tisztítani és szárítani:
• egy réteg „zimmerit”-et kenőkéssel vékonyan, kisebb, 

négyzetes felületenként felhordani;
• az anyagot 4 órán át száradni hagyni. Ezután egy nem 

túlságosan közel tartott benzinlámpával (nehogy az anyag 
meggyulladjon) kikeményíteni;

5 .-6 . ábra : E gy  IV -es típusú vadászharckocs i p áncé lza tá 
nak  „z im m e rit”  m in táza ta

7. ábra : lll-a s  típusú roham löveg  küzdő té r hátsó fa lának és  
m oto rté r fede lének „n á p o ly i” m intázata

• kenőkéssel az előzőekben leírtak szerint újabb, kb. 4 
mm vastag réteget felvinni, mely réteget kenőkéssel, vagy 
erre a célra kialakított egyik célszerszámmal hullámosítani. 
(Az erre a célra kialakított célszerszám egy kb. 150X150 
mm-es tompa gúlákkal borított falap, melynek használata 
a „nápolyi” mintázatot eredményezte.);

• a kb. 12 órán át száradni hagyott második réteget a 3.
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8. ábra : A z  1994 októberében a bu d a i várban készü lt képen  
jó l lá tha tó  a K irá ly tig ris  m in tá jú  ha rckocs i to ronypáncé l
za tának  sa já tságosán  fo rm ázo tt védőbevonata

pontban leírtak szerint ismét kikeményíteni. Az anyag ezu
tán a harkocsi más részeivel együtt festhető.

A hordós csomagolású „zimmerit” a megjelölt felhasznál
hatósági időn belül -  bár volt oldószere -  hígítás nélkül al
kalmazható volt.

Bevezetésétől kezdve a német harckocsik egyik jellegze
tessége a furcsa, egyenetlen felületű páncélzat lett.

Később egy másik németországi lőtér (Hillersleben-Sal- 
chau) még egyszer helyet adott „zimmerit”-tel kapcsolatos 
kísérleteknek.

1944 késő őszén a harcoló német páncéloscsapatoktól 
olyan jelzés érkezett, hogy a páncélosok „zimmerit” bevo
nata találat esetén meggyullad. A felvetés tisztázására két 
zsákmányolt harckocsit vontak be „zimmerit”-tel. Az egyiket 
a Zimmer gyár szakembere az előírások pontos betartásá
val, a másikat a csapatoknál kialakult szokások szerint 
„gyorsított” módszerrel. Mindkét harckocsira többször lőttek 
páncéltörő, repesz- és gyújtógránáttal. Ezeket a lövéseket 
részben lapos szögben adták le, hogy a lövedék a páncél
ról lepattanjon, részben keresztüllőtték a páncélt. Még 
foszforgránát esetén sem gyulladt meg a védőréteg, akkor 
sem, ha a szétfröcskölő, égő foszforrészek a „zimmerit” ré
tegre jutottak. Égésük néhány másodperc után ott is 
megszűnt.

Megállapították, hogy a 4-6 napnál rövidebb ideje felhor
dott „zimmerit”-réteg hegesztőpisztollyal vagy benzinlám
pával tartósan, közvetlenül melegítve meggyullad ugyan, 
de a láng elvételét követő 20 mp után az égés megszűnik.

Bár a kísérletek így megnyugtató eredményt hoztak, az 
anyag páncélosokon való alkalmazása az 1944-es év vé
gével -  minden jel szerint az általános anyaghiány miatt -  
megszűnt. Ettől kezdve már csak a csapatoknál lévő kész
leteket használták fel, ha még volt rá alkalom és idő.

Több mint 50 év távlatából nehéz megítélni, hogy a cél
nak amúgy tökéletesen megfelelő anyag betöltötte-e a 
hozzá fűzött reményeket. Talán annak a haditechnikában 
jártas szakembernek van igaza, aki szerint egy harckocsi 
már eleve leírható volt, ha egy ellenséges katona tapadó
aknával a közelébe férkőzhetett, és azt meg is kísérelhette 
felhelyezni a páncélosra.

9. ábra : E gy  Párduc harckocs i hom lokpáncé ljának „z im m e 
r it” ré tege

10. ábra : P árduc ha rckocsira  a gyá rtósza lagon  fe lhordott, 
m ég teste tlen  fedőré teg

Tény viszont, hogy az egykor felhordott „zimmerit”-nek 
az alkalmazása óta eltelt évek nem sokat ártottak. Sok 
irigylésre méltó haditechnikai múzeum, melynek gyűjtemé
nyében többek közt ilyen pasztával bevont német harc
kocsi is található, szemlélteti a „zimmerit” időtállóságát. 
Hozzánk legközelebb a szlovákiai Besztercebányán talál
ható egy lll-as rohamlöveg, melynek bevonata dacol az 
idővel és a kíváncsi látogatók zsebkéseivel.
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Az 1938. augusztus 13-án, most hatvan éve hivatalosan is 
színre lépett Magyar Királyi Honvéd Légierő első parancs
noka vitéz Háry László repülőezredes, az első világháború 
legendás hírű vadászrepülő-parancsnoka volt.

A példamutatóan vitéz katona élete és vezetőképessége 
minden tekintetben alkalmassá tette erre a nemes pozíci
óra, amelyet az egykori К. u. K. repülőcsapatok számos, őt 
rangsorban megelőző, idősebb repülőtisztje fölé helyezve 
kapott. 1923 óta mindent megtett, hogy az akkor még a tri
anoni békeszerződés tiltása alatt titokban szervezett légi
erőt kiképzésében és felszerelésében fejlessze és előké
szítse az önállóságra. A kitűnő parancsnok életútjáról nap
jainkig sok téves és hamis adat jelent meg -  még jó hírű
nek tartott repülőlapjainkban is - ,  ezért szükséges, hogy 
ezeket a történészek helyesbítsék, még mielőtt a köztudat
ban a tévedések elterjednének. Különösen fontos ez nap
jainkban, amikor mai légierőnk évfordulós ünnepségein, a 
tököli repülőtér emlékművénél és a nevét viselő alakulatnál

is, a 93. vitéz Háry László Vegyes Repülő Osztálynál, a 
megemlékezések sorát tartották.

Vitéz Háry László 1890. augusztus 11-én született a 
Győr megyei Gyömöre1 községben, ahol édesapja a falu 
főjegyzője volt. A népes család még 15 testvérével gyara
podott, így a legidősebb László és a legfiatalabb Kálmán -  
a közelmúltban elhunyt ugyancsak neves repülőszázad
parancsnok testvér -  között 21 év korkülönbség volt. Kö
zépiskoláit a Nagyváradi Hadapród Iskolában végezte el 
1908-ban, és mint zászlós kezdte meg katonai pályáját a 
császári és királyi 11. vadászzászlóaljnál. Itt 1911. május 
5-én lett hadnagy, és nem sokkal ezután az akkor új alaku
latként szervezett egyik kerékpárosszázadhoz helyezték 
át. Az első világháború kitörése után 1914-ben főhadnagy
ként, már mint ennek a századnak a parancsnoka, vonult 
a frontra. Feladata rövidesen a nagy erőkkel ránk támadt 
orosz erők elleni védelem volt, amikor három napon át ki
tartva fedezte zászlóaljuk visszavonulását századával, mi
közben tisztjei sorban hősi halált haltak. Ezután a holtfáradt 
századába lelket öntve rátámadt egy ellenséges tüzér
ütegre, és azt el is foglalta. Hősies ellenlökése egyik roha-

3. ábra: Vitéz Háry László még a rejtési időszakban a megfigye
lő tisztek továbbképzésén Székesfehérváron 1932-ben

mával visszaűzte a gyülekező ellenséges erőket és bizto
sította az igen rossz állásokba szorult egész zászlóaljuk 
megmenekülését. Hősiességéért már 1914 decemberében 
megkapta a III. osztályú Katonai Érdemkeresztet2.

Már ekkor katonáival szorosan együttműködve harcolt. 
1915-ben jelentkezett a repülőcsapatok toborzó felhívá
sára. 1916-ra kiképzett megfigyelőtiszt és tiszti pilóta, így 
került a 14., majd rövidesen a 4. repülőszázadhoz Aiso- 
vizza repülőterére, a Wippach-völgyi olasz frontszakaszra. 
Innen több sikeres repülést végzett kedvenc 29.55 jelű 
Brandenburg С I gépével a Görz ellen támadó olasz csa
patok mozgásának felderítésére, Barkász Emil mérnökhad
nagy megfigyelőtiszttel (repülőműszaki életünk későbbi ne
ves haditechnikai fejlesztőjével). 1916 augusztus -  Görz 
eleste -  után Heidenschaft repülőterére vonultak vissza. 
Ekkor Háry László már százados, és az akkor szerveződő
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együléses vadászszázadok egyik várományos parancs
noka. 1917 tavaszán a felderítőszázadok keretében eddig 
működött oltalmazó (a haditengerészetnél Abwehr-elhárító) 
együléses vadászrepülőgépek állományát szervezett szá
zadokba vonták össze. Az első ilyen önálló vadászszázad 
a 41. (Flik 41.), a tiroli fronton alakult Goldwin Brumowski 
százados parancsnoksága alatt, a második, a 42. önálló 
vadászszázad (Flik 42.) parancsnokának Háry László szá
zadost jelölték a délkeleti Wippach-völgyi térség védel
mére.

Háry László százados 1917 nyarán Sesana repülőterén 
találta meg gyülekező századát Ernst Strohschneider fő
hadnagy vezetése alatt, aki bezupált tanítóként lett pilóta
tiszt és gorombaságával ellenszenvet váltott ki eddig. Gé
peik a századoktól összevont kis kétszárnyú Brandenburg 
D I együléses vadászrepülőgépek voltak 8,5 méter fesztá
volságú, keresztmerevítő rudakkal felépített szárnyakkal. 
Innen eredt a gépek „KD” neve Kein-Drath (semmi drótme- 
revítés) is ezeknél az egygéppuskás, nehéz felépítésű, 160 
LE-s Daimler motorral, 186 km/h sebességet elérő gépek
nél. Háry századparancsnok már az első repüléseknél ta
pasztalta, hogy a kemény talajú köves repülőtéren a pat
togó motorral, gázzal besikló gépek a földön ugrálva sorra 
álltak fejre és vágódtak át. El is terjedt, hogy a KD rosszul 
repül, de a földön kitűnően „bukfencezik”3. Az összetört gé
pek pótlására néhány Aviatik D I „Berg” vadászgépet kap
tak, amelyek 185 LE-s Daimler motorral és könnyűszerke
zettel már kitűnően emelkedtek. A pilóták azonban féltek a 
könnyűszerkezetű, vékony szelvényű, „papírszárnyú” kis 8 
méteres géppel légi harcba bocsátkozni. Egyesek viszont, 
mint például Hefty Frigyes tiszthelyettes, valóságos meste
rei lettek a géptípusnak, és több légi győzelmet is elértek 
vele4.

Háry László százada közben sorra kapta a felderítőszá
zadoktól a légi harcokban eredményes pilótákat, és talán

nem véletlenül, nagy részük bátor magyar fiú volt: a már 
Rákosmezőn szerelőként ismert Risztics János törzsőr
mester, Udvardy Nándor szakaszvezető, Hefty Frigyes 
tiszthelyettes, Gráser Ferenc és Újvári László hadnagy 
tiszti pilóták, Magerl Vince szakaszvezető, Szijjártó Sándor 
tizedes. A parancsnok, aki maga is szenvedélyesen szere
tett repülni, pilótáinak is minden lehetőséget megadott hi
vatásuk gyakorlására. A bevetések szünetében is állandó
an gyakoroltatta őket, és a földön lerajzolva írta elő a leg
jobb kötelék- és helyezkedési feladatokat.

1917. október végén már Prosecco füves repülőterére 
települtek át, ahol megkapták első Albatros D ///vadászgé
peiket, miután ezt a német típust a bécsi ÖFFAG repülő- 
gépgyár licencgyártásba vette. A nyugati fronton sikerrel 
szerepelt új vadásztípus 200 (később 225) LE-s Daimler 
motorral már 190 km/h feletti sebességet ért el, és két 
szinkronizált géppuskával rendelkezett. A kétszárnyú, jól 
áramvonalazott vadász együléses rétegeslemezhéj borí
tású törzséből csak a pilóta feje búbja állt ki, még a motor 
hűtését is a szárnyfelület egy részén való átszívással oldot
ták meg. Emellett rendkívül szilárd szerkezete és mozgé
konysága nagy biztonságot nyújtott a pilótáknak. Az Albat
ros D III sokkal jobban siklott, mint az eddigi gépek, így 
nagy ügyességet kívánt a leszállásoknál. Már az első gé
pet össze is törte Risztics János, amikor „hosszúra jött” és 
belerohant a repülőtér szélén a dolinába. Háry ezért na
gyon haragudott a szerelőkre, mert nem kapták el, és ettől 
kezdve minden leszállásnál készen kellett állniuk a gépük 
elkapására. Prosecco repülőtere a Caproni éjjeli bombázók 
állandó célpontja is volt, ezért a tisztikar minden este Tri
esztbe ment aludni, a legénység pedig a kiépített óvóhe
lyeken pihent.

A Piavéig történt nagy áttörés harcainak támogatására 
Triesztből uszályokon a Caorle-csatorna rendszerébe ha
dihajók vontatták fel az áttelepülő 42. századot és innen 
Motta di Livensa repülőtámaszpontra települtek. A kalan
dos átvontatás során a benzines uszály aknának ütközött 
és elégett, de a többi szerencsésen kikötött. A nagy ijedt
ségre vigasz: előttük egy élelmiszeres uszály kötött ki, és 
azt Háry azonnal lefoglalta, jelentős rumszállítmányával 
együtt. így a kirakodás és áttelepülés gyors és igen vidám 
hangulatban zajlott5.

A Motta di Livensa repülőtér végre igazán füves és nagy
méretű repülőtér volt, ahonnan Háry László több mint 300, 
ebből 87 harci bevetést végzett százada élén, két légi győ
zelmet önmagának is betudva (a valóság azonban 4-5 
volt!6), a többi 50-et azonban kitűnő vadászpilótáinak is
merte el. így lett a század rövidesen a legtöbb arany vitéz - 
ségi érmes pilóta gyülekezete és a legjobban vezetett harci 
repülőegység a térségben. Sajnos 1918 nyarán, a vissza
vonulás nagy harcai idején, frontszolgálata 38. hónapjában 
egy felszállásnál leállt a motorja, a visszafordulásból lecsú
szott és súlyos sérüléseket szenvedett. A 42 J vadászre- 
pülő-század parancsnokságát ekkor Salamon Gusztáv fő
hadnagy, majd az ő október 9-i gyakorló repülésekor tör
tént zuhanása után Újvári László főhadnagy, elsőtiszt vette 
át, és a háború végéig az ő parancsnoksága alatt folytatták 
győzelmes harcaikat7. Háry Lászlót a százada élén elért 
teljesítményéért, az 50 légi győzelmén közben kitüntették 
a III. osztályú Vaskorona Renddel. Zuhanása után felter
jesztették a Lipót Rend lovagkeresztjére a kardokkal, ami
nek elfogadásáról értesítették, de az összeomlás miatt már 
nem vehette át.

Pilótái azonban, Háry László kényszerű távozása után is, 
csak „Háry századként” repültek a rajongásig szeretett 
igazi repülő lelkületű parancsnok emlékét őrizve. Sajnos az 
összeomlás már megakadályozta, hogy felépülve vissza
kerüljön százada élére, de itthon az elsők között volt az 
önálló magyar honvéd repülők toborzásában. így vált 1919
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4 ábra: A Focke Wulf Fw 58C -2  futárgép, a „Kék Weihe”

5. ábra: Háry László 
vezérőrnagy mint a 
Magyar Aero Szövet
ség elnöke 1943-ban



6. ábra: A „Kék Weihe” 1942 után a légierő hadijelével 
kombinált jelzéssel

légi harcaiban ismét híressé az 1. repülőosztály Mátyásföl- 
dön, Háry László parancsnoksága alatt, a világháború hős 
vadászpilótáival a kötelékében. Ekkor jutottak a német déli 
hadsereg készletéből és a mátyásföldi gyártól a Fokker 
D-W/vadászgépekre, amelyeken a trianoni tiltásig repül
tek, mint a kor legjobb vadászgépén.

1920-ban, bölcs előrelátással, a Kereskedelmi Miniszté
rium Légügyi Főosztályának vezetője (a titkos légierő pa
rancsnoka), Petróczy István alezredes a háború kitűnő pa
rancsnokait külföldre mentette. így Háry László és Kovács 
Endre Törökországba mentek kiképzőnek és az új török lé
gierő megszervezőinek. Erről az 1923 tavaszán kelt „An
gora I” jelentés a következőket közli: „A török hatóságok 
nagy elismeréssel szólnak a magyar pilóták, Háry László 
és Kovács Endre teljesítményéről, de sajnos iskolagépek 
hiányában a kiképzés nem folytatható, ezért Háry haza 
szeretne jönni. A VKF döntése: Háry várja be a Neusch
loss (Oravecz) által odaszállítandó gépeket, bár a légifor
galmi szakosztály szerint odaérkezésük időpontja teljesen 
bizonytalan. Háry mindenesetre addig maradjon, amíg 
szerződése le nem jár. Eddig 6-6 pilótát képeztek ki”8.

1923 végén Háry László százados hazatért, és a Kor
mányzó világháborús érdemei alapján vitézzé avatta és re
pülésügyi tanácsadójaként tartotta számon. 1924-től 1928- 
ig Szegeden a magasabbfokú repülőkiképzés parancsnoka 
a Repülő Meteorológiai Kirendeltség Bristol F2B és Fokker 
С V D gépeivel. Ezután Hollandiába utazott a Fokker gé
pek hazai licencgyártásának tárgyalására, és személyesen 
repülte haza a Magyar Légiforgalmi Rt. első nagy kétmoto- 
ros, 15 üléses, Fokker F Vili utasszállító repülőgépét9.

1933. október 4-től Székesfehérvár-Sóstó repülőbázisá
nak parancsnoka, itt a titkos vadászrepülő- és megfigyelő
tiszt-képzés megszervezője. A titkos légierő felépítése ér
dekében tevékenyen részt vett néhány Fokker D VII és D 
XVI „versenyrepülőgép” (vadászgép) felhasználásával az 
első vadászrepülő-század kiképzésében. Amikor pedig a 
LÜH Műszaki Osztályán az AVIS magyar vadászrepülő
gép-típus megszületett, részt vett fejlesztésében és bere
pülésében10.

Háry az évente tartott „belbiztonsági gyakorlat” során a 
tartalékos repülőmegfigyelő-tiszteket továbbképzésre és a 
fiatalok oktatására hívta be Székesfehérvárra, és részükre 
a korszerűbb gépeken való repülést is biztosította. így ma
radtak gyakorlatban Baumgarten Sándor, Boksay Antal, 
Csonka Antal, dr. Demeter Lénárd, Derzsy Antal, Dió- 
szeghy Béla, Fehér István, Füzesséry István, Hováth Imre, 
Kotula Ákos, Nuzslay Dezső, Seres István, Szentkirályi 
Dezső, Weisel László, az első világháború vitéz megfi
gyelőtisztjei11.

Székesfehérvár-Sóstó, a Szegedről odatelepült központi 
Repülőgép Javító Üzemmel (REGJÜ), a legnagyobb re
pülőtér-gondnokságnak számított Háry László őrnagy pa
rancsnoksága alatt, a vadászkiképző, felderítő-kiképző, 
megfigyelő- és rádiósiskola, valamint a Repülőgép és Mo
torszerelő Iskola növendékeivel. „Háry tata” itt is valóságos 
atyja minden részlegének és azok beosztottjainak. A sport
repülők is útba ejtik repülőterét, és ide irányítják első hely
közi vándorrepülőiket egy kis ingyenoktatás és -ellátás re
ményében, amit meg is kaptak12.

Nagy tapasztalatát és repülőtudását 1934-től már a Lég
ügyi Hivatal kiképzési osztályán hasznosította (1. repülő
dandár-parancsnok) V. hó 1-jétől alezredesi rangban. Ott 
volt minden repülőeseményen, a repülőmodell-verse- 
nyek, a repülőnapok és repülővizsgák bemutatóin, új titkos 
alakulatok szervezőjeként. Munkáját Gömbös Gyula mi
niszterelnök, akit még a nagyváradi hadapródiskolából mint 
négy évfolyammal felette járó évfolyamparancsnokát is
merte meg, mindenben támogatta. Háry segédtisztjeként, 
egykori iskolatársát, Czapáry Zoltán repülő őrnagyot vá
lasztotta12.

Ezután a külföldi repülőbeszerzések német vonalának 
irányítója, a magyar kiképző-, gyakorló-, felderítő- és bom
bázóalakulatok gépbeszerzéseinek vezetője. A „Huba II” 
hadfelszerelési terv német hitelének keretében 3 db Jun
kers Ju 52 (3 db szállító), 36 db Heinkel He 46 közelfelde
rítő, 18 db He 70/K távolfelderítő, 66 db Junkers Ju 86/K 
bombázó, 37 db BückerBü 131 iskola, 6 db BFW 108 В fu
tárgép, 18 db Focke-Wulf Fw 56 vadászgyakorló és 6 db 
Fw 58 gyakorló bombázó repülőgépet szereztek be irányí
tásával13. 1937-ben ezért a német légierő egy Focke-Wulf 
Fw-58 „Weihe” C -2 típusú, négyüléses, gyors futárgépet 
ad át Háry László állandó használatára a szállítások lebo
nyolítására. A repülőgép később, mint légierő parancsnoki 
„Kék-Weihe”, vált ismertté az egész országban, amikor 
Háry László alezredest 1938. június 28-án megbízták a re
pülődandár parancsnoki teendői mellett a légierő parancs
noki feladataival is14. Az 1938. szeptember 1-jétől pedig a 
nyíltan megalakult Magyar Királyi Honvéd Légierő első pa
rancsnokának nevezték ki, ezredessé előléptetve. A Kék 
Weihét ekkor a sóstói üzem Marton Dezső mérnök őrnagy 
tervei szerint, Háry kívánságára, hat és fél órás repülésre 
alkalmas tartályokkal alakította át, hogy az ország repülő
tereit egy tankolással körberepülhesse.

Nevéhez fűződik a légierő Délolasz Repülő Tanfolyamá
nak megszervezése (DRT) és az önállóságot elnyert légi
erő első szervezési sémájának megvalósítása. Az 1939. 
január 1-jétől felállt önálló légierő szigorú repülési szerve
zetében sokat repült, és mindent elkövetett a hadrafogha
tóság mielőbbi elérésére. Ennek eredményeként a légierő 
sikerrel szerepelt már 1939 tavaszán a felvidéki harcokban, 
majd 1940-ben az erdélyi településeknél. A nagy feladatok 
és iehetőségek a veszélyes üzemben megnövelték a fiatal 
és heves vérmérsékletű repülők baleseteinek számát. En
nek okai a repülőanyag elhasználódásában és utánpótlá
sának hiányában, valamint a korszerű vezetést segítő kellő 
számú fiatal vezérkari képesítésű repülőtiszt késői bevoná
sában is keresendők.

1940 végére a VKF, a nála rangsorban előbbre álló öreg 
„repülőszakértők” intrikái hatására a Kormányzói Katonai 
Irodával előterjesztette a légierő önállóságának megszün
tetésére és Háry László ezredes felmentésére tett javasla
tát. Háry László erre önként benyújtotta lemondását, és 
1940. december 25.-1941. október 1-jéig rendelkezési ál
lományba került. Az új légierőparancsnok konzervatív elve
ire jellemző, hogy 1940-41 telén a balesetek csökkenté
sére megtiltotta a kiképző repüléseket, pontosan akkor, 
amikor a világháború kibontakozása ennek fokozását kí
vánta volna.
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8. ábra : A  HA-XBG m odellje  a sze rző  ép ítésében

Amikor az új légierőparancsnok nem talált részére be
osztást, a Kormányzó 1941 végén Háry Lászlót nyugállo
mányba helyezte. 1942 decemberében a Nemzeti Repülő- 
alap elnöki tisztségébe jelölték a fronton repülőhalált halt 
vitéz Horthy István helyére. A Kormányzó 1943. február 2- 
án címzetes vezérőrnaggyá léptette elő. így a második vi
lágháború alatt a magyar repülőkiképzés nemes ügyét 
szolgálhatta polgári szolgálatban. Kék Weihéjén járta az or
szág repülőtereit, és igyekezett a magyar fiataloknak minél 
több repülési lehetőséget biztosítani. 1945. február 27-én, 
látva hazája pusztulását, Csepregről családjával és Ma
gyar Sándor óceánrepülőnkkel Olaszországba repült futár
gépén. Mint a II. világháborúban részt nem vett és egykori 
vörös repülőparancsnok, azt hitte, védettséget élvez.

Olaszországból 1946-ban és 47-ben kétszer tért haza 
birtokügyeinek rendezésére, de ez téves lépésnek bizo

nyult. 1949. június 24-én (?) a Katonapolitikai Osztály tiszt
jei, öccsének, Háry Kálmán századosnak a lakásán tett 
újabb látogatásakor, mindkettőjüket letartóztatták és bebör
tönözték. A börtönből többet nem szabadult ki, öccsét a 
Magyar Közösség nevű összeesküvés koholt perében 
1951 -ben ítélték el, Háry László ellen nem emeltek vádat, 
pere nem volt. Mint magyar tábornokot, ítélet nélkül a kis- 
tarcsai internálótáborban tartották fogva, ahol súlyosbodó 
szívbaja és cukorbaja végzett vele. Orvosi kezelésben nem 
részesült, 1952. február 13-án hunyt el a fennmaradt ada
tok szerint. Sírját hosszas kutatás után az új köztemető 
301-es parcellájában találták meg, de nem exhumálták, ha
nem méltó sírkővel megjelölték.

A „Kék Weihe” további sorsáról annyit tudunk, hogy 
1941-től Budaörsön a Lőwe Ernő repülőszázados parancs
noksága alatt állt vezérkari futárrepülő-század állomá
nyába tartozott, de továbbra is Háry László rendelkezésére 
állt. Ha ő nem használta, Fejes István főtisztviselő (fhdgy) 
vezette a vezérkari tisztek szállításainál. Gyakori rádiós
tisztje volt Nagy Árpád, aki ma is a veterán repülők egye
sületében idézi fel emlékeit ebből az időből. Illő, hogy mint 
a magyar repülés egyik reprezentáns gépét világoskék 
színű, sötétkék-fehér csíkos és sötétkék motorburkolatú, 
szép színeiben legalább makettben megőrizzük. Rajzunk 
és fényképeink ehhez igyekeznek segítséget nyútani.
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A BARSZ orosz tengeralattjáró utolsó bevetése

BARSZ-osztály

Az elmúlt évek során svéd búvárok 
orosz-szovjet tengeralattjárót találtak a 
Balti-tenger mélyén. 1993-ban a svéd 
admiralitás tájékoztatta az orosz hivata
los szerveket, hogy Gotland szigetétől 
ÉK-re a haditengerészet erői egy orosz 
tengeralattjárót derítettek fel. A gotlandi 
sziklás tengerfenéken 127 m mélység
ben fekvő hajóról értékes felvételeket 
adtak át az orosz szakembereknek, a 
hivatalos gépezet azonban nagyon 
lassan indult be. Csak 1997-ben gyor
sultak fel az azonosításra irányuló 
vizsgálatok. A felvételek alapján megál
lapították, hogy a BARSZ (Hópárduc)- 
osztály első, az osztálynak nevet adó 
tengeralattjáróját találták meg a svéd 
tengerészek. Az oldalára dőlt hajón kí
vülről találatra vagy robbanásra utaló 
nyom nem volt látható, a feljegyzések 
alapján az elsüllyedés okát nem ismer
ték. Egyes történelmi művekben meg
említik, hogy a Norrköping kikötőjét ol
talmazó német hadihajók 1917 májusá
ban megtámadtak egy orosz tenger
alattjárót, amely a támadás közben le
merült. A lemerülés helyén olajfoltot lát
tak, de az elsüllyedésre utaló egyéb bi
zonyítékuk nem volt. Az orosz féltől ér
kező hírekből tudták, hogy ebben a hó
napban csak a BARSZ-hajót vesztették 
el, ezért feltételezték, hogy ezt a hajót 
sikerült elsüllyeszteniük.

1. áb ra : A BARSZ parancsnoka  N. N. 
Ilin szk ij tengerész főhadnagy (K. Z .)

A BARSZ utolsó bevetése

A hideg tél és az ellátási problémák mi
att a Balti-tengeren, Hanko (Hangö) ki
kötőjében állomásozó orosz tenger
alattjárók I. osztálya a régi orosz naptár 
szerint 1917. május 6-án (vagyis 19-én) 
indította a tél utáni első bevetését, 
melyre a BARSZ-osztály négy hajója 
indult: a VJEPR, a GEPARD, a BARSZ 
és a VOLK. Feladatuk a semleges 
Svédország kikötőit felhasználó német 
katonai szállítmányok felderítése és 
megsemmisítése volt. A hajók először 
a karavánok útvonalát ellenőrizték, 
majd több járőrözési körzetből figyelték 
a hajómozgást, ezután a hajók Dagö 
szigetéhez hajóztak. Minden hajónak 
részletesen meghatározták a saját 
járőrözési körzetét, ezt láthatjuk a tér
képvázlaton. A bevetést V. F. Dudkin 2.
o. kapitány, az osztályparancsnok ve
zette, aki előtte a BARSZ kapitánya is 
volt. A bevetés zászlóshajója a VOLK 
volt. Az akciót 1917. május 13-án (26- 
án) fejezték be.

A BARSZ 1917. május 6-án hajnali 
három órakor hajózott ki Hanko kikötő
jéből a tizenötödik bevetésére. A hajó 
kapitánya Nyikolaj Nyikolajevics Ilinsz
kij főhadnagy volt, helyettese A. A. 
Remmert hadnagy. A hajó fedélzetén 
38 fős személyzet tartózkodott. A revali 
tengeralattjáró-hadosztálytörzshöz rá
dióüzenet a hajóról nem érkezett.

A bevetésről az előírt feladatok telje
sítése után csak a VJEPR és a GE
PARD tért vissza a meghatározott idő
ben. A kapitányok jelentése alapján is
mert, hogy a VJEPR 1917. május 8-án

(21-én) 17.40-kor tengeralattjárót vett 
észre. Másnap, ugyanazon a helyen 
periszkóp mélységre lesüllyedve ismét 
látta a tengeralattjárót. A rögzített koor
dináták és a feladatok alapján ez a 
BARSZ volt.

A bevetésről hajtómű meghibáso
dása miatt már előbb visszatérő VOLK 
Hanko felé vezető útján találkozott 
egy dél felé haladó tengeralattjáróval, 
amely a kölcsönös felderítés után le
merült. A találkozási hely koordinátái 
58° 36’ É és 20° 10’ К voltak. A tenger
alattjárót 58° 21’033É és 19°51’902K 
ponton találták meg. Ha figyelembe 
vesszük az akkori helyzetmeghatáro
zás pontosságát, ez a két pont szinte 
egybeesik.

A tengeralattjárók legnagyobb ellen
fele az ellenséges tengeralattjáró volt. 
Az ilyen jellegű cél felderítése egyike a 
legnehezebb feladatoknak, mivel ezt a 
vízszint közelében lévő parancsnoki to
rony tetejéről végzik. Amíg a nagyobb 
hajók jobban kiemelkednek a vízből, 
kéményük magasabban kiáll és a fel
szálló füst már nagy távolságról árulko
dik, addig a sokkal kisebb tengeralattjá
rók nehezebben észrevehetők. A ten
geralattjárók ebben az esetben minél 
gyorsabb merüléssel menekülhetnek a 
számukra nagyon veszélyes ellenfél 
elől. A hajók azonosítását ekkor még a 
külső jelek felismerésével oldották 
meg, de ezt általában a tengeralattjáró
kapitányok nem várták meg, inkább 
vészmerülést hajtottak végre. A felszí
nen hajózó tengeralattjáró személyzete 
mindig fel volt készülve az azonnali 
merülésre. A BARSZ kapitánya a 
Hanko felé felszínen hajózó orosz ten-
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4. ábra : A  BARSZ fe lsz ín i m ene tben  a háború  e le jén  (K. Z.)

1 •уМШШЭДЦ

H E S S

geralattjáróra nem számíthatott, ezért 
azt ellenséges hajónak minősítette és 
elrendelte a vészmerülést. Feltételez
hetően technikai vagy a gyakorlatból ki
esett személyzet hibája miatt a merülés 
során olyan baleset történt, mely miatt a 
hajó további merülését nem tudták 
szabályozni, megakadályozni, így az a 
túlsúly miatt a 127 m mély tengerfe
nékre süllyedt.

A osztályparancsnok jelentése után, 
1917. május 28-án, Révaiban, a Szt. 
Sándor templomban a hajó személyze
tére gyászmisén emlékeztek. A Balti
tengeri Flotta főparancsnokságán a fel- 
derítő-hadműveleti részleg jelentésében 
a következő rövid indoklás állt: „A 
BARSZ tengeralattjáró az első járőrö
zési körzetben elsüllyedt, az elsüllyedés 
oka ismeretlen.”

A BARSZ tengeralattjáró

A hajót Ivan Grigorjevics Bubinov ve
zérőrnagy tervezte. A hajóosztály első 
egységét 1914-ben kezdték építeni. A 
BARSZ gerincét Szentpétervárott, a 
Balti Hajógyárban fektették le. A hajót 
1916. április 16-án bocsátották vízre, és 
a flotta már július 23-án átvette. Vízki
szorítása víz feletti állapotban 6501, víz 
alatt 780 t volt. Orosz adatok szerint a 
hajó víz feletti sebessége 11,5 csomó 
(21,3 km/h), víz alatti -  8,5 csomó (15,7 
km/h) volt. A víz alatti hajózáskor 2 db 
600 LE (461 kW) teljesítményű elektro
motort alkalmazott. Hatótávolsága 30 
mérföld (55,5 km) volt, de vészhelyzet
ben előfordult, hogy a hajó 70 mérföldet 
(130 km-t) is megtett a víz alatt. Felszíni 
hatótávolsága 2500 mérföld (4630 km), 
maximális merülése egyes adatok sze
rint 50 m, más adatok szerint 100 m 
volt. A különbség feltételezhetően abból 
adódik, hogy a különböző források ke
verték a nominális merülés és a maxi
mális merülés fogalmát.

A hajó jelentős fegyverzettel rendel
kezett: 12 db torpedót hordozott. Ezek 
közül két-két darabot az orr- és a tat
részben lévő vetőcsőben helyeztek el, 
valamint négy-négy darabot pedig a 
tengeralattjáró oldalán, a kívülre szerelt 
ún. Dzserevszkij-rácstartókon. (Sztye- 
pan Karlovics Dzserevszkij lengyel szü
letésű, de 1892-ig az orosz tengerészeti 
fejlesztésekben részt vett konstruktőr, a 
más országokban már kipróbált elhe
lyezési módot valósította meg az önálló 
tervezésű szerkezettel.) Ezek a torpe
dók azonban, a pontatlanabb célzás mi
att, nem voltak olyan hatékonyak, mint 
a vetőcsőből indítottak.

A hajót 2 db 57 mm-es és 1 db 37 
mm-es löveggel, valamint 1 db 7,62 
mm-es géppuskával is felszerelték. A 
teljes személyzet 33 fő volt, de a 
BARSZ elvesztése után a névsorban
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38 fő szerepelt. Az adatok hiányossá
gát jellemzi az a tény is, hogy a gyártott 
23 db hajóból csak nyolc nevét tudták 
azonosítani. A szovjet haditengeré
szethez már csak két BARSZ-osztályú 
tengeralattjáró került, pedig 1918 áprili
sában a hajóosztály nagy része a jég 
alatt átmenekült az elvesztett Helsinks- 
forsból Kronstadtba. Az átvett hajókat 
1922. december 31-én átkeresztelték: 
a VOLK a BATRAKA, a PANTERA a 
KOMISZAR nevet kapta. A VOLK szol
gálata 1933-ban ért véget. A PAN
TERA, amely 1919. augusztus 31-én a 
Finn-öbölben elsüllyesztette az angol 
VITTORIA torpedórombolót, s ezzel a 
szovjet tengeralattjárók első haditenge
részeti sikerét aratta, sokkal tovább 
maradt szolgálatban. Részt vett a má
sodik világháborúban, igaz már csak 
gépezeti szerkezeteit hasznosították. 
1955-ben vonták ki a flotta állományá
ból.

A hajóosztály egységeit részben 
Szentpétervárott, a Balti Hajógyárban, 
részben Révaiban készítették. Emiatt a 
hajók szerkezetileg kissé eltérnek. A 
harci bevetések során egy sor új beren
dezést helyeztek a hajókra, ezek alap
ján tudták egyértelműen bizonyítani, 
hogy a megtalált tengeralattjáró az osz
tály névadó hajója, a BARSZ.

Felhasznált irodalom

1. Lobicin, Vlagyimir: Как pogibla 
podlodka BARSZ. -  Krasznaja Zvezda, 
98. 01.27. p. 4.

2. Lobicin, Vlagyimir: Raszkrita tajna 
podvodnoj lodki BARSZ. -  Krasznaja 
Zvezda, 97. 11.28. pp. 1-2.

3. Gundarov, Vlagyimir: Pantera -  
does Panteri. -  Krasznaja Zvezda, 96.
12. 07. p. 5.

Szabó Miklós 
mérnök alezredes

A BARSZ tengeralattjáró-osztály rö
vid története

A cári orosz flotta az I. világháború előtt 
nem rendelkezett jó hazai tengeralatt
járó-konstrukciókkal. Bár 1903-tól már 
alkalmazták a német Krupp cégtől vá
sárolt első 5 tengeralattjárót, nem fej
lesztették a petróleummotoros, majd dí
zelmotoros típust. Jobban bíztak a

külföldi konstrukciókban, így francia 
mintát kezdtek másolni, ugyanúgy, 
mint korábban a sorhajók építése ide
jén.

Az ún. Bubnov-típusú tengeralattjáró 
a francia Labouf-típus jól-rosszul má
solt változata volt, harcban kipróbálat- 
lan, ún. külső torpedóindító keretekkel. 
Mivel az orrban és a farban csak 2-2 db 
torpedóindító csövet tudtak beépíteni, 8 
db torpedó egyesével a hajó két olda
lán (4-4 db) besüllyesztve helyezkedett 
el egy kifordítható keretben. Ezzel 
eleve egy bonyolult számítási módszer
rel, „rátartási szög alatt” lehetett indítani 
-  ha működött.

Az orosz admiralitás a Szentpétervári 
Balti Hajógyártól 1912 októberétől ren
delt 2 db-ot (BARSZ, GEPARD), az Ad
miralitás Hajógyártól 1912. szeptember
13-val 2 db-ot (VJEPR, VOLK) és a re- 
vali Nobel und Lesser gyártól 1912. ok
tóbertől 8 db-ot. Ezek: JAGUAR; KA- 
GUAN, LEOPARD; LVICA; PANTERA; 
RÜSZ; TIGR és TÚR. Az első négy db 
650 t/790 t vízkiszorítású, 68,0 m 
hosszú, 4,5 m széles, 4,0 m merülésű 
hajó volt, 48 főnyi legénységgel.

Fegyverzet: 8 db 45 cm-es torpedó 
előre, 4 db 45 cm-es torpedó hátrafelé, 
2 db 76 mm-es gépágyú a fedélzeten, 
egy 37 mm-es ágyú és egy géppuska a 
toronyban. Gépteljesítmény: 500 LE a 
felszínen dízelmotorral, 840 LE a víz 
alatt elektromotorral. Sebesség: 13 
csomó víz felszínen, 9 csomó víz alatt, 
hatótávolság: 1700 teng. mérföld a fel
színen és 25 teng. mérföld a víz alatt. 
Ezek voltak az első orosz építésű dízel- 
motoros tengeralattjárók.

A Révaiban épülő 8 hajó kissé eltérő 
volt, mert 782 t névleges vízkiszorítás 
mellett, 650 t/800 t-s érték van feltün
tetve, max. sebességük 18 csomó le
hetett, a legénységük 52 főből állt. A 
fegyverzet azonos volt. Az bizonyos, 
hogy 1915-ben adták át a BARSZ, GE
PARD, VJEPR, VOLK egységeket, 
majd 1916-ban a JAGUAR, LEOPARD, 
PANTERA, RÜSZ, TIGR és TÚR hajó
kat, és 1917-ben a KAGUAN, LVICA 
egységeket. Ez 12 hajóegység, de 
több épült, mert összesen 19 hajónév 
ismeretes, tehát mindegyik hajógyár 
kapott további rendelést 1913-14-ben. 
(Orosz forrás 23 hajóról ír, de csak 8 
db-nak ismerteti a nevét. Elképzelhető, 
hogy a további 4 hajó csak papíron sze
repelt, építésükbe bele sem kezdtek.)

A revali gyárnál szerepel 1912-17-es 
építéssel az EDINOROG, ZMEJA és 
JAZ, nem ismert gyárnál pedig az 
UGOR, JORS, GAGARA és ORLAN. A 
gyárak 1917 októberétől már semmit 
sem adtak át, ezeknek korábban kellett 
elkészülniük. Az I. világháború hadmű
veletei során 6 hajó elvesztése ismere
tes. 1917. május 21-én elsüllyedt a 
BARSZ, június ?-án a LEOPARD, július
14-én a LVICA, október ?-án a GE
PARD, 1918. szeptember 25-én meg
sérült, és a menekülő flottából 1918. 
február 25-én az UGOR-t Reval előtt 
összeroppantotta a jég.

A polgárháborús időszakban 1919 
áprilisában a GAGARA és ORLAN ha
jót saját személyzete süllyesztette el, 
hogy ne kerüljenek bolsevik kézbe. A 
Kronstadt elleni hadműveletek során 
1919. augusztus 7-én a brit VALO
ROUS és VANCOUVER rombolók a 
Finn-öbölben elsüllyesztették a vörös 
zászló alatt hajózó JORS tengeralattjá
rót.

1919. szeptember 1-jén a PANTERA 
a Finn-öbölben elsüllyesztette az 1367 
t-s brit VITTORIA rombolót. Több ér
demleges eredmény nem mutatható ki. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a hajónevek 
bizonytalanok, van olyan, amelynek há
romféle változata ismeretes. Itt a német 
irodalom átírási módozatát használjuk 
és nem vesszük figyelembe az 1919 
utáni átkereszteléseket, amelyekre 
nincs megbízható adat.

Összegezve, az ismert 19 db első vi
lágháborús hajóból 1919-re biztosan el
pusztult 9 db, de egy 1919-es brit kimu
tatás szerint volt 11 db, 2 db VOLK-tí- 
pus (VJEPR és VOLK), 7 db TIGR-tí- 
pus és 2 db EDINOROG-típus (ZMEJA 
és JAZ). Az első szovjet lista 1928-ból 
származik, ekkor már csak 6 hajó volt, 
régi nevén LEOPARD, PANTERA, 
RUSZ, TÚR, JAGUAR és VOLK. Az 
utolsó szovjet adat 1940 utáni, amikor 
6 hajó van, de csak a RÜSZ, LEO
PARD, JAGUAR szerepel mint iskola
hajó, és az állományból kivonják a 
PANTERA, TIGR, valamint TÚR egy
ségeket. Az akkori állapotból látható, 
hogy a hajókat átépítették valamikor, 
mert 4 db 45 cm-es torpedóvető van az 
orrban, 2 db 7,5 cm L/50-es löveg a fe
délzeten, 1 db 3,7 cm-es ágyú a to
ronyban.
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Világháborús roncsok a Déli vasúti összekötő híd környékén II. rész

Az 1946-ban átadott vasúti híd nem azonos a napjainkban 
látható vasúti híddal. A régi vasúti híd pilléreit újra falazták, 
és ezekre a Fekete János és dr. Korinyi Imre magáncég ál
tal tervezett, átfektetett, négytámaszú, szimmetrikus rá
csos, folytatólagos gerendaszerkezetet építettek. A jobb 
vágányt 1948. szeptember 9-én Gerő Ernő adta át a forga
lomnak, a bal vágány már kevesebb tapsolás mellett, 
1953-ban készült el. A félállandó hidat egy időben elbontot
ták, részeit az Északi vasúti hídhoz használták fel. A Borá
ros téri híd újjáépítése 1950 végén kezdődött el, és két év 
múlva, 1952. november 25-én adták át a forgalomnak. En
nek a hídnak korszerű, merev vasszerkezetét sikerült 1946 
nyarán nagyrészt épségben kiemelni, ezért csak 50%-át 
kellett pótolni. Az új híd építése folyamán ez a híd jelentős 
átalakításon ment keresztül. A régi 15,7 + 2x3,05=22,7 m 
pályaszélességet 18 + 2x1 + 2x2,5=25 m-re növelték, így 
hatnyomú kocsipályát és külön kerékpárutat létesítettek 
rajta. Feljáróinak meredekségét csökkentették. Míg 
1936-37-ben a híd vasszerkezetének szerelése teljes be- 
állványozás segítségével történt, addig az újjáépítésnél 
konzolos szabad szerelést alkalmaztak, segédjármos ide
iglenes alátámasztásokkal. A fődarabokat úszódaruval 
szállították a partról a helyszínre és ott konzolosan kap
csolták a meglévő főtartó végéhez. Az új híd súlya 8162 
tonna lett.

A tragikus eseményeket követően szabályos versenyfu
tás alakult ki abban a tekintetben, hogy mely roncsot és fő
leg annak rakományát ki emelje ki a víz alól. A magyar és 
szovjet hatóságok minden igyekezetük ellenére alig tudtak 
úrrá lenni a helyzeten.

Később a Szovjetunió magyarországi javait kezelő hiva
tal útján a berlini háromhatalmi egyezmény határozmányai 
alapján tételesen felsorolták, mely hajókat kell átadni, le
gyenek azok akár úszóképesek, akár roncsállapotúak. A 
kiemelések elhúzódása miatt az elsüllyedt hajók állapota -  
főleg a folyókban -  egyre romlott, azokat a jég letarolta, az 
iszap betemette. Az új jóvátételi hajók építésével egy idő
ben egyre érdektelenebbé vált a roncsok kiszedése. Ebből 
adódóan az átadási jegyzőkönyvbe felvett hajók -  melyek 
kiszedését a magyar hatóságok számára megtiltották -  
egy része a vízben maradt.

11. ábra: Az első vasúti híd egy 1896-ban készült tér
képen

Az elsüllyedt roncsok összeírása folyamán a Szabadki
kötő II. számú medencéjében többek között az elsüllyedt 
magyar DEBRECEN őrnaszádról érkeztek jelentések. Va
lószínűleg a Szovjet Hadiszállítások Hivatala vontatta fel a 
Kácsás-sziget zátonyáról a kikötőbe, és a kiégett roncs 
magára hagyva elsüllyedt. Ez a roncs 1948-ban a jelzett 
helyen már nem volt megtalálható. (13)

A hidak felépültek, de vajon mi lett a vasúti híd roncsai
val? Miért lehetett még hídroncsot és bombát találni a híd 
alatt a Lágymányosi híd építése folyamán?

A háború alatt a vízi utak karbantartása a Földművelési 
Minisztériumhoz tartozott. A roncsemelések sajátosságai
ból adódóan először az értékesebb rakományokat, roncso
kat emelték ki a víz alól. 1949-től a vízügyi szolgálat árvíz- 
védelmi és folyamszabályozási szakágazatát a KPM fela
datkörébe sorolták. Ekkor a híd- és hajóroncs-kiemelési fel
adatoknak a KPM akkori főosztályai közötti megosztása te
kintetében olyan intézkedések történtek, amelyeknek a ne
vezett vízügyi szakágazatoknak a később KPM hatáskö
réből való kiválása után hatálytalanokká kellett volna válni
uk.

A Közlekedési Kollégium 1954. május 4-i ülésén hozott 
határoza (7684/B/1951. KPM-I. sz.) szerint a vasúti és köz
úti hídroncsok, valamint a hajóroncsok kiemelése az illeté
kes I., V., IX. és XIII. főosztályok által közösen megállapí
tandó időponttól kezdve a XIII. Árvízvédelmi és Folyamsza
bályozási Főosztály feladata lett volna. Az 1951. június 29-i 
megállapodás szerint a roncskiemeléssel kapcsolatos me
dertisztítás jellegű munkákat 1952. január 1-jétől, a 
vasszerkezeti roncsok kiemelését 1953. január 1-jétől 
szándékozta átvenni az egykori XIII. főosztály, de előbb a 
vasúti hídosztálynak el kellett volna végeznie a bajai és a 
budapesti déli összekötő vasúti hidak roncsemelését. Va
lószínűleg elegendő hitel hiányában a vasúti hídosztály a 
bajai vasszerkezeti roncsok kiemelését csak kis részben, a 
budapestiekét egyáltalán nem végeztette el, a XIII. főosz
tály pedig megszűntéig fedezet hiányában csak kisebb fo
lyókon emelt ki néhány hídroncsot. A hídroncsok kiemelési 
feladatköre elveszett az osztály és szervezetek között. En
nek magyarázata abban rejlik, hogy a minisztériumok kol
légiumairól szóló 1077/1957. (IX. 18.) Korm. sz. határozat 
szerint a kollégium a miniszterek, illetőleg az országos ha-
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Világháborús roncsok az 1638-1646 folyamkilométer között (Összesítő táblázat)

Hajó neve Süllyedés Kiemelés Megjegyzés
Típusa ideje oka helye ideje végezte

RMHV 401 
(DGT 185)

49 fkm 1947. XI. 5. Reisz Lajos

kisdobos uszály 1944 53 fkm bal 
part

1953 Dunai Állami 
Kotrások 

Telepe alatt
ismeretlen
fadereglye

44,3 fkm

Sü. 3
süllyesztőhajó

1945. III. 53 fkm bal 
part

1945. III. tulajdonos tulajd. Tiszai 
és Körösi 

Kotrások Áll. 
Vez. Szeged

Sü. 1
süllyesztőhajó

1945. III. tulajdonos tulajdonos
TKKÁVSz

S 3
süllyesztődereglye

1944. IV. repülő bomba 57 fkm bal p. 
Kvassai zsilip

TKKÁVSZ tulajdonos
DÁK

ismeretlen uszály Lágymányosi
telelő

jobb sarokban
E 6 uszály légitámadás 1643,4 fkm 

bal part
1950. V. 6. Nagybátony 

Újlaki Rt.
támfal

cölöpjein
fennakadva

MFTR 424 1944 1639 fkm 
Csepel WM

DGT állóhajó 
roncsai

1641 fkm 
bal part

DGT 67.266 sz. 
uszály

1642,8 fkm 
bal part

1947. X. 24. MESZHART

2 db ismeretlen 
uszály

1643,8 fkm 
bal part

Boráros téri 
híd középső 
nyílásában

Rohamgőzös 1644,4 fkm 
jobb part

szárazon

Kavicsos
vasdereqlye

1643,75 fkm Nagybátony 
Újlaki cég

Uszály
szénrakománnyal

1641,78 fkm Lágymányosi 
híd alatt

Uszályroncs 1641 fkm fele a parton
Üres uszály 1638 fkm Budafok felett 

fele a parton
JRP 26.543 1643,8 fkm
JRP uszály 1643,8 fkm 1950 Közúti

Hídfenntartó 
Nemzeti Váll.

Boráros téri 
hídnál

WT tartályhajó 1639 fkm orosz tulajd. 
került

DGT 67.266 1642,8 fkm 1947. X. 24. MESZHART oroszoknak
átadva

DGT állóhajó Lágymányosi
telelőben

oroszoknak
átadva

BL állóhajó Lágymányosi
telelőben

oroszoknak 
átadva 1948

DGT uszály 1944 légitámadás 1639,9 fkm 
Budafok

oroszok

JRP 564 1643 fkm 1947. VII. 
21.

MESZHART

D 10
kavicsdereglye

1944. IX. légibomba 1640 fkm 1947 tulajdonos túl: Delmar

MFTR 676 1944 1638,1 fkm 1647. X. MESZHART
JRP 26.542 1638,3 fkm 1952. V. 5. KHNV
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Hajó neve Süllyedés Kiemelés Megjegyzés
Típusa ideje oka helye ideje végezte

sárdereglye Petőfi híd pesti 
oldal

1948. IX. MFRT

jugoszláv
faderegje

NSZK 
petróleum
kikötő 1 sz. 
medence

1948. IX. MFRT

E 34 uszály 1944 légitámadás petróleum
medence

1954. V.

BL 723 1944 légitámadás petróleum
medence

1949. XII. OVH

MFRT légitámadás 1642,8 fkm 1948. 
IX. 6-25.

MESZHART

csőponton 1944 légitámadás NSZK pet.
110MFRT 1944 légitámadás 1646 fkm 1947

80 sz. csőponton 1944 légitámadás 1642,8 fkm 1947. XI. MESZHART
BL csőponton és 

hídja
1642,8 fkm 1947 MESZHART

csőponton és 
csónakház

Lágymányosi
telelő

szétszóródott

csőponton Lágymányosi 
telelő jobb.

csőponton 1643 fkm
csőponton 1643 fkm
Debrecen
őrnaszád

NSZK II sz. 
medence

Torontál
kotróhajó

1944. XII. 57 fkm
Kvassay zsilip

1945 oroszok túl.: DÁK

Mátra orr-része 1642,8 fkm 1948. IX. 
20.

Jankovics
János

Ismeretlen
fauszály

1645,2 fkm 1948. X. túl.: MFRT

MFRT 434
uszály

1944 légitámadás 1639 fkm

JRP 26.564 
uszály

1643 fkm 1947. 
Vili. 21.

MESZHART

ismeretlen
sárdereglye

pesti oldal 1948. IX. túl.: MFRT

31 sz. csőponton 1944 légitámadás Budapest MESZHART
29 sz. csőponton 1944 légitámadás Budapest 1945

BL csőponton 1642,8 fkm MESZHART
MFRT 420 

uszály
1944 légitámadás 1642,8 fkm

D 2
kavicsdereqlye

1944. Vili. légitámadás 1642,5 fkm 1948 N. U. RT.

KBKF uszály 1641 fkm 1948. IX. SÁGI Túl.: DGT
E 36 1642 fkm Túl.: N.U. Rt.

táskörű szerv vezetőjének véleményező szerve. A kollégi
um tehát nem jogszabályalkotó szerv. A közlekedési kollé
giumnak joga volt állást foglalni az annak idején a KPM ha
táskörébe tartozó tárcafeladatoknak az egyes szakfőosztá
lyok közötti ügyrendi elhatárolása tekintetében. Amikor 
azonban az árvízvédelem és folyamszabályozás a KPM 
hatásköréből az OVF hatáskörébe került át, a folyamsza

bályozási szakágazatot érintő határozatnak és az ezen ala
puló, főosztályok közötti megállapodásnak a hatálya 
megszűnt. Tehát ettől az időponttól fogva a roncskiemelé
sekre vonatkozó általános jogszabályokat kellett volna al
kalmazni.

A folyamszabályozás a meder akadálytalan vízlevezető 
képességét, a jég szabad levonulását és a zavartalan vízi
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közlekedést biztosító művek létesítését és a kapcsolódó 
munkálatok végrehajtását irányítja; a más szervek tulajdo
nába, kezelésébe tartozó létesítmények (hidak, hajók és 
egyéb úszó járművek) roncsainak kiemelése nem képezte 
a folyamszabályozás feladatát.

A 6598/1880. KKM sz. rendelet szerint a folyammérnöki 
hivatal köteles az elsüllyedt hajó tulajdonosát záros határ
idő kitűzése mellett a hajó kiemelésére felszólítani azzal, 
hogy amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, a ha
jónak az ő költségére és veszélyére történő kiemeléséről 
gondoskodik. A 26201/1912. FM sz. rendelet 41. §-a alap
ján a folyammérnöki hivatal az elsüllyedt hajók és egyéb, 
mederben hirtelen támadt akadályok kellő megjelöléséről 
és esetleges kivilágításáról, mihelyt azokról értesül, saját 
hatáskörében rendeli el az intézkedést, és azok eltávolí
tása iránt pedig köteles megtenni a szükséges lépéseket. 
A 3/1956. KPM sz. alatt kiadott hajózási szabályzat 78. 
cikke szerint, ha a hajó zátonyra fut vagy elsüllyed, a kapi
tány, a hajótulajdonos vagy bármely érdekelt személy, aki
nek rendelkezési joga van a hajó felett, köteles megtenni a 
szükséges intézkedéseket a hajó kiemelésére vagy a zá
tonyról való lehúzására. Ha ezek a személyek nem tudják 
vagy nem akarják végrehajtani a munkákat, vagy ha nem 
találhatók, akkor az illetékes hatóságok a tulajdonos ter
hére saját eszközeikkel a lehető legrövidebb idő alatt meg
tisztítják a folyam medrét. A fenti jogszabályok szerint a 
roncskiemelési munkák végzése és költségeinek viselése 
sosem tartozott a folyamszabályozás feladatkörébe. A ha
jóroncsok és hídroncsok eltávolítása ma is a tulajdonos 
(kezelő szerv) feladata.

A híd és hajóroncsok eltávolítása ügyében a vízügyi 
igazgatóságoknak mint első fokú hatóságnak az 
1060/1953. Mt. sz. határozat 8/f. pontjában biztosított ha
táskörében joga van határozattal kötelezni a hídfenntartó 
és hajózási szerveket, hogy a roncskiemelés munkáját zá
ros határidő alatt végezzék el.

A hatvanas évek elején már majdnem feledésbe merült 
a magasan kvalifikált roncsemelő csapat és a nagy értékű 
roncsemelő berendezések foglalkoztatása. Ekkor -  nem is
mert indíttatástól vezérelve -  újraértékelték a létrejött álla
potokat. (11) 1961. június 16-án az OVF nyolc érdekelt 
szervezet meghívását kezdeményezte, ahol megállapítot
ták: „A hídroncsok ügye az elmúlt években háttérbe szorult. 
Az illetékes főhatóságokkal való előkészítő iratváltás 
után 1960. május 27-én tartott értekezlet tisztázta az idő
szerűvé vált teendőknél követendő eljárást.”

Az előzőekben felismert szervezési hibák elkerülése vé
gett kimondták, hogy „háborús roncsok eltávolítása csak 
tervgazdálkodásba Illesztve hajtható végre. Ezért meg kell 
állapítani a következő években eltávolítandó hídroncsokat 
és szükséghidakat, illetőleg megfelelő adatok birtokában 
több évre előre elkészítendő a kívánatos ütemezés.” To
vábbá az OVF saját költségére vállalta a háborús roncsok 
felderítését és fokozatos felmérését. Ez megkezdődött 
1960-ban a hajózható és egyéb jelentősebb folyókon.

A vízügyi igazgatóságoktól helyszíni felderítés alapján 
3673/1963 iktatószámon jelentést kért be. A -  vízügyi 
szempontból -  illetékes Középdunavölgyi Vízügyi Igazga
tóság is elkészítette jelentését. Többek között a Déli össze
kötő vasúti híd (1644,3 fkm) maradványairól:

„A vasszerkezeti roncsok a bal parttól számított III. és IV. 
nyílásban vannak, ezek jég- és árvízlevonulási és részle
ges hajózási akadályt képeznek. A II. roncsmentes hídnyí- 
lás a hegymeneti, a III. nyílás a völgymeneti nyílás, ez 
azonban kisvíznél mélységi szempontból korlátozottan 
használható. Magassági viszonyok a hídnál a DB (Duna 
Bizottság), kisvíz alatt LKV kereken 1.0 a LKV és a „0” víz
szint 1,6 m. A DB vízszint alatt 2,5 m mélység a III. nyílás
ban 70 méter szélességben biztosítva van. A jégmentes

13. ábra: A SZAMOS gőzös (később „M10” motoros) 
1945-ben Budapesten süllyedt el. Napjainkban a 
Kvassai zsilipnél áll

14. ábra: A csepeli kikötőben lezuhant repülőgép ron
csai (Karay Sándor haditudósító felvétele)

15. ábra: A csepeli kikötőben lezuhant repülőgép fu
tóműve (Karay Sándor)

legkisebb víz alatt 2,5 m mélység végig hiányzik. A roncs
kiemelésnél minimális kívánalom a legkisebb jeges vízszint 
alatt 3 m mélység biztosítása, azonban a szűk árvízi me
derre való tekintettel a teljes roncstalanítás szüksége álla
pítható meg. Ez valószínűleg gazdaságos megoldás is 
egyúttal. A kiemelés kívánatos időszaka 1964-65 év” -  ol
vasható az OVF összefoglalójában, de az eredeti jelentés 
mást is felterjesztett, többek között a mérésről. (15)

„A roncs és medermérési munkálatokat az úgynevezett 
taccsolási módszerrel végeztük. Szelvénykötelet feszítet
tünk ki a híd nyílásában pillértől pillérig, majd a szelvénykö
tél mellett, mérőladikból szondarudakkal mederfenék- és 
roncsmagasságot mértünk. Mérés közben a ladikból egy 
vízszintes vascsövet bocsátottunk le, hogy a szondarudak
kal esetleg elkerült roncsokat is megtaláljuk és magassá
gukat bemérjük. ”
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16. ábra : A m e rika i fe lvé te l a d é li vasú ti h id  bom bázásáró l. 
1944. sze p tem b e r 18-án 11 h 2 4 -ko r a  460. BG. tám a
dása közben e lé rt e g y  talá latot, ke resztte l je lö lve . 
D obtak 79 db vegyes R D X  b om bá t 18.N.D. 
gyu jtóá llítássa l. E bbő l 3 8  db 1000 lábon, 41 db 2000  
lábon b e lü l ese tt le. A fehér p o n to k  becsapódás i 
kráterek. A d é li s zé l a füs tö t a város fe lé tereli. Je len tés  
a z  55. B om ber W ing A -2 -n e k . F e lvé te l: A l - T  2 3 1 0 0 ’ 
S C A I-F

És egy hajóról:
„Felmérést végeztünk még a Déli összekötő híd III sz. 

mederpillére alatt levő elsüllyedt uszály környékén és be
mértük az uszály közelítő helyzetét. Az uszály Jugoszlávia 
tulajdona és vasérccel van megrakva.”

A tulajdon ez esetben is bizonytalan állapotot tükröz, hi
szen Jugoszlávia 1944-ben, az elsüllyedés időpontjában 
nem létezett, továbbá a jóvátételi egyezmények szerint: 
„minden német nemzeti lobogó alatt hajózó vízi jármű a 
Szovjetunió tulajdonába ment át”.

A híd roncsainak kiemelését a kívánatosként feltüntetett 
időpontban, közvetlenül az Erzsébet híd átadása után 
megkezdték, de újabb és újabb akadályok jelentkeztek. A 
roncsok mérete és tömege nagyobb volt, mint feltételezték 
és jóval mélyebbre nyúltak le az iszap alá. Ekkor a ÁBKSZ 
búvárcsoportját kérték fel részletesebb felderítésre. A fel
derítés után a roncsokat és az uszály rakományát a meg
adott hajózási nyílás eléréséig eltávolították, de ezzel nem 
szűnt meg a balesetveszély, hiszen a hajózónyíláson kívül 
maradtak még roncsok. Ezen roncsok és az uszály kiálló 
részeinek elbontására már csak 1971-ben került sor. A fe
nék rajzolata alatt lévő roncsok már senkit sem zavartak. 
De mégsem így történt. Az új Lágymányosi híd építésénél 
újra jelentkezett a „roncs ügy”. A megduplázott hídlábak a 
Duna vízjárását megváltoztatták. Az elfektetett roncsok ki
mosódhattak, elfordulhattak, mederelfajulást okozhattak 
volna. Az összes híd- és hajóroncsot a Hídépítő Vállalat tá
volította el, közben több háborús eredetű nagyméretű bom
bára bukkantak.

A tulajdon és főleg a költségviselő tekintében a világhá
borús hajó- és repülőroncsok eltávolítása napjaink problé
mája is. Csak ennek az egy hídnak a roncsainál is kiderült, 
milyen nehézségek és akadályok leküzdése után válik biz
tonságossá környezetünk.

Tóth Ferenc

Jelzetek

1. Legyőzött távolság. Minerva zsebkönyvek 1969.
2. Mélyépítéstudományi Szemle 1946-1970.
3. Pataki-Rozsos-Sárhidai: Légi háború Magyarország 

felett L, II. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992-1993.
4. Török Lajos hajóskapitány közlése.
5. Forgács Emil (MAHART) iratai szerint.
6. Jánkfalvi Zoltán repüléstörténet-kutató tájékoztatása 

alapján.
7. Lovas Gyula: Vasút a II. világháborúban.
8. Lakossági közlés. A repülőgépet szétszedték és a Rá

kóczi úton lévő MÉH-telepre szállították.
9. Sárközi Sándor: Küzdelmes katonaévek.
10. Bencsó Tamás közlése. A vezérgép pilótája még él.
11. Xantus Zoltán: Ferencvárosi évszázadok.
12. Vízügyi Közlemények 1946. évkönyve.
13. Minisztériumi jelentés a Szovjetuniónak átadott ha

jókról.
14. 64.874/1961 számú OVF jegyzőkönyv.
Jelen voltak:
Zboray Károly, az értékezlet vezetője, OVF 
Knézy László, az értekezlet előadója, OVF 
Mayer László, az OVF vízrendezési osztály 
Dénes Emil, a KPM I. vasúti főosztály 
Gössig-Kovács István, a KPM 11/1 hídosztály 
Jakus Mihály, a KPM V. hajózási főosztály 
Vid Ödön, a Magyar Hajózási és Tengerészeti Hivatal 
Rosztóczy Alfonz, a Hídépítő Vállalat részéről
15. Műszaki leírás a budapesti hidak alatt végzett roncs- 
és mederméréshez. 1963, készítette Bukva János mű
szerész.

A Haditechnika 1999/4. száma december 9-én
jelenik meg!
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Az S. M. S. BUDAPEST osztrák-magyar partvédő hadihajó I. rész
E r w i n  F .  S i e c h e

A MONARCH osztályú partvédő hajók 
a haditengerészet irodalmának elha
nyagolt gyermekei. Harci értékük csak 
egyetlen évtizedig tartott és helyüket 
hamarosan nagyobb és jobban felfegy
verzett csatahajók vették át, amelyek a 
part szégyeneiként (Küstenbeleidiger) 
hagyták hátra őket. Vajon ezek a hajók 
csak úszó ütegek voltak alacsony oldal- 
magassággal, vagy puritán csataha
jók? Mint minden más nagy hadihajó
nak, ezeknek a hajóknak a születése is 
a komplex technikai, katonai és diplo
máciai tényezőkből szőtt háttér előtt 
zajlott. Ebben a cikkben az archívu
mokban, magánmemoárokban és az 
irodalomban fennmaradt információ ke
rül majd felmérésre.

Sterneck jeune école tengerészete

Maximilian Freiherr Daublebsky von 
Sterneck kiemelkedő tengerészeti kar
rierje az Osztrák/Osztrák-Magyar Hadi- 
tengerészet Parancsnokaként1 (Marine
kommandant) 1883. november 17-től 
1897. december 5-én bekövetkezett 
haláláig végzett szolgálatában teljese
dett ki. Generációjának tengerésztiszt
jei drámai és lélegzetelállító technikai 
fejlődésnek voltak tanúi. Fiatal kadét
ként elöltöltős ágyúkkal felfegyverzett 
vitorlás hajókon képezték ki őket, fő
tisztként pedig már gőzzel hajtott, hátul- 
töltős fegyverzetű hajók parancsnokai 
voltak. Amikor elérték a tengerészeti hi
erarchia csúcsát, a következő évszá
zad hadiflottái kialakításának kihívásá
val néztek szembe.

Az Osztrák/Osztár-Magyar Haditen
gerészet Sterneck adminisztrációjával 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, 
hogy az 1866. évi lissai csatában Te- 
getthoff zászlós kapitány volt az ERZ
HERZOG FERDINAND MAX páncélos 
fregatton, amely három olasz naszádot 
gázolt le, közülük egy, a RÉ D’ITALIA 
elsüllyedt. Egyike volt a három Lissánál 
szolgáló tisztnek, akik kiérdemelték a 
tekintélyes Mária-Terézia Rendet (Mi- 
litár-Maria-Theresien-Orden)2. Fontos 
tény, hogy ez volt az utolsó tengeri 
csata fa testű hadihajók között, és ezt 
követően a trend elkerülhetetlenül a ne
hézfegyverzetű vas hadihajók irányába 
fordult. A francia haditengerészeti mi
niszter, Théophile Aube admirális 
szembehelyezkedett ezzel a fejlődés
sel „jeune école” doktrínáját hangoz

tatva, amely szerint az államok a leg
jobban nem kevés, erőteljes, egyúttal 
drága csatahajóval tudják védeni part
vonalukat, hanem kicsi -  és olcsó -  tor
pedókkal felfegyverzett védőhajók tö
megével. E doktrína szerint a nagy ha
dihajók legyőzhetők kisebb hajók telí
tési támadásokban való tömeges alkal
mazásával -  ideális stratégia egy ala
csony költségvetésű, tisztán védelmi 
feladatokkal megbízott haditengeré
szet számára. Az első világháború 
perspektívájából nézve, Aube jóslatai 
profetikusnak tűntek, különösen az a 
meggyőződése, hogy a csatahajók vé
gül is a kikötőkben maradnának, míg a 
kisebb hajók szállnának harcba.

A folytatás bemutatná, hogy bár a 
„szoftver” francia volt, a „hardver” brit 
lett. 1880 körül George Rendel3 egy új 
típusú cirkálót -  a chilei ESME- 
RALDÁT4 -  tervezett az Armstrongs at 
Elswicknek, amit „torpedó-sarkantyús 
cirkálónak” nevezett. A hajót védett fe
délzet és két nagy, valamint hat köze
pes űrméretű ágyúból álló fegyverzet 
jellemezte. Ez pontosan az volt, ami 
Sterneck keresett, miután Ausztria-Ma- 
gyarország már otthont adott Robert 
Whitehead5 torpedógyárának, aki állha
tatosan építette ki világmonopóliumát 
ennek a feltűnő, új fegyvernek a fej
lesztésére és gyártására. A haditenge
részet irodalma, egyetlen kivétellel, el
felejti megemlíteni, hogy Sterneck ve
zetésének másfél évtizede alatt Auszt- 
ria-Magyarország egy sokkal tisztább 
„jeune école” tengerészetet alakított ki, 
mint bármely más ország a világon.

Ezen új flotta vezérhajójának a tor
pedó-sarkantyús cirkálót szánták. Leg
fontosabb feladatai a következők vol
tak: 1) betölteni a parancsnoki hajók 
szerepét a torpedóflottilláknál és elhe
lyezni a hajóraj parancsnokságát; 2) a 
torpedóflottilla támadásának támogatá
sára és visszavonulásának fedezé
sére messzehordó ágyúkkal tűz alá 
venni az ellenséges flottát; 3) szükség 
esetén megtámadni az ellenséget a vá
gósarkantyúval a visszavonuló flottilla 
védelmében; 4) a további támadások
hoz újra feltölteni a torpedónaszádokat 
torpedókkal, kazánvízzel, szénnel és 
személyzettel; 5) helyrehozni a meg
rongálódott torpedónaszádokat és se
gíteni őket a bázisra való visszajutás
ban. Az előirányzat szerint bizonyos 
esetekben a hajó nehézlövegeivel 
szembeszállt az ellenséges csatahajók

kal és visszaverte az ellenség könnyű
fegyverzetű erőinek ellentámadását 
közepes űrméretű ágyúival. Hogy meg
védje magát egy ellenséges torpedóna
szádokkal vívott ütközetben, számos 
könnyű, gyorstüzelő ágyút kellett hor
doznia. Mindezeket a követelményeket 
egy nagyon korlátozott méretű hajónak 
kellett kielégítenie.

Saját 1891-es Flotta Programjában 
Sterneck négy hajórajt irányzott elő, 
mindegyiket egy torpedó-sarkantyús 
cirkáló vezetésével. A torpedó-sarkan
tyús cirkáló korszaka azonban csak 
egy évtizedig tartott. Ebben az időszak
ban a következő egységeket építették 
meg: ESMERALDA (Chile, épült 
1881-83), GIOVANNI BAUSAN 
(Olaszország, 1882-83), NANIWA (ex- 
SALAMIS, Japán, 1884-85), DOGALI 
VESUVIO, STROMBOLI, ETTORE Fl- 
ERAMOSCA (Olaszország, 1883-88), 
KAISER FRANZ JOSEPH I (Ausztria- 
Magyarország, 1888-89) és KAISERIN 
ELISABETH (Ausztria-Magyarország, 
1888-90).7 Az utolsó egységeket még 
alig helyezték üzembe, mikor a típus 
korszerűtlenné vált a homogén acél ki- 
fejlesztése miatt. Használata során a 
tervezők a hajót a védett fedélzet he
lyett övpáncéllal tudták ellátni. Ezáltal a 
védett cirkálót új típussá fejlesztették: 
páncélos cirkálóvá.

A homogén acél felfedezése

A késői tizenkilencedik századot egyik 
oldalról a páncélvédettség, másik oldal
ról az ágyúk átütőképességének óriási 
versenye fémjelezte. Minden acélmű 
lázasan dolgozott azon, hogy megoldja 
a kovácsoltvas lemez páncélminősége 
javításának problémáját. 1877-ben a 
Charles Cammel & Comp. megkezdte 
az egy réteg kovácsoltvasból és egy ré
teg acélból, hengerléssel összekötött 
borított lemezek gyártását, de ez csak 
közbenső megoldás volt.

Ezt követően Pierre és Émile Martin 
francia mérnökök kifejlesztettek egy al- 
kalikus nagyolvasztó kohót, amely al
kalmas volt cementált acél gyártására, 
és 1891-ben Hayward Augustus Har
vey, akkor a New Yersey-i Harvey Ste
el Company elnöke, felfedezett egy el
járást, amit róla neveztek el „harveyizá- 
lásnak”8. Egy homogén lágyacél lemezt 
egyik oldalán keményacéllá alakítottak, 
ami jobbá tette a hagyományos borított
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1. ábra: A  BUDAPEST vízrebocsátása  1896. áp rilis  27 -én  09ß0-k o ra  S tab ilim ento  
Technico T riesi San R occo ha jógyárban. A főarbocon lengő  zász ló  B udapest 
főváros a jándéka

lemezeknél. H. A. Harvey az egész vi
lágra kiterjedő szabadalmat szerzett, 
és termékének európai piacra juttatása 
érdekében alapított egy lányvállalatot, 
a Harvey Steel Continental Companyt, 
amelyik 150 francia frank licendíjat sze
dett a harveyizált acél tonnájáért.9 A 
Harvey-memoárokban (lásd a lábjegy
zetet), az A függelék 90. oldalán mind a 
MONARCH-osztály, mind a D páncélos 
cirkáló (pl. KAISER KARL VI.) úgy sze
repel, mint amelyeket Harvey-páncéllal 
láttak el. Az alább leírt összehasonlító 
próbalövészetek és eredményeik fé
nyében azonban ez nem lehet igaz.

Nagyjából ugyanebben az időben a

Friedrich Krupp AG-nek Essenben, 
Németországban, sikerült nikkellel dú
sított acélt előállítania. A Harvey-féle el
járás ezt követő hozzáadása ekkor ve
zetett el a híres „cementált” nikkelacél 
kifejlesztéséhez, ami hamarosan a 
páncéllemezek világszabványává vált.

A partvédő megjelenik

Az új évtized korai évei így a tengeré
szetet filozófiájában, ha ugyan nem 
szellemében megosztottan találták, hi
szen Maximilian Franz Ferdinand Frei
herr von Pitner10 altengernagy, 1886.

május 7-e óta a polai kikötő parancs
noka, a második ember a haditengeré
szet hierarchiájában, vezette vissza a 
jeune école ellenzőit a csatahajóépítés 
iránti elkötelezettség felé, szembehe
lyezkedve Sterneckkel és a torpedóna
szádok és páncélozásán cirkálók támo
gatóival. 1891-ben egy bizottság Pitner 
elnökletével megvitatta a flotta további 
fejlesztésének szabályait. A flotta mag
jának négy páncélos hajónak kellett 
lennie, amelyek kiváltják az elavult 
központi ütegelhelyezésű hajókat: „A 
központi ütegelhelyezésű hajókat fel
váltó egységek vonatkozásában egy 
nagysebességű, nehézpáncélzatú ha
jót határoztunk meg az ellenséges 
páncélos hajók ellensúlyozására. Egy 
4000 tonnánál kisebb hajó nem képes 
helytállni ebben a szerepben. A bizott
ság véleménye szerint egy páncélos
hajó sokkal inkább képes ellátni a tor- 
pedó-sarkantyús cirkáló szerepét [...]. A 
nyári kiképző raj tapasztalatai alapján a 
torpedó-sarkantyús cirkáló túl nehéz és 
túl értékes ahhoz, hogy egy torpedóflot- 
tilla vezetője legyen, erre a célra egy 
2500 tonnás I. osztályú torpedóhajó 
megépítését javasoljuk. A meglévő há
rom torpedó-sarkantyús cirkálót vissza 
kell vonni a rajokból és belőlük egy a 
flottához csatolt egységet kell képezni.” 

A bizottság által elavultként megjelölt 
központi ütegelhelyezésű hajók voltak 
a KAISER MAX, a DON JUAN 
D’AUSTRIA, mindkettő 15 éves szolgá
lati idővel, valamint a 13 éves szolgálati 
idejű PRINZ EUGEN, mindegyik az 
1866-os lissai csatában részt vett ko
rábbi széles oldalú, vasburkolatú hajó
ból nagy költséggel átépítve, a 17 év 
szolgálati idejű ERZHERZOG ALB
RECHT és a 22 éves karriert maga 
mögött tudó veterán LISSA. Mindegyik 
különböző volt konstrukcióban, elren
dezésben, gépezetben és fegyverzet
ben és a bizottság jól tudta, hogy egy 
azonos tipusú hajókból álló raj jobban 
megfelelne a csatavonal hadviselés 
szükségleteinek és követelményeinek. 
A sorhajóosztállyal való szolgálatra a 
bizottság az 1881-ben üzembe helye
zett, még az új motorral való felszere
lés és az újrafegyverzés állapotában 
lévő TEGETTHOFF-ot tartotta megfe
lelőnek, és a két lövegtornyos hajót, a 
KORNPRINZESSIN ERZHERZOGIN 
STEPHANIE-t és a KORNPKINZ ERZ
HERZOG RUDOLF-ot, amelyeket há
rom évvel azelőtt, 1889-ben helyeztek 
üzembe. A három torpedó-sarkantyús 
cirkáló visszavonása -  az utolsó, 
amelynek az építését ugyanannak az 
1891-es évnek októberében kezdték 
meg, a későbbi MARIA THERESIA va
lójában az első páncélos cirkáló volt -  
jelezte a későbbi cirkáló flottilla mint 
önálló harcászati egység első megjele
nését.
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Ennek az 1891. július 21-i jegyző
könyvnek az alapján terjesztette fel 
Sterneck a haditengerészet jövőbeni 
fejlesztéséről szóló memorandumát 
Bad lschl-i nyári pihenése idején a csá
szárnak.

1891. július 19-én a Tengerészeti 
Szekció hivatalos szervei tömören in
formálták a polai Tengerészeti Műszaki 
Bizottságot: „A Tengerészeti Szekció 
hamarosan egy partvédőt fog kérni (a 
küldöttektől) a torpedó-sarkantyús cir
káló D helyett.” Siegfried Popper hajó
építészt főképp ezzel a feladattal bízták 
meg és felkérték, hogy mutassa be 
első terveit december közepére. Ő 
nyilvánvalóan megtette ezt, minthogy a 
Tengerészeti Szekció megállapította: 
„A november 3-án bemutatott 4900 t 
partvédő vázlatrajzai általánosságban 
megfelelőek.” Minthogy az offenzív erő 
növelését kérték, további 6001 kiszorí
tást hagytak jóvá. 1892. január 4-én ez 
okból Popper a következő két projektet 
mutatta be, amelyek közül az első két 
alprojektre oszlott.

(Táblázatot Isd. a 83. oldalon)

Sterneck új koncepcióját a császár 
1891. augusztus 18-án elfogadta és 
szeptember 20-án bemutatta a Mi
nisztertanácsnak. Az időzítés rossz 
volt, mert ugyanebben az időben folyt a 
Hármas Szövetség megújítása, az 
osztrák pénzügyminiszter, Emil Stein- 
bach így érvelt: „A jelenlegi helyzetben 
a flotta megerősítésének nincs priori
tása." Magyarország külügyminisztere, 
gróf Kálnoky Gusztáv, aki a megelőző 
években a flotta fejlesztésének szószó
lója volt, megváltoztatta nézeteit és az
zal érvelt, hogy Olaszország segíthet 
az osztrák partok védelmében. Hiszen 
1891 februárjában Rudini márki váltotta 
fel Crispit mint Olaszország miniszterel
nökét, és hetekkel ezután Olaszország 
magához ragadta a kezdeményezést a 
Hármas Szövetség mielőbbi megújítá
sának érdekében. A magyar miniszter- 
elnök, Wekerle Sándor az új páncélos 
hajók ellen érvelt a gyenge magyar 
költségvetésre hivatkozva. Még báró 
Ferdinand von Bauer hadügyminiszter 
is a partvédők ellen érvelt. Az ered
mény az lett, hogy az uralkodó vissza
vonta hozzájárulását Sterneck javasla
tához és a két versengő 1891-es 
flottakorszerűsítési terv egyikét sem fo
gadták el soha. A merev ellenállás 
eredménye az lett, hogy a tengerészet 
javaslatait ezekre az egységekre eluta
sították az 1891-es költségvetésben. 
Azonban az előkészületek folytatódtak 
Pitner csatahajó-flottája irányában.

1892. február 18-án a Tengerészeti 
Szekció az 5500 t-s terv mellett döntött, 
de a páncélvastagság növelését kí
vánta a következők szerint: övpáncél 
300 mm, tornyok és toronyalapok 250

Sterneck új koncepciója

A flotta fő feladatai:
1) Offenzív rajtaütéssel megakadályozni az ellenséges partraszállásokat.
2) Megsemmisíteni az ellenség szerelvényhajóit (újrafeltöltő egységek).
3) Megakadályozni az ellenség kereskedelmi hajózását és egyéb magánér

dekeltségeit. Szükség van 3 hajórajra, mindegyik összeállítva 3 páncélos hajó
ból, 2 torpedó-sarkantyús cirkálóból, 4 torpedóhajóból és 24 torpedónaszádból. 
Csak két ilyen hajóraj alakítható ki a meglévő egységekből, a harmadikat 
később kellene megépíteni. Az öt vasburkolatú hajó, amelyek nem elégítik ki a 
modern csatahajókkal szembeni követelményeket, lecserélendők. Erre a célra 
egy nehéztüzérségi eszközökkel felszerelt, nagy hajtóerejű páncélos partvédő 
hajó (sic!) van előirányozva. Ezek kiszorítása kb. 3800 tonna kell legyen, ren
delkezniük kell egy szerény öv-, torony- és fedélzetpáncéllal és három 24 ern
es 40-es kaliberhosszúságú, négy 15 cm-es és különböző gyorstüzelő ágyúk
kal, valamint 15 csomós sebességgel. Az (ezekből az egységekből álló) páncé
los hajóosztálynak kell viselnie az ellenséggel vívott harc fő terhét, és ha a kö
rülmények úgy hozzák, az ellenséges csatahajók elleni offenzív műveleteket is 
ez hajtja végre. A torpedó-sarkantyús cirkálók feladata a rostálás (peremsáv őr
zés), a megnyitás és a művelet végső fedezése.

Ennek a flottának a teljes költségét 30,09 millió Gouldenben adták meg.

4. ábra : A 3 pa rtvédő  p áncé los  a háború  e lő tt D alm áciában. A BUDAPEST középen  
áll, a  hátsó légkürtő je  e lté rő  a szabványostó l
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Siegfrid Popper előtervei a partvédőhöz
Vízkiszorítás 4900 t 4900 t 5500 t
Hosszúság hajóorrtól hajófarig (m) 85,5 85,5 92,6
Legnagyobb szélesség (m) 16,56 16,56 16,86
Merülési magasság (m) 6,25 6,25 6,36
A főborda víz alatti részének felszíne (m2) 90,54 90,54 93,80
Fegyverzet 4x24 cm 35-ös 4x24 cm 35-ös 4x24 cm 35-ös

kaliber- kaliber- kaliber-
hosszúságú C86 hosszúságú C86 hosszúságú C86
6x15 cm 35-ös 6x15 cm 35-ös 6x15 cm 35-ös
kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú
10x47 mm 44-es 10x47 mm 44-es 10x47 mm 44-es
kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú
2x47 mm 33-as 2x47 mm 33-as 2x47 mm 33-as
kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú kaliberhosszúságú
2x37 mm 2x37 mm 2x37 mm
2 több csövű 2 több csövű 2 több csövű
géppuska géppuska géppuska
2x7 cm partraszálló 2x7 cm partraszálló 2x7 cm partraszálló
ágyú ágyú ágyú

Torpedóvető csövek nincs nincs 2 keresztirányú
Ővpáncél a géptérnél (mm) 280 250 300
Ővpáncél a lőszerkamra területén (mm) 250-től 200-ig 250-től 200-ig 250
Hajófarnál lévő keresztirányú vízzáró fal (mm) 180 180 200
Fedélzet (mm) 60 60 60
Lövegtornyok (mm) 230 225 250
Toronyalapok (mm) 100 80 100
15 cm-es kazamata (páncélos) ágyúállások 
a hajótörzs közelében (mm) 50 40 50
Parancsnoki torony (mm) 160 160 160

Kazánok/tűzterek 8/24 8/24 8/24
Teljesítmény, indukált lóerő (iLE) 6800 6800 8500
Sebesség (csomó) 16,2 16,2 17,25
Szénkapacitás (t) 480 480 500
Hatótáv (tengeri mérföld/csomó) 16,2/875 16,2/875 17,25/778

15,3/1390 15,3/1390 16,25/1230
14,7/1760 14,7/1760 15,5/1550
12/2880 12/2880 12/2500
9/5070 9/5070 9/3450

Költség (fi“) 2 800 000 2 800 000 3 200 000

mm, parancsnoki torony 160 mm, telje
sítmény 8500 iLE/17,25 csomó.

A következő költségvetéssel Ster- 
necknek több szerencséje volt, és a 
partvédőket 1892 májusában elfogad
ták. Ennek a drasztikus szemléletválto
zásnak az oka az európai hatalmi 
egyensúlyon alapuló diplomáciai hely
zet változásában rejlett.

Külpolitika

A német birodalmi kancellár Otto von 
Bismarck főhercegnek megvoltak a 
saját nézetei az európai hatalmi egyen
súlyról. A Németország, Ausztria-Ma- 
gyarország és Olaszország közötti Hár
mas Szövetség 1882-es aláírásában 
benne rejlett annak jövőbeni kockázata, 
hogy a Német Birodalom konfliktusba 
keveredik Oroszországgal, amelynek a 
Habsburg Monarchiával való kapcsola
tait a két hatalom ütköző balkáni érde

kei terhelték. Bismarck ezért azzal 
látta védettnek a hátát, hogy 1887. júni
us 18-án létrehozott egy titkos „Viszont
biztosítási Szerződést” a birodalmi 
Oroszországgal. Mindkét partner ga
ranciát vállalt 3 évnyi „jószándékú 
semlegességre”, míg egy kiegészítő 
jegyzőkönyv garantálta Oroszország
nak a német támogatást a Dardanel
lákra irányuló politikájában, ahol kijára
tot akart nyerni a Fekete-tengerről a 
Földközi-tengerre. Három évvel 
később, 1890 márciusában az új német 
császár, II. Vilmos Bismarck lemonda- 
tását kezdeményezte és bevezette „új 
irányvonalát” a külpolitikában. Az orosz 
szándékok ellenére a „viszontbiztosí
tási szerződést” felmondták, ami egyik 
oldalról egy fokozatosan kifejlődő fran
cia-orosz barátságot, a másik oldalról 
Ausztria-Magyarország és Oroszor
szág között növekvő feszültséget ered
ményezett. Az eredmény az 1892. au
gusztus 18-án aláírt Francia-Orosz

Katonai Szövetségi Egyezmény lett.”  
Miután a dátum Ferenc József Habs
burg uralkodó 62. születésnapját je
lölte, az egyezmény világos politikai jel
zés volt Ausztriának. Ami ennél is több, 
Oroszország eltökéltsége a „keleti kér
dés" erős haditengerészeti eszközökkel 
való megoldására mindenki számára 
tisztábban láthatóvá vált. Toulon váro
sának egy orosz hajóraj által történő 
meglátogatása alkalmával, 1893 októ
berében Toulonban például a francia 
haditengerészet vezérkarfőnöke, Ger
vais altengernagy kijelentette: „Az 
orosz földközi-tengeri flotta legfonto
sabb célja egy csapás az Adriai-tenge
ren az osztrák flotta megsemmisítésére 
vagy megbénítására.” Ebben az össze
függésben a haditengerészetnek terve
ket kellett készítenie az Adria egy lehet
séges orosz támadás elleni védel
mére.
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A partvédők megépítése

A londoni osztrák-magyar haditenge- 
részti attasét, Cdr. (Korvettenkapitän) 
Leopold Jedinát utasították, hogy kér
jen árajánlatot a dumbartoni Denny 
Bros.-tői és a Royal Navy hajómodell 
próbamedencéjétől, Torquayből. Je- 
dina 1892. augusztus 29-én jelentette, 
hogy a brit admiralitás elutasította az 
árajánlatkérést, de a Denny Bros elvé
gezné a feladatot 525 fontért. Bécs el
fogadta az ajánlatot és Skóciába küldte 
Josef Grand másodosztályú haditenge
részeti mérnököt. Október 28-án me
gérkezve Grand hamarosan jelentette, 
hogy egy 12 láb (3,65 m) nagyságú pa
raffin modell elkészült. A sebesség
görbe kiszámítására végzett kaparási 
vizsgálatok október 31-éré befejeződ
tek. Grand terjedelmes jelentése nincs 
az iratok között, de egy rövid kommen
tár túl magas orrhullámról beszél.

Az ágyúra vonatkozó végleges dön
tésre a következő év őszéig nem került 
sor. Fr. Krupp Essenből összehasonlító 
súlytáblázatot küldött 35-ös kaliber
hosszúságú C 86 típusú, 40-es kaliber
hosszúságú C 89 és módosított C 89 
típusú 24 cm-es ágyúikról.

Alfred von Koudelka admirális sze
mélyes véleménye

Koudelka akkoriban a haditengerészet 
parancsnokának, Sternecknek a tit
kára volt a bécsi haditengerészeti szek
ciónál, amely beosztás közeli kapcso
latba juttatta a meghozott döntésekkel. 
Memoárjaiban a következőket írja:

Sterneck 1897-ben bekövetkezett 
halála után ellenőriznem kellett iratai 
egy részét. Ezek között találtam egy 
marsallok tanácsüléséről (Marschalls- 
rat) szóló jegyzőkönyvet, amelyben 
Sterneck a páncélos hajók mellett ér
velt. Albrecht főherceg'2 elutasította: „A 
tengerészeinek nincs szüksége páncé
los hajókra, hanem több kisebb hajóra 
van szükség, amelyek folyamatosan tá
madják az ellenséget!” Sterneck kije
lentette, hogy ebben az esetben böl- 
csebb lenne felszámolni a teljes hadi
tengerészetet, amire a főherceg azt vá
laszolta: „Kész vagyok ezt megvitatni.” 
Páncélos hajókat építeni a genera
lisszimusz akarata ellenében lehetetlen 
volt, így helyettesítőket kellett terem
teni. [...]

Belső propagandánk évekig tűz alatt 
tartott bennünket, hogy a „nagyon haté
kony torpedó-sarkantyús cirkálókat” 
páncélos hajóknak kell követniük. Miu
tán Albrecht főherceg továbbra is elle
nezte a valódi csatahajókat, átvettük a 
saját szlogenjét, a „partvédelmet” és 
létrehoztuk a „partvédőt”. Egy gyenge 
megoldást. [...]

Valójában partvédőink tervei a

14 400 tonnás brit sorhajó, a ROYAL 
SOVEREIGN tervein alapultak. Egy ha
ditengerészeti hajóépítész (pl. Pop
per), akinek nagyobb tekintélye volt a 
„lánc tetején”, mint nekünk, fiatalabb 
tengerésztiszteknek, egyszerűen leki
csinyítette az HMS ROYAL SOVERE
IGN sziluettjét, és kíváncsian vártuk, 
még mit tudunk beépíteni ebbe a

tervbe. Azzal vicceltem, hogy még egy 
partról elhajított kő is tönkreteszi vala
melyik létfontosságú részét. A történe
lem megcáfolt engem. Amikor 1917- 
ben utasítottam a WIEN-t és a BUDA- 
PEST-et egy part bombázására, a WI
EN kapott néhány találatot az olasz 
parti tüzérségtől, amelyeknek nem volt 
hatásuk.

5. ábra : A  BUDAPEST e lső  24  cm -es lövegtornya. A háború  a la tt v ilágosszürke  
színű  vo lt és e g y  8 m m -es  Mg 07/12.M Schwarzlose légvéde lm i géppuská t 
sze re ltek  a te tő lem ezre
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6. ábra : O lda lnézeti kép  a  BUDAPEST-ró'/ 1917. augusztus  23 -án  a Val S a ldon-i 
öbölben. Lá tha tó  a ha jóközépen  a to rpedóve tő  nyílás, e g y  indu ló  to rpedóva l

Jegyzetek

’Egy évvel Ausztria 1866. évi kö- 
niggrátzi (Hradec Králóve) veresége 
után az osztrák birodalom (Kaiserthum 
Österreich) a belügyek tekintetében két 
önálló részre szakadt -  Birodalmi 
Ausztriára és Királyi Magyarországra 
(Österreich-Ungarn) -  az úgynevezett 
„kiegyezés” („Ausgleich”) keretében. A 
két részt csak három közös intézmény 
tartotta össze: a külügyminisztérium, a 
hadügyminisztérium és a duális mo
narchia diplomáciai műveleteinek, had
seregének és haditengerészetének fi
nanszírozásáért felelős pénzügymi
nisztérium. Az 1867 előtti Császári-Ki
rályi (kaiserlich-königlich, röviden k. k.) 
és az 1867 utáni Császári és Királyi 
(kaiserlich und königlich, röviden k. u. 
k.) közötti finom különbséget a német 
kifejezésében az „und” szó jelöli. Hogy 
a helyzet még bonyolultabb legyen, a 
csak a birodalom egyik alkotórészéhez 
tartozó intézmények megtartották régi 
előtagjukat, mint „k. k. Post”, „Honvéd” 
stb. Miután a k. u. k. prefixumot a had
seregnél és a tengerészetnél csak

1889-ben vezették be, addig az évig 
Sterneck a k. k. Kriegsmarine vezetője 
volt, míg azután a k. u. k. Kriegsmarinet 
vezette.

2Sterneck tengerészeti karrierjével 
kapcsolatban lásd: Schmidt-Brentano, 
249. oldaltól.

3George Withwick Rendel 
(1803-1902): építőmérnök és tulajdo
nostárs az Armstrong Ordnance Com
panyban; a hidraulikus lövegtalpák ter
vezője és a közepes típusú cirkálók fej
lesztője. A (Brit) Admiralitás Professzi
onális Civil Lordja (1885); az olaszor
szági Armstrong Pozzuoli Company 
alapítója.

4Érdekes, hogy a Svájci Közlekedési 
Múzeum, a „Verkehrshaus”, Luzernben 
bemutat egy kiváló, láthatóan építői 
modellt az ESMERALDÁ-ról. A hajónak 
semmi köze nem volt a svájci közleke
déshez és (a modellt) csak azért vették 
meg, mert eladó volt.

5A „Fonderia Metalli”-t 1857-ben Fiu- 
mébem (Rijeka) alapították; októbertől 
Robert Whitehead vezetése alatt állt 
„Stabilimento Tecnico Fiumano” néven; 
1875. január 26-tól „Torpedofactory

Whitehead & Comp.”. Lásd Antonio 
Casali/Marina Cataruzza ‘Sotto i mari 
del mondo -  La Whitehead’, Editori La- 
terza, Bari, Italy, 1990.

6Lawrence Sondhaus „Strategy, Tac
tics and the Politics of Penury: The 
Austro Hungarian Navy and the Jeune 
École”; The Journal of Military History, 
vol. 56, No. 4. October 1992, p. 587. 
Society for Military History, Virginia Ins
titute, Lexington, VA. 1992-ben Sond
haus Moncado Díjat kapott ezért a pub
likációjáért.

7Az olvasó, aki többet akar megtudni 
Ausztria-Magyarország két torpedó- 
sarkanytús cirkálójáról, a Kaiser Franz 
Joseph l-ről és a Kaiserin Elisabeth-ről 
és más flottákban lévő társaikról, ke
resse a szerző cikkét a következő mű
ben: John Roberts, szerk. ‘Warship 
1995’, London 1995. 27. oldaltól.

8Európában „harveyzás”. Lásd Tho
mas W. Harvey, Hayward Augustus 
Harvey memoárja -  fiai által, New York 
1900, 55. oldaltól.

9Lásd Mittheilungen aus dem Gebi
ete des Seewesens (továbbiakban 
MaGS), No. XI/1893, 658. oldal

10Pitner tengerészeti karrierjével kap
csolatban lásd: Schmidt-Brentano, 321. 
oldaltól.

"A  teljes szöveg megtalálható az In
terneten: A Francia-Orosz Katonai 
Szövetségi Egyezmény; Ministére des 
affaires etrangéres. Documents diplo- 
matiques. L’Alliance Franco-Russe, 
Paris, 1918, No. 71, 92. oldal Louis L. 
Snyder fordításában, 1958.

http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1914
m/franruss.html.

12Albrecht főherceg 1817. augusztus 
3-án született és 1895. február 18-án 
hunyt el és a bécsi kapucinus kriptában 
temették el. Rendületlen katonai karri
erje az Olaszország elleni 1866-os cus- 
tozzai győzelemben csúcsosodott ki, 
ahol tábornagyi rangot viselt. Ennek kö
vetkeztében 1869-ben az osztrák had
sereg főparancsnokává (Armeeober
kommandant) és a hadsereg főinspek
torává (Generalinspekteur des Heeres) 
léptették elő. Albrecht volt minden kato
nai döntés vitathatatlan kitervelője.

(folytatjuk)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténeti közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1040Ft
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Hazai tükör

Nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató,
Kecskemét 1998

ÜEMSETKÖZI

1997 május 25-én alig ért véget a III. nemzetközi repülő
nap és haditechnikai kiállítás Kecskeméten, amikor a ren
dezők, szervezők és az illetékes katonai, politikai körök 
már azt fontolgatták, hogy 1998-ban ismét megrendezik a 
repülőnapot. Csak a helyszín és az időpont volt kérdéses 
-  néhány hónapig. A szervezés során felmerült Pápa neve 
is, de az 1997. évi sikeres szereplés miatt, s talán azért is, 
mert Kecskemét az ország közepén fekszik, így minden
honnan jól megközelíthető, ez utóbbi maradt a helyszín.

A Magyar Honvédség megalakulásának 150 éves évfor
dulója és a Magyar Királyi Honvéd Légierő megalakulásá
nak 60. évfordulója méltó ok az ünneplésre -  kapcsolódva 
az augusztus 20-i állami ünnephez. (E dátumokhoz sorol
ható még, hogy ötven éve alakult meg -  1948-ban -  a Ma
gyar Honvédség Légiereje, s 85 éve -  1913. április 6-án -  
emelkedett fel Kecskeméten az első repülőgép.)

Az I. nemzetközi repülőnapot Magyarországon 1991 
nyarán Taszáron rendezték meg, a Corvin Alapítvány szer
vezésében. A második ilyen jellegű rendezvényre ugyan
csak Taszáron került sor 1992-ben. Ezeket hivatalosan 
nem számozták, de tény, hogy Kecskeméthez a III. és a 
IV. repülőnap rendezése fűződik.

A szervezést és a repülőnap rendezési jogát a Honvé
delmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
és a Manfred Wörner Alapítvány kapta meg. A munkála
tokban -  a helyszín miatt -  kezdettől részt vett a kecske
méti MH 59. vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülő
ezred, szervezeti és alárendeltségi okok miatt a Veszprém
ben települő Légierő Vezérkar. A helyszínen szakfeladato
kat végzett az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár 
(Szentes) és az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred 
(Aszód). A Kecskeméti Repülőkórház tábori felszerelési 
anyagainak egy részét is kiállították, szakorvosai és ápolói 
pedig prof. dr. Grósz Andor orvos ezredes vezetésével 
részt vettek a repülőnap egészségügyi ellátásában és biz
tosításában. A felsoroltakon kívül még több alakulat, illetve 
közép- és felső irányító szerv, intézet dolgozott a helyszí
nen a repülőnap sikere érdekében. A haditechnikai bemu
tatón az MH 25. Klapka György Gépesített Lövészdandár 
(Tata), az MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdan
dár (Hódmezővásárhely), az MH 101. „Szigetvári” Zrínyi 
Miklós Vegyes Tüzérdandár (Pécs), az MH 12. Vegyes 
Légvédelmi Rakétaezred (Győr), az MH 2. Légtérellenőrző 
Zászlóalj (Városföld és Békéscsaba), valamint az MH 11. 
Duna Légvédelmi Rakétaezred (Budaörs) vett részt szá
razföldi harcitechnikai eszközökkel, kezelőszemélyzettel, 
akik kiválóan végezték munkájukat az áttelepülés során és 
a bemutató ideje alatt.

A repülőnap sikeres szervezése érdekében rendezőbi
zottságot hoztak létre. Végh Ferenc altábornagy, a Magyar 
Honvédség parancsnoka, a Honvéd Vezérkar főnöke dr. 
Holló József vezérőrnagyot, a Honvéd Vezérkar humán fő- 
csoportfőnökét bízta meg a rendezőbizottság elnöki teen
dőivel. A bizottság havonta tartotta meg üléseit általában 
Kecskeméten, de előfordult, hogy Budapesten. Az első 
ülés 1998. január 30-án volt a kecskeméti repülőtéren, 
melyre a sajtó képviselőit is meghívták. Itt mutatkoztak be 
a rendezőbizottság tagjai, de képviseltette magát a Légierő 
Vezérkara, s az érintett katonai alakulatok, társfegyveres 
testületek, továbbá a MÁV, a VOLÁN, az Állami Mentőszol
gálat stb. A következő sajtótájékoztatót április 29-én tartot
ták.
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4. ábra: A z  USAF F-16D vadászbom bázó ja  A F  9 0796  g yá ri 
szám m a l

7. ábra : A  32-es o lda lszám ú  Jas-39 Gripen a 7. lég ibázis  
á llom ányábó l

A Török Köztársaság Légiereje képviseletében 1998. 
május 12-13-án Kecskemétre látogatott a Turkish Stars 
(Török Csillagok) bemutatókötelék néhány tagja. Részlete
sen egyeztették a logisztikai és repülési feladatokat, elvá
rásokat. A következő sajtótájékoztatóra 1998. július 23-án 
került sor a repülőtéri tiszti klubban. A szervezők részlete
sen ismertették a repülőnap és haditechnikai bemutató, va
lamint a NATO-Expressz programját, majd a sajtó képvi
selőit különbusszal kiszállították az új javítóhangár elé és 
megkezdődött egy rövidített légi bemutató. Az L-39ZO  Al
batros repülőgép után a 17-es oldalszámú MIG-29B típusú 
egykormányos harci géppel Rácz Zsolt repülő alezredes 
emelkedett a levegőbe. Néhány perces manőverezést, mű
repülést követően a vadászrepülőgép 14 óra 55 perckor 
balszárnyvéggel a földbe csapódott és kigyulladt, a pilóta 
nem katapultált, életét vesztette. A kivizsgálás azonnal 
megkezdődött, a típus kiképzési repülését néhány napra 
leállították.

Ezt követően felgyorsultak az események. A szervezők 
még több alkalommal tartottak sajtótájékoztatót.

Augusztus 15-16-án érkezett meg a kirakó rámpára a 
szárazföldi bemutató haditechnikai anyaga: a különböző 
harc- és gépjárművek, rakéták, harckocsik, tüzérségi löve- 
gek, lövészfegyverek és egyéb haditechnikai eszközök, 
összesen több mint harminc darab. A Galga Vezetésbizto
sító Ezred kijelölt állománya Tarr Béla mk. őrnagy vezeté
sével nyolc tehergépkocsival a helyszínre szállította a sá
toranyagot. Augusztus 16-án állították fel 25 fővel a 250 db 
63M egységes rajsátrat. A híradás biztosítása céljából egy 
db száz vonalas hírközpontot, 15 km hosszúságú kábel- 
rendszert és 100 db telefonkészüléket telepítettek a repülő
térre. A jobb vezethetőség és a parancsnoki irányítás érde
kében 140 db kézirádiót szeretek be szponzori felaján
lásra, a repülés kiszolgálása, a zavartalan összeköttetés 
biztosítása és a látogatóközönség jobb tájékoztatása, az 
információ gyorsabb átadása céljából. Augusztus 16-ra 
minden előkészület megtörtént a repülőtéren leszálló kül
földi s hazai gépek fogadására. A gépek ütemterv szerint 
hajtották végre az áttelepülési és leszállást a kecskeméti 
légibázison.

Augusztus 16-án 16 óra 22 perckor szállt le a bázison az 
Amerikai Egyesült Államok Missouri állam St. Louis város 
légi támaszpontjáról az F/A-18D Hornét {Lódarázs) típusú 
kétkormányos vadászbombázó. A gép oldalszáma: 
165409 volt. Az első ülésen a Boeing Repülőgépgyár be
repülőpilótája, Phil Pipozzi foglalt helyet, aki eddig 2500 
órát repült a típussal, a hátsó kabinban Gay Clayton ült, a 
McDonnel Douglas gyár repülőgép-vezetője, aki több mint 
500 órát töltött az F/A-18-cal a levegőben. A gép érkezé
sét óriási érdeklődés kísérte. Néhány perc múlva érkezett 
az F-18-as tartalék alkatrészeit és a személyzet poggyá
szát szállító LJ-38 Lear Jet típusú szállítógép, melynek ol
dalszáma: N 8281 volt.

Augusztus 18-án „török invázió” volt a kecskeméti re
pülőtéren. Tizenegy órakor szállt le a Török Köztársaság 
Légierejének 120-as oldalszámú CASA-212 típusú köze
pes szállítógépe, amely a műrepülő-kötelék tartalék alkat
részeit, a gépek kiszolgálóeszközeit s különböző segédbe
rendezéseket, a kiszolgáló és hajózószemélyzet kézi- 
poggyászait szállította. A gép technikusa Oguz Tan kapi
tány volt. Alig fejeződött be a teherszállítógép kirakodása, 
a Turkish Stars (Török Csillagok) tíz db F-5A típusú gépből 
álló műrepülő-köteléke jelent meg az égbolton. Nagyon lát
ványos alakzatban, élénk színnel húztak át a kecskeméti 
beton fölött, majd besoroltak, s 13 óra után egyesével lan
doltak. A rendezőség a 3-as zónába helyezte el őket. A 
műrepülő-kötelékhez két db kétkormányos oktatógép és 
nyolc db egykormányos harci gép tartozik. A gépek oldal
számai; kétkormányosok: 69-4005, 71-4025, egykormá-
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nyosok: 71-3066, 70-3022, 70-3042, 70-3025, 70-3013, 
71-3051,71-3055, 70-3016. A szárnyvégeken mindkét ol
dalon van még egy sajátságos számozás: 7, 1, 8, 5, 0, 2, 
9, 6, 00, 3. Érdekes, hogy a felsorolt oldalszámok, melyek 
véleményem szerint a gépek gyártási számai, nem a gép 
oldalán vagy a függőleges vezérsíkon találhatók, hanem az 
orrfutókerék borítólemezének belső felén. A másik érde
kesség, hogy a kétkormányos gépeknél az orrfutókerék 
egészen a törzs elején helyezkedik el. Kérésemre a 9-es 
számú gép pilótája a gép elé állt, s lefotózhattam. Tayfun 
Akcan főhadnagy elmondta, hogy hat éve szolgál a légierő
nél, másfél éve került a kötelékbe. A török csoport több 
mint hatvan fővel (pilóták és repülést kiszolgálók) volt a leg
népesebb a repülőnapon.

A következő érkező a Svéd Királyi Légierő volt. Augusz
tus 19-én 12 óra 10 perckor szállt le a 843-as oldalszámú 
C-130H Hercules típusú szállítógép. A személyzet és a 
magyar repülőmüszakiak azonnal megkezdték az óriásgép 
rakterének kiürítését, majd a gép 14 óra 48 perckor vissza
indult állomáshelyére. Délután 15 óra 08 perckor három db 
Ja-37 Viggen típusú repülőgép érkezett a 17. légibázisról, 
mely az ország délkeleti részén helyezkedik el. A Viggenek 
gyári számai, melyeknek utolsó két betűjét -  nagy méret
ben -  a gép függőleges vezérsíkján is feltüntették: 37394, 
37331, 37414.

Augusztus 20-án délben értek a légtérbe a Jas-39 Gri- 
pen kötelék gépei, a 7. légibázisról. A gépek oldalszámai: 
39132, 39133, itt is a számcsoport utolsó két számjegye 
van kinagyítva a vezérsík oldalán. Délután landolt az olasz 
légierő G-222 közepes szállító repülőgépe, melynek oldal
száma: 46-23 volt. A gépet az olasz Aeritalia (FIAT) gyár
totta. Az 1970-es évek elején kezdték kifejleszteni, majd 
1974-ben állították hadrendbe ezt a típust. Hagyományos 
sárkány- és futómű elrendezésű, egyenes felső szárnyak
kal. A hajtóműveket félszárnyakba építették. A főfutókat a 
törzs alsó részének két oldalán lévő hajtóműgondolákba 
húzzák be: Terepjáró személygépkocsikat, könnyű teher
gépkocsikat, tarackokat, vagy különböző típusú lövegeket 
szállíthat. Negyvennégy katona vagy 32 ejtőernyős fér el 
benne. Szolgálati magassága: 9000 m. fesztáv: 28,8 m, 
hossza: 22,7 m, magassága: 9,8 m, szárnyfelülete: 90 m2, 
hasznos teher: 9500 kg, felszállótömeg: 26 500 kg.

Augusztus 20-án és 21-én az összes, külföldről a repülő
napra hazánkba érkező repülőeszköz leszállt a kecskeméti 
légibázison. Egymást érték a különböző teherszállító és va
dászrepülőgépek.

Kanadából a 188 794-es számú -  oldalszáma 794 -  
F/A-18-as vadászbombázó érkezett. A francia Mirage-2000- 
ek 21-én 11 óra 30 perckor fogtak betont Kecskeméten. A 
gépek oldalszámai: 522, valamint 36, ennek oldalán, a cí
merben az 1941-es évszám (az alakulat alapításának 
ideje) olvasható.

A holland Tigris század F-16-os gépeinek oldalszámai: 
J-624, J-246. A német Luftwaffe repülőgépei: Tornádó 45 
93, F-4F Phantom-ll 38 57 és 38 29. USAF: 2 db A-10A 
csatarepülőgépet küldött, az SP AF/82 656, SP AF/81 963 
számúakat.

Az USAF-nak itt volt még két db F-155E Eagle típusú 
vadászbombázója, melyek oldalszáma és betűjele: SP 
AF/84 019, SP AF/84 009 volt. Ezek a repülőgépek a né
metországi spangdahleni amarikai légi támaszpontról re
pültek Kecskemétre.

F-15E Eagle típusú vadászbombázó

Az F-15E Eagle tervezésekor az amerikai légierő leg
újabb hadászati követelményeit vették figyelembe. A 
nagy hatósugarú lefogási képességgel, kitűnő önvédelmi

8. ábra : A R A F  H A R IE R  M K .3  típusú  VTOL vadászbom 
bázó Z D  402  o lda lszám m al

9. ábra : A S ky H uszá r csoport An-2 szá llítógépe  H A -A M K  
la js trom je lle l

10. ábra : A z  In te rna tiona l F ligh t T ra in ing A cadem y B udaörs i 
p iló ta isko la  J a k -1 8 T  repülőgépe. H A -Y A K  la jstrom je lle l, 
05-ös o lda lszám m al

':~xt  - zf
11. ábra: A tö rök lég ie rő  C-130H Herculese szá llíto tta  haza  

a Török C s illagok egység k iszo lgá ló  szem é lyze té t
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12. ábra: A török légierő CASA-212 típusú közepes 
szállítógépe Kecskeméten

13. ábra: A Belga Királyi Légierő Tigris repülőszázadának 
FA-71 oldalszámú F -16A  vadászbombázója

14. ábra: Az osztrák légierő 08-as oldalszámú Saab J -35  
Draken vadászgépe

jellemzőkkel és kiemelkedő hasznos teherbírással rendel
kező repülőgép éjszaka és rendkívüli időjárási körülmé
nyek között is képes a földi célok felderítésére és megsem
misítésére. A fejlett technikai megoldásokkal ellátott pilóta
fülkét többfunkciós képernyőkkel, széles látómezőjű és fej
magasságban elhelyezett „Up-Front” vezérlőműszerekkel 
is felszerelték. A gép célkiválasztó és navigációs rendsze
rei nagyfelbontású radartérképekkel segítik a repülőgép
vezetőt, és levegő-levegő, levegő-föld fegyverek széles ar
zenálját képesek nagyfokú pontossággal céba juttatni. A 
kis légellenállású fegyvertartó pilonokkal felszerelt, törzs
höz jól illeszkedő üzemanyagtartályok egyedülálló hatósu
garat és teherbírást kölcsönözhetnek az F-15E-nek.

Főbb jellemzők: hossza: 19,4 m, magassága: 5,6 m, 
szárny tésztává: 13 m. Hajtóművek: két, egyenként 11,34 
t tolóerejű Pratt and Wittney F-100 turbóventillátoros haj
tómű, utánégetővel. Személyzet: pilóta és egy fegyver
rendszer-kezelő. Max. sebesség: 2,5 Mach. Gyártó: Boe- 
ing-gyár.

A belga Királyi Légierő F-16-os gépei a 31. Tigris Re
pülőszázadból érkeztek, oldalszámaik: FA-67, FA-71 vol
tak. A francia Jaguárok oldalszámai: E-4, E-7, E-24; az 
osztrák Drakenek oldalszáma: J-35, illetve fönt az oldal
kormányon: 0,8, a másiké: 18. A Smelák típusú gép oldal
száma: 5S-TA. A brit Királyi Légierő (RAF) állományából 3 
db Harrier: XX ZH-657, 45 ZD-402.

A franciák Falcon-900 típusú utasszállítója az F-GSAI 
jelet viselte a gépen. Az US NAVY PC-3  típusú gépe a 
924 oldalszámot, az USAF C-130H  típusú gépe az OH 
AF/90 1797 oldalszámot, a török légierő C-130-as gépe a 
01468 oldalszámot (törzsén a 12-468), a svéd királyi légi
erő C-130-as gépe a 844-es oldalszámot, a belga királyi 
légierő nyolc személyes Merlin SV-3-as típusú kisgépe a 
CF-02 oldalszámot viselte.

A felsoroltakon kívül még sokféle repülőeszköz érkezett, 
köztük egy veterán An-2-es típusú, AIR CHURCH HA- 
YHC jelű gép. A Budaörsön települő International Flight 
Training Academy pilótaiskola Jak-18  típusú köteléke, a 
SKY HUSZARS, mely 1998 márciusában alakult, az AE- 
ROTECH Z -137T típusú gépei, a ZLIN gépek, Besenyei 
Péter műrepülő világbajnok Extra-330 típusú motoros műre
pülőgépe, valamint Veres Zoltán Szu-26-os típusú, 360 LE- 
s repülőgépe. Természetesen a magyar légierő is képvisel
tette magát minden típusával a földön, illetve a levegőben.

Augusztus 22-én a megnyitóbeszédet, szakadó esőben, 
Orbán Viktor miniszterelnök mondta, a repülőtér akkorra 
már benépesedett. A kiadós eső csúsztatta -  és sajnos rö
vidítette is -  a programot. Az első napon a magyar katonai 
gépek bemutatói közül többet csak késéssel tudtak végre
hajtani. A brit H arrier- Roly Shaman hadnaggyal a fedél
zetén -  elképesztően látványos bemutatót tartott a közön
ségnek. Helyből szállt fel, gyorsan fordult, függőleges 
manővereket végzett. Orsózás, háton repülés, szűk balfor
duló, majd áthúzott a beton felett. Minimális sebességgel, 
nyitott futóval repült, s megállt a levegőben mintegy 60 má
sodpercig. Ebből a helyzetből felemelkedett, leszállás a be
tonra, majd ismét felemelkedett, megállt a levegőben, hát
rafelé repült több száz méterre, megállt, egy helyben for
gott, süllyedt, emelkedett, bólintásokat végzett. Vízszintes 
és függőleges irányú repülésből is emelkedett. Ennek a 
gépnek nincs szüksége repülőtérre.

A belga Királyi Légierő F-16A gépe -  fedélzetén Henri 
Wilsmann századossal, aki 1600 órát töltött eddig a le
vegőben -  szép dolgokat produkált a levegőben. Lassú át
húzás a beton felett, szűkített forduló, felhúzta a gépét ma
gasba, orsózás közben áthúzott a közönség felett. Nyitott 
futóbal palástorsó a pont fölött. Szűkített forduló, emelke
désből bukfenc.

A Mirage-2000 egykormányos francia géppel Fedle ka-
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16. ábra: A Marines F /A -18D vadászbombázója 165409 
gyári számmal

pitány repült, aki 1981 óta pilóta, eddig 1800 órát repült, 88 
éles bevetésben vett részt Irak, illetve Jugoszlávia fölött. 
Felszállás után áthúzott háton repülve a beton fölött a 
felhők közé. Orsók, szűkített forduló, emelkedés orsókkal, 
késrepülés fordulóban, fordulózás különböző figurákkal, 
rendkívül mozgékonyán. Áthúzás a beton felett két orsóval, 
majd felhúzás. Lassú repülés minimális sebességen. Áthú
zás, orsó, késrepülés. Levette a gázt, leborításból leszállt.

A Jas-39 Gripenne\ Hendrik Müller 33 éves pilóta igen 
szép, látványos bemutatót tartott. Orsók, fordulók, szűkített 
fordulók követték egymást. Kis sebességű, nagy állószö
gön végrehajtott áthúzás, emelkedés függőlegesen, palás
torsóval.

Az F/A-18 HorneteX Mike Bryan, a Boeing cég berepülő
pilótája röpítette a nézősereg fölé. Bryan 282 leszállást haj
tott végre repülőgép-hordozón, és több mint 2000 órát re
pült harmincféle típusú merev szárnyú repülőgéppel és he
likopterrel. Felszállás után orsó, kis sebességű bukfenc, 
ebből visszafordulás, három orsó, fél kubai nyolcassal tör
ténő visszafordulás, 360 fokos forduló orsóval, szögletes 
bukfenc, visszafordulás, amerikai forduló, kis sebességű 
áthúzás, függőleges visszafordulás. Kis magasságú háton 
repülés a pálya felett levett gázzal, palástorsóval besorolás 
leszálláshoz. A pilóta igen meggyőzően hajtotta végre mű
repülő programját.

Besenyei Péter csodálatosan repült. Bemutatott figuráit 
alig lehet meghatározni. Háton repült földközelben a beton 
fölött, 45 és 90 fokos fordulók. Sok-sok érdekes elemet 
mutatott be a közönségnek, mely többször is megtapsolta 
a vakmerő pilóta elképesztő mutatványait. Lógatott bal 
szárny, szárnylengetés, majd lógatott jobb szárny.

Szombaton a magyar MiG-29-esek közül Csurgai István 
őrnagy repült a jubileumra átfestett 22-es oldalszámú egy- 
kormányos géppel. Nagyon szépen felépített programot 
mutatott be a közönségnek. Másnap Vári Gyula őrnagy a 
11-es oldalszámú géppel végzett nagyon szépen kivitele
zett műrepülést.

A legnagyobb sikert a Török Csillagok héttagú köte
léke aratta azzal, hogy látványos piros-fehér csillagokat, 
köröket, virágokat és óriási szívet festettek az égboltra. 
Kecskemét fölött első alkalommal repült ez a nemzetközi 
hírű kötelék. A Turkish Stars az amerikai Thunderbird- 
program alapján állítja össze bemutatóit -  lenyűgöző si
kerrel.

Szépen sikerült a MiG-21-es és a MiG-29-es vadászgé
pek légi harca egymás ellen, melyet Kositzky Attila repülő 
altábornagy, a légierő vezérkari főnöke és Vári Gyula őr
nagy, a kecskeméti 2. Dongó repülőszázad rajparancs
noka mutatott be.

A polgári repülőgépek, a magyar katonai repülőgépek és

helikopterek bemutatkozása is színes, látványos volt. A 
földi programokat gazdagította -  a technikai bemutatón kí
vül -  a sétarepülés, a folyamatosan működő fénypuskalö- 
vészet, a katonazenekarok alaki bemutatója, mazsorettek 
és a Honvéd Együttes különböző műsorai.

Az alakulat tiszti étkezdéje is rekordot döntött, hiszen 
szombaton és vasárnap 1550-1550 főre főztek. A repülő
nap során több mint 4001 Jeta-1 típusú repülő-hajtóanya
got „füstöltek el” a repülőgépek és helikopterek.

Nagyon keresett volt a Katonai Ruházati Bolt által üze-

17. ábra: A Török Csillagok köteléke F -5F  gépe Kecske
méten

18. ábra: A 22-es oldalszámú M ÍG-29B a 60 éves jubileumi 
átfestéssel és 1938-as évszámmal

meltetett sátor. Több mint hárommillió forint értékben adtak 
el katonai cikkeket. Augusztus 23-án este hangárbuli zárta 
a programokat.

A kétnapos rendezvénynek több mint 300 000 látogatója 
volt.

Több eszköz már a zárónapon hazarepült. Augusztus 
24-én települt haza a repülők zöme. A németek 11 óra 25 
perckor, a svédek (Viggenek) 11 óra 35 perckor emelked
tek a levegőbe. Legtovább a svédek maradtak, de 25-én 
reggel 07 óra 30 perckor a Gripenek, majd 07 óra 43 perc
kor szállítógépük is hazatelepült. A szárazföldi eszközöket 
24-én vagonszállítmánnyal vitték haza. A sátrakat 27-én 
szállították tehergépkocsikkal Aszódra.

A kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Re
pülőezred parancsnoksága, személyi állománya ismét be
bizonyította, hogy magas színvonalon képes az alapren
deltetéstől eltérő feladatokat is végrehajtani.

A fotókat a szerző készítette.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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Az új, 100 m-es lőteret a régi III. típusú lőtér kiváltására ter
vezték. A III. típusú lőtéren a harckocsizok puskalőszerrel 
kicsinyített célokra, 100 m-es távolságon belül hajtották 
végre lőgyakorló foglalkozásaikat. Mivel ezeket a lőtereket 
a laktanyákban vagy azok közvetlen közelében telepítet
ték, a környezetvédelmi és biztonsági rendszabályok válto
zása, valamint az eszközök elöregedése miatt a 90-es 
évekre elavultak, így leváltásukról, áttervezésükről gondos
kodni kellett. Ezek alapján létesült az új, 100 m-es szimu
lációs lőtér, amelynek első példányát több mint egy éve ad
ták át, és azóta a harckocsizó katonák kiképzési foglalko
zásaikon üzemeltetik.

A 100 m-es szimulációs lőtér számítógépes rendszerén 
keresztül nappal és éjszaka egyaránt lehetőség nyílik a lő- 
gyakorlatok lőszer- és km-felhasználás nélküli végrehajtá
sára. A lőtéren a gyakorlatokat valóságos harckocsival, a 
harckocsi mozgását érzékeltetve („ringató”), az irányzó
távcső valamennyi üzemmódjában, a lézertávolságmérő 
használata nélkül lehet végrehajtani. Mivel nincs lőszer
használat, egy lövés találatának eldöntése a harckocsi 
ágyúcsövére szerelt kamera által közvetített kép alapján 
történik. A rendszer lehetővé teszi a 100-as lőtéren megva
lósítható lőgyakorlatok megtervezését, és ezek lemezen 
való tárolását, melyek így a későbbiekben bármikor rendel
kezésre állnak. A rendszer végzi a lőtér összes berendezé
sének vezérlését és a gyakorlat kiértékelését is.

A lőtér felépítése

a) Harckocsiállások a külső áramforrásokkal, az érzékelők 
elosztódobozaival -  amelyek a lőgyakorlatok ezen helyről 
való végrehajtására, a mozgás érzékeltetésére, a harcko
csik 24-26 V feszültséggel való ellátására, valamint tárolá
sára szolgálnak. A lőtér két beállóval rendelkezik.
b) Kijelző táblák -  célok megjelenítésére, a találatok jelzé
sére szolgálnak. 8 db célmegjelenítő tábla van, ebből 2 db 
oldalt mozgatható. A két lőállásból egyszerre lehet hasz
nálni a célterületet, de a két harckocsinak nem lehetnek kö
zös céljaik.
c) Vezérlőterem a számítógépekkel, a vezérlőpulttal és a 
híradó eszközökkel -  itt helyezkedik el a foglalkozásve
zető. Itt lehet megtervezni a lőgyakorlatokat, innen lehet el
lenőrizni a programhoz szükséges használat előtti beállítá
sokat. Innen lehet vezetni, értékelni a lőgyakorlatokat.

A lőtéren telepített számítógépes rendszer a következő 
elemekből áll: •

• 1 db IBM kompatíbilis számítógép (ez a vezérlőgép); 
Javasolt minimális konfiguráció: AT 386/33 MHz, 4 db

RAM, 80 MB HDD, 1.2 MB FDD, VGA, színes VGA moni
tor, „egér” , hálózati kártya, BFP-AT képdigitalizáló kártya, 
egyedi gyártású interrupt kártya a lövések érzékeléséhez 
és a vakuk felvillantásához, multisync monitor (mint máso
dik monitor);

• 1 db IBM AT  kompatíbilis számítógép (mint hálózati 
server);

Megfelel bármilyen minimális konfiguráció, mivel csak a 
célmegjelenítő táblák bekapcsolásakor van szerepe;

1. ábra: Jól látható az ágyúba szerelt kamera és a 
harckocsi tárolására szolgáló beálló

2. ábra: Az érzékelők elosztódoboza, amelyen keresz
tül jutnak az információk a számítógépbe

3. ábra: A célterület a kijelző táblákkal, amelyek illesz
kednek a terepbe

1999/3 HADITECHNIKA 91

Ú], 100 m-es szimulációs lőtér a harckocsizok kiképzéséhez



4. ábra: A foglalkozásvezető munkahelye a számító
gépekkel és a híradó berendezéssel

5. ábra: A kép jobb oldalán a szekrényben a hálózati 
server látható

• 10 db VISINFORM típusú célmegjelenítő tábla (ebből 2 
db tartalék), mindegyik felszerelve vakuval és éjszakai 
megvilágítást adó lámpával;

• 2 db CS 3440 -  CCIR kamera a hozzájuk tartozó ob
jektívokkal és kétszerezőkkel;

• egyedi gyártású vakuvezérlő;
• a harckocsikba szerelhető, az elsütőbillentyűk megnyo

mását érzékelő eszköz;
• DAISY205 PLC-vezérlő.

A két számítógép és a célmegjelenítő táblák hálózatba 
vannak kötve. A vezérlő számítógépen MS WINDOWS 3.1 
rendszert telepítettek, valamint a BRDNETnevű meghajtó 
programot, mely a célmegjelenítő táblákat vezérli. A rend
szer a HK-100 lőgyakorlat-szimulátor programmal műkö
dik. A vezérlő számítógéphez csatlakoztatták a két kame
rát, az elsütőbillentyűk érzékelőit, a vakuvezérlőt és a PLC- 
vezérlőt.

A lőgyakorlat végrehajtása

Bármelyik, lemezen tárolt gyakorlatot végre lehet hajtani. 
Ez azt jelenti, hogy a számítógép a lőgyakorlatban előírt 
módon vezérli a lőtér egyes berendezéseit, illetve az ágyú- 
és géppuska-elsütőbillentyűk meghúzásakor elvégzi a ta
lálatértékelést. Ha egy célt találat ér, akkor az ezt megjele
nítő kijelzőn robbanást szimbolizáló ábra jelenik meg, ha a 
lövés nem talált, akkor a célt megjelenítő kijelzőn látható 
lesz a becsapódás helye a célhoz viszonyítva. A lőgyakor
lat befejezése után pedig lehetőség van a gyakorlat ese
ményeinek visszanézésére, a gyakorlat értékelésére, sőt 
ezeknek az adatoknak adatbázisba való felvételére, 
melyből később visszakereshetők.

Mivel a HK-100 rendszer sok eszközt és berendezést 
vezérel, bizonyos előkészítő műveletek szükségesek a he
lyes és megbízható működéshez. Ezek két csoportba so-

6. ábra: Egy tervezés alatt álló lőgyakorlat lejátszása a monitoron
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A LŐGYAKORLAT LEJÁTSZÁSA

A LŐTÉR

(Közelebbi) (Távolabbi)
—» — H l — --^

7. kijelző 8. kijelző

□ IZ3 s Г 1 Pl f i
1. k ije lzi 2. kijelző 3. kijelző 4. kijelző 5. kijelző 6. kijelző
9. cél (1) 9a. cél (1) 10a. cél |1j 12. cél (1) 12a. cél (1) 12. cél (1)

HIBA! A rendsze r  álta l megkülönböztethetetlen célok

6. ábra: Korábban végrehajtott lőgyakorlat adatainak megtekintése

A lejátszási se--] 
besség szorzója |

rolhatók: a rendszer összeállításakor elvégzendő fő beál
lítások, illetve a napi használat előtt végzendő kisebb be
állítások és ellenőrzések. Kiképzéskor természetesen csak 
a napi használat előtti beállításokat és ellenőrzéseket kell 
végrehajtani, amelyek a következők: •

• ellenőrizni kell a program segítségével a kamerák be
állításának helyességét. Amennyiben itt probléma adódik, 
meg kell ismételni a kamerák beállítását, mintha most lett 
volna összeállítva a rendszer;

• a program segítségével ellenőrizni kell azokat a beren
dezéseket (célmegjelenítők, vontatók, elsütőbillentyűk, va
kuk, éjszakai lámpák), melyek a gyakorlat lebonyolításához 
szükségesek. így ha valahol meghibásodás van, az nem 
lőgyakorlat közben fog kiderülni;

• végül a lőgyakorlat elindítása előtt a program segítsé
gével mindig be kell állítani a kamerák fényérzékenységi

szintjét, mivel csak így várható korrekt kiértékelés a számí
tógéptől. Sajnos ez a fényviszonyfüggőség a gyakorlásokat 
jelentősen befolyásolja. Ez a probléma technikailag még 
nincs megoldva.

Összegzés

A 100 m-es szimulációs lőtér a harckocsizó katonák lőki- 
képzésének korszerű színtere, amely különösebb idő és 
anyagi előkészítés nélkül teszi lehetővé a harckocsizó ka
tonák lőkészségének mindennapos szinten tartását, az el
követett irányzási hibák részletes elemzését.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szimulá
ciós lőtéren végrehajtott gyakorló foglalkozások után az 
éleslövészetek gördülékenyebbé és eredményesebbé 
váltak.

Márkus Ferenc

A 40/43 M. Zrínyi—II rohamtarack a kubinkai gyűjteményben

A szovjet zsákmányanyag között több példány ép állapotban lévő magyar Zrínyi-ll rohamtarack volt a Budapestről 
elszállított anyag között még 1945-ben. Ezek valószínűleg mind az 1. rotü. osztály járművei voltak, ebből egy került 
megőrzésre a kubinkai gyűjteményben. A sok évvel ezelőtti felvételeken a jármű még az eredeti foltozott zöld festés
sel szerepelt és megvoltak a felségjelzései. A jelenlegi állapot az úgynevezett restaurálás után a réginél is rosszabb. 
Egy soha nem létezett zöld színnel van az egész jármű befestve, a felségjelek hamisak, a kocsi hadrendi száma és 
rendszáma eltűnt, a kötény bal oldala sérült és hibásan van felszerelve. Színes összeállításunk a 47. oldalon talál
ható.

S. Gy.
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Hannover Messe ‘99

Idén április 19-24. között megrendezett Hannoveri Ipari 
Vásáron 70 országból 7400 kiállító vett részt. Magyaror
szágról 58 kiállító érkezett a világvásárra. Az OMFB már
10. alkalommal jelentkezett ezen a nemzetközi bemutatón. 
Az OMFB mellett még 17 pályázatot megnyerő alkiállító tu
dott ezen az igen színvonals szemlén megjelenni. A pályá
zaton a HM Haditechnikai Intézet a CNN alapú jelfeldolgo
zás a haditechnikában, az IH-95 sugárszint- és szennye- 
zetségmérő műszer és az automatikus radar extraktor té
mákkal indult és nyerte el a részvételi lehetőséget. A be
mutatott berendezések élénk érdeklődést arattak, számos 
szakember kért tájékoztatást az intézetet képviselő szak
emberektől a műszerek működéséről és az üzemeltetési 
tapasztalatról. A következő sorokban ezeket a berendezé
seket ismertetjük.

CNN alapú jelfeldolgozás a haditechnikában

A CNN-technológia (Cellular Neural Network) a számítás- 
technika egy új irányvonalát képezi. Szemben a ma hasz
nálatos digitális technikával a CNN részben analóg módon 
dolgozza fel az információt. Egy CNN-számítógépet úgy 
képzelhetünk el, mint sok elemi analóg számítógép halma
zát. Ezek az elemi számítógépek párhuzamosan végzik el 
a feladatot. Ennek a technológiának az előnye például a 
képfeldolgozásban nyilvánul meg, amikor valamennyi 
képpontot egyszerre dolgozza fel (szemben a jelenleg al
kalmazott digitális technikával, ahol minden képpontot sor
ban egymás után kell feldolgozni).

A haditechnikában nagyon fontos feladat az alak és 
tárgy felismerése, valamint a megvalósítása, amely auto
matikusan ki tudja választani, például a természetes objek
tumok közül a mesterséges objektumokat.

Mivel a CNN-technológia még nem terjedt el a kereske
delemben, ezért a technológiai fejlesztés üteme elmarad a 
digitális technikától, az ára viszont meghaladja azt. Ez az 
oka annak, hogy adott feladat megoldását először egy 
CNN-szimulátor programon szimuláljuk, és miután a fela
dat szimulátoron megvalósítható, a feladatot implementál
juk a CNN-technológiára, ami a szimulátorral szemben már 
kellő sebességet biztosít a valós idejű alkalmazásokhoz is.

A CNN-szimulátor segítségével olyan programot valósí
tunk meg, amely légi felvételeket dolgoz fel előre megha
tározott algoritmusok szerint. A későbbiekben ez a prog
ram alkalmas lehet arra, hogy döntéseket hozzon arra vo
natkozólag, hogy a légi felvétel mikor induljon, és mikor le
gyen vége. Ezzel a módszerrel nagyban meggyorsítható a 
légi felvételek kiértékelése.

Első feladatként az objektumfelismerő-program repülőté
ren álló repülők felismerésére alkalmas. A repülőgépek a 
háttértől adaptív küszöböléssel elválaszthatóak. Természe
tesen ez az algoritmus más objektumokat is elválaszt a 
háttértől. Ezeknek a kiválasztása megfelelő morfológiai 
elemzéssel történik, a repülőgépek három jellegzetes mor
fológiai tulajdonságát vizsgálva.

Mivel a repülők alaktani szempontból világos keresztként 
jelennek meg a képeken, ezért az erősen elmosott (Blur
red) képeken a repülőgépek szárnycsatlakozásánál egy lo
kális fehér szélső érték található.

2. ábra: Székely Béla mérnök őrnagy (baloldalon) és 
Pintér István mérnök alezredes

3. ábra: Az IH-95 sugárszint- és szennyezettségmérő
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5. ábra: A három bemutatott eszköz

1. Mivel a repülők a környezetüknél világosabbak, ezért 
a környezetükben a kontrasztnak egy bizonyos küszöb fö
lött kell lennie.

2. A harmadik vizsgálat egy tetszőlegesen elfordított ke
resztet ismer fel.

3. Egy képen nagy valószínűséggel repülő található 
azon a helyen, ahol ezen vizsgálatok mindegyike pozitív 
eredménnyel zárult.

IH-95 sugárszint- és szennyezettségmérő műszer

A Magyar Honvédségnél az 1960-as évek óta a Haditech
nikai Intézet által fejlesztett és a magyar ipar által gyártott 
sugárzásmérő műszerek vannak rendszeresítve. A cserno
bili atomerőmű-baleset után elkezdődött a sugárzás
mérők (hordozható, járműfedélzeti, légi) új generációjának 
fejlesztése. Ezek kiterjesztett méréshatáruk következtében 
alkalmasak a háborús (atomrobbanás után fennálló) sugár
zásszintek és a nukleáris baleseteknél bekövetkező termé
szetes háttér közeli értékek mérésére egyaránt. Az IH-95 
hordozható, többfunkciós eszköz, amely a Magyar Hon
védség és a BM Polgári Védelem egyeztetett igényei alap
ján került kifejlesztésre 1995 és 1997 között.

Az egy darab orosz gyártmányú Geiger-Müller csővel 
működő műszer, terepen gyalogosan végzett felderítés 
esetén, hordtáskájában alkalmas a gamma sugárszint, va
lamint az elnyelt gamma sugáradag (amely a sugárszint in
tegrálja) mérésére, mivel a dozimetriai szűrők a hordtás- 
kába vannak beépítve. Kivéve a hordtáskából alfa, béta fe
lületi szennyezettségmérőként üzemel. A műszer a készle
tében található tálkák segítségével adott mennyiségű folya
dék béta radioaktív koncentrációjának mérésére is hasz
nálható.

A széles tartományú mérést minden esetben a GM-cső 
anódjainak lekapcsolásával és időosztásos táplálással ér
jük el. A 2 s és 4 perc közötti mérési időt a műszer automa
tikusan határozza meg a megkívánt mérési pontosság 
alapján. Üzemmódonként 10 db riasztási szint is beállít
ható. Az eszköz tápellátása 3 db, a kereskedelemben kap
ható AA méretű (ceruza) elemmel vagy akkumulátorral tör
ténik.

A műszer kifejlesztője a HM Haditechnikai Intézet és a 
Gamma Műszaki Rt., amely egyben a gyártó is. A Magyar 
Honvédségnél és a BM-szerveknél az eszközt 1997-ben 
alkalmazásba vették. Sorozatgyártása folyamatos, a 
gyártókapacitás 500 db évente.

A műszer 1997-ben a 25. Genfi Találmányi Kiállításon 
ezüstérmet nyert.

Korszerű mérési elvében egyedülállóan olcsó eszköz, 
amely a világpiacon versenyképes.

Az automatikus radar extraktorról a Haditechnika 1999/1. 
7. oldalán számoltunk be.

Székely Béla -  Pintér István

x^Antó ^ M is tc tia .

Ára: 120 Ft; a 12. számtól 420 Ft 
Szerkesztőség: 1066 Budapest, Teréz körút 28. 

Megvásárolható; Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9. tel.; 342-0353)
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Az orosz Sz-300-as 
honi légvédelmi rakétakomplexum

T a k á c s  T a m á s  m k .  ő r n a g y

A volt Szovjetunió honi légvédelmi csapatai az elmúlt évti
zedekben két alapvető problémával küszködtek. Egyfelől a 
légvédelmi komplexumok többségét az 50-es 60-as évek
ben rendszeresítették, amelyek mára technikai szempont
ból elavultak vagy elavulófélben vannak, másfelől ezek is 
rendkívül szétszórtan helyezkednek el. Becslések szerint a 
2200 db komplexumnak csupán a harmada alkalmazható 
kis magasságú légi célok megsemmisítésére. További 
problémákat okoz, hogy a légvédelmi rádiólokátorok a 60- 
as évek technikai színvonalán állnak. A katonai vezetés 
már régóta megfogalmazta elvárásait olyan légvédelmi 
komplexum kifejlesztésére, mely egyaránt alkalmazható kis 
és nagy magasságú légi célok megsemmisítésére, s az or
szág adottságait figyelembe véve nagyfokú manőverező 
képességgel is rendelkezik.

Az 1967-ben megkezdett fejlesztőmunkát az orosz AL
MAZ Tudományos Ipari Részvénytársaság végezte, illetve 
végzi még napjainkban is.1 A komplexum orosz típusjelzé
se Sz-300, míg az USA-ban SA-10, a NATO-ban pedig 
Gromble (Morgó) jelzéssel vált ismertté a rendszer. Kez
detben a katonai vezetés ezen légvédelmi komplexummal 
csak Sz-25 Berkut (USA típusjelzés: SA-1, NATO -  Guild) 
rendszer lecserélését tűzte ki célul, de az Sz-300-as moz
gékonyságából adódó előnyöket felismerve később az 
Sz-75  (USA/NATO-típusjelzés: SA-2 Guideline) és 
Sz-125 (USA/NATO-típusjelzés: SA-3 Goa) rendszerek 
lecserélését is megkezdték.

Az orosz honi légvédelmi csapatoknál az elindított kor
szerűsítési folyamatnak köszönhetően 1996-ban az 
Sz-300-asok számaránya 1750 db-ra tehető, mely min
denképpen figyelemre méltó.

A Sz-300-as többcsatornás, minden időjárási viszonyok 
között alkalmazható, kis és nagy magasságú föld-levegő tí
pusú honi légvédelmi rakétakomplexum, amely nagy kiter
jedésű célok zonális oltalmazására alkalmazható. A rend

szert az eltelt évtizedekben az üzemeltetési tapasztalatok 
alapján többször korszerűsítették. A korszerűsítés főbb ál
lomásai a következők voltak.

Sz-300P

A légvédelmi komplexum első típusváltozata az 
Sz-300Pjelzésű volt. A nyerges utánfutóra telepített indító- 
állványon 4 db légvédelmi rakéta vízszintesen helyezkedett 
el menethelyzetben. Harchelyzetben a vontató járművet le 
kellett kapcsolni, majd az indítóállványt rögzíteni a futómű 
rugózásának kikapcsolásával, valamint a talplemezek lee
resztésével. Ezt követően az indítóállvány elülső részén 
egy hidraulikus emelőberendezés 90°-os szögbe állította a 
rakétákat. Az ütegkomplexumot három indítóállvány és egy 
30Л/6-os jelzésű, l/J-hullámsávú, fázisvezérelt célkövető ra
kétarávezető lokátor képezte. A hatékonyság növelése ér
dekében a lokátorantennát 15 m magasra felemelhető mo
bil platformra is el lehetett helyezni, mely lehetővé tette a 
lokátor fedezékbe vagy erdőbe történő telepítését is. Az 
ütegkomplexum a nem előkészített indítóállást mintegy 30 
perc alatt volt képes elfoglalni, egyidejűleg 3 légi cél köve
tését, illetve 6 légvédelmi rakéta célra vezetését lehetővé 
téve. Az 5V55K jelzésű egylépcsős rakétát szilárd hajtó
anyagú hajtóművel szerelték, amely tároló-indító konténer
ben került a csapatokhoz. A rakéta alkalmazási magassá
gi tartománya 25-30 000 m, a megsemmisítési zóna köze
lebbi határa 5 km-ig, a távolabbi pedig 47 km-ig terjedt.

A harcifejrész 100 kg repeszromboló töltetet tartalmaz, 
amely közelségi gyújtóval szerelt. Indításkor egy kidobótöl
tet 25 m magasságba veti ki a konténerből a rakétát, majd 
ezt követően indul be a menethajtómű. Dandár (ezred) 
szinten a komplexum vezetésére -  a PO Iskra gyár által ki
fejlesztett- 36D6-os S-hullámsávú, háromkoordinátás fel-

Az SZ-300-as légvédelmi komplexum típusváltozatai

Orosz jelzés Sz-ЗООР Sz-ЗООРМ SZ-300PMU SZ-300PMU1 SZ-300PMU2 SZ-300V SZ-300V1
Rendszeresítés éve 1977 1982 1985 1989 1986 1992
USA-jelzés SA-10a SA-10b SA-Ю с SA-10d SA-10e SA-12a SA-12b
Indítóállvány
hordozóiárművel

utánfutó nyerges
utánfutó

MAZ-543 MAZ-543 MAZ-543 M T-T M T-T

Hordozható rakéták 
száma (db)

4 4 4 4 4 4 4

Rakéta jelzése 5V55K 5V55R 5V55RUD 48N6 48N6E2 9M83 9M82
Alkalmazási min (km) 25 25 25 25 25 250 1000/2000
maqassáq max (km) 30 30 30 30 30 25 25/30
Megsemmi- min (km) 5 5 5 5 5 8 13
sítési zóna max (km) 
távolsága

47 75 90 150 200 75 100/40

Harcifej tömege (kq) 100 133 133 143 143 150 150
Rakéta irányítása TVM TVM TVM TVM félaktív

lokátor
rávezetés
hőképes
önráve
zetővei

félaktív
lokátor
rávezetés
hőképes
önráve
zetővei

Rakétafokozatok számi 1 1 1 1 1 2 2
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derítőlokátort alkalmazták. A lokátor antennáját -  hasonló
an az ütegéhez -  mobil platformra lehet szerelni. A lokátor 
maximális felderítési hatótávolsága 1 m2-es hatásos 
visszaverő felülettel rendelkező, 100 m magasságú légi cél 
esetén 45 km-ig, a mobil platformú változat esetén 52 km- 
ig terjedt. Az Sz-300P komplexumot 1977-ben állították 
rendszerbe és később bekapcsolták a honi légvédelmi csa
patok parancsnoki és vezetési rendszerébe is. A rakéta 
megsemmisítési zónájának mérete, illetve a rendszer moz
gathatósága körüli problémák miatt nem váratott sokáig 
magára a komplexum továbbfejlesztése.

Sz-ЗООРМ

A SZ-300PIVP komplexum rendszerbe állítása 1982 körül 
valósult meg. E típusváltozatnál az 5P85V jelzésű indító- 
állványt alkalmazták, melyet szintén nyerges utánfutón he
lyeztek el, de a négy indítókonténer függőleges helyzetbe 
emelése az utánfutó hátsó részén történt. Ezzel a megol
dással már elkerülhetővé vált a vontató jármű lekapcsolá- 
sa, mely az előző rendszernél sok időt vett igénybe, és je
lentősen megnövelte az indítóállás elfoglalásának idejét.

A légvédelmi rakéta megsemmisítési zónájának távolab
bi határát -  kiegészítő töltet alkalmazásával -  75 km-ig nö
velték meg, illetve még két új harcifejrészt is kifejlesztettek. 
Az 5V55R jelzésű rakétánál 133 kg tömegű hagyományos 
repeszromboló, míg az 5V55V jelzésűnél atomrobbanófe
jet alkalmaztak. Változás történt a rakéták irányítási elvé
ben is. A rendelkezésre álló adatok szerint ennél a típus- 
változatnál kezdték alkalmazni a rakétán keresztül való cél
követést (TVM-irányítás5) is. A szakemberek az irányítási 
rendszer előnyének tartják, hogy a rakéta és a cél találko
zási feladatát nem a rakéta fedélzetén lévő berendezés, 
hanem a földi berendezésben elhelyezett számítógép old
ja meg. Ugyanakkor -  mivel a földi berendezés a célt „a ra
kétán keresztül látja” -  a módszer annyira pontos, mint a 
félaktív önirányítás, másfelől a rakéta egyszerűbb szerke
zetű, könnyebb és olcsóbb. Ilyen irányítási módja van a 
röppálya végső szakaszán az amerikai Patriot légvédelmi 
rakétának is.

A SZ-300PMU

A Sz-ЗООРМЦ6 rendszernél a fejlesztőmérnökök a mozgé
konyság további növelését tűzték ki célul.

Az indítóállvány a MAZ-543 8x8 kerékképletű terepjáró 
tehergépkocsi alvázára került, melyről közismert, hogy 
rendkívül jó manőverezőképességű. Jól jellemzi mindezt, 
hogy egy légvédelmi rakétaüteg nem előkészített indítóál
lását körülbelül 5 perc alatt képes elfoglalni!

Az üteg állományához kapcsolódik még az 5758-as ra
kétaszállító harcjármű és a 2276-os rakétatöltő jármű is7. 
Említésre méltó, hogy a kezelők kiképzését megkönnyítő 
különböző metszetek, oktató-falitáblák és -makettek kiala
kítása is megtörtént. Az üteg 30N6-os lokátora alkalmassá 
vált 12 db indítóállvány irányítására és egyidejűleg 6 célra 
12 rakéta célra vezetésére. A megnövekedett harci képes
ség miatt az Sz-300PMU komplexummal felszerelt légvé
delmi dandár állománytábláján kisebb változásokra került 
sor.

A dandár harci állományához 6 rakétaüteg (két osztály?) 
tartozott, és minden ütegben 2 vagy 3 indítóállványt és egy 
célkövető rakéta-rávezető lokátorállomást rendszeresítet
tek. Az Sz-ЗООРМи felszerelt dandár harcálláspontját a 
38D6-os harcvezető központ és a 76N6-OS felderítő loká
tor alkotta. Ezen rendszer az orosz katonai szaksajtóban 
Bajkál-1 jelzéssel is ismeretes és úgy jellemzik, hogy 
egyenértékű az amerikai Pafr/of-rendszer ICC (tűzvezető
információs) központjával. A 76N&os felderítőlokátor ható- 
távolsága 500 m magasságú légi cél esetében 90 km-ig

2. ábra: Az Sz-300PM  komplexum indítóállványa az 5V55R 
jelzésű légvédelmi rakétát indítja. Jól megfigyelhető a 
nyerges utánfutóra helyezett indítóállvány, melyet a 
KrAZ tehergépkocsi vontat
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terjed, és egyidejűleg 180 légi célt képes követni. A komp
lexumhoz új, 6V55RUD8jelzésű rakétát is kifejlesztettek, 
melynél a megsemmisítési zóna távolabbi határát 90 km-ig 
növelték meg. Az Sz-300PMU komplexum rendszerbe ál
lítása a 80-as évek közepére tehető.

SZ-300PMU1

Az Sz-ЗООРМШ komplexum kifejlesztése 1989-re tehető. 
Először 1992-ben, egy moszkvai légi kiállításon mutatták 
be. Feltételezhető, hogy rendszerbe állítása is csak ekkor 
valósult meg az orosz honi légvédelmi csapatoknál. Külföl
di katonai szakértők szerint az Sz-300PMU1-es kifejlesz
tésében döntő szerepet játszott, hogy ekkortájt az amerika
iak új robotrepülőgépeket állítottak hadrendbe, melyekkel 
szemben hatékony légvédelmi rendszerre volt szükség.

Ütegszerűen új 36N85-ös9 jelzésű, többcsatornás, anten- 
narács-szerkezetű célmegvilágító és rávezető lokátort fej
lesztettek ki. A lokátorállomás -  a nagy műveleti sebes
ségű tűzvezető számítógép alkalmazásának köszönhetően 
-  a légi célok célkövetését, a rakéta indításával és célra 
vezetésével kapcsolatos valamennyi feladatot automatiku
san képes megoldani. A kis magasságú céloknál a felderí
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tési zóna oldalszöge 1°, helyszöge 90°-os, a közepes ma
gasságúnál 13° és 64°, míg a nagy magasságúnál 64° és 
5°-os. A komplexum robotrepülőgépek és ballisztikus raké
ták harcifejeinek felderítésére is alkalmazható, ekkor a fel
derítési zóna oldalszöge 10°-os, helyszöge 32°-os. Amikor 
a lokátor a célt előremetszette, át lehet kapcsolni 4x4°-os 
vagy 2x2°-os oldalhelyszög tartományú automata célkövető 
és rakétarávezető módra. A célra vezetéshez szükséges 
adatokat az indítóállványokhoz vezetékes és rádió híresz
közön automatikusan továbbítják. Az Sz-300PMU1-es lég
védelmi rakétaüteg továbbra is 6 légi célra 12 légvédelmi 
rakéta egyidejű rávezetésére képes, de a korábbi típusvál
tozathoz képest lényegesen nagyobb találati pontossággal. 
Az üteg szétbontakozásához 5 perc szükséges, de a lég
védelmi rakéták indítása minden harmadik másodpercben 
lehetséges. A komplexum új 48N6-os légvédelmi rakétájá
nak harcifejrészét 143 kg-os irányított repeszhatású robba
nótöltettel szerelték fel, mely tovább növeli a célok meg
semmisítésének valószínűségét. A megsemmisítési zóna 
távolabbi határát légi célok esetén 150 km-ig növelték 
meg, és a közelebbi határ lecsökkent 5 km-ről 3 km-re. Fi
gyelemre méltó, hogy az indítását követő 12. mp-ben a ra
kéta sebessége 1900 m/s, és a normál gyorsulási érték 
20 g. A megsemmisíthető légi célok maximális sebessége 
elérheti akár a 2788 m/s-t is. A gyári adatok szerint ezen 
légvédelmi rakéta a ballisztikus rakéták harcifejrészeivel 
szemben 40 km-ig alkalmazható. Ismereteink szerint az 
Sz-ЗООРМШ légvédelmi rakétaüteg teljes rakétakészlete 
323 db-ot tesz ki.

Dandár (ezred)-szinten a komplexum irányítását a 
86M610\e\zésü harcálláspont végzi, melyhez az 54K6 harc- 
vezetési központ és a 64N6 háromkoordinátás, nagy ható- 
távolságú célfelderítő rádiólokátor-állomás tartozik. A 
rendszer 6 légvédelmi rakétaüteg narcvezetését képes 
végrehajtani, telepítéséhez csupán 5 perc szükséges. Az

3. ábra: hz  Sz-300MU2 vagy Favorit komplexum indítóáll
ványa. Ennél a változatnál a légvédelmi rakéták indítása 
akár másfél másodpercenként is lehetséges



kus rakéták harcifejrészeinek felderítésére is alkalmazha
tó!

9. ábra: Az ütegszinten alkalmazott 36N85-ŐS többcsator
nás, antennarács szerkezetű célmegvilágító és rá ve- 
zetőlokátor és tőle jobbra az indítóállványok_________

54K6-os harcvezetési központ veszi az információkat az 
elöljáró PVO parancsnokságtól, elemzi a kialakult légi hely
zetet, értékeli a légi célok veszélyeztetési fokát. Ezt követő
en elosztják a pusztítandó légi célokat az ütegek között, il
letve célmegjelölést adnak számukra. A harcvezető köz
pontban nagy műveleti sebességű számítógépek és a ve
zetéshez szükséges híradó berendezések találhatók. A 
64N6 háromkoordinátás, nagy hatótávolságú célfelderítő 
lokátor antennarács-szerkezetű. A rádiólokátor-állomást 
nyerges vontatón helyezték el és az antenna síkját harc
helyzetben egy hidraulikus emelőszerkezet kb. 60°-os dő
lésszögbe emeli. A lokátor maximális felderítési hatótávol
sága 300 km-ig terjed, a felderíthető célok maximális se
bessége elérheti a 2788 m/s-ot is. A lokátorállomás végzi 
a légi célok azonosítását -  IFF (barát-ellenség felismerő) 
alrendszerével -  és a felderített adatokat automatikusan to
vábbítja a harcálláspontra. A lokátor a harcászati balliszti-

SZ-300PMU2

Az Sz-300PMU-2 komplexum Favorit jelzéssel ismeretes, 
és csak exportcélra fejlesztették ki. (Ennek okát a nyugati 
szaksajtó a pénzügyi alapok hiányában látja.) A Favorit 
nem tér el jelentősen az Sz-300PMU1-\ő\, ugyanakkor 
számos új specialitással rendelkezik. így többek között 
megnövelték a komplexum ballisztikus rakéták elleni haté
konyságát, ezzel összefüggésben a földközeli légi célok 
(robotrepülőgépek, pilóta nélküli repülőgépek) pusztításá
nak lehetősége is kiterebélyesedett. Kifejlesztettek egy új, 
a rendszer autonóm alkalmazását lehetővé tevő 96L6E jel
zésű rádiólokátort is, bár ezzel kapcsolatban további infor
mációkat az orosz katonai szaksajtó nem közölt. A Favorit 
komplexum az Sz-300PMU1 komplexumnál alkalmazott 
48N6E1 rakéta indítására is képes, de a Fakel cég egy új 
48N6E2 jelzésű légvédelmi rakétát is kifejlesztett. A hírek 
szerint ezen rakéta megsemmisítési zónájának távolabbi 
határa eléri a 200 km-t! Ezzel a rakétával 1995. augusztus 
10-én a Kapusztyin Jar-i katonai lőtéren kísérleti lövésze
tet hajtottak végre azzal a céllal, hogy kipróbálják, alkal- 
mas-e a Scud-rakéták harcifejének megsemmisítésére. A 
lövészet sikeres volt, majd az azt követő tájékoztatón az 
orosz mérnökök hangsúlyozták, hogy az Öböl-háborúban 
az amerikai Patriot-rendszer csak tömeges rakétacsapás
kor és csak a leszállóágon, a becsapódási ponttól számí
tott 4-5 km-re volt eredményes. Az Sz-300PMU2-es ennél 
lényegesen nagyobb hatékonyságot mutatott, sőt egyes ra
kétacsapás esetében is sikeresen alkalmazható. A hírek 
szerint a komplexum iránt máris rendkívül nagy az érdeklő
dés az öböl menti országokban.

Sz-300F és Sz-300FM hajólégvédelmi komplexum

Az Sz-300-as hajólégvédelmi komplexum11 kifejlesztése 
1969-ben kezdődött meg, az Almaz és Altair kutató és fej
lesztő részvénytársaságok közösen fejlesztették ki. A ha
jólégvédelmi rakétakomplexum 6 indítócsöves B-203  
vagy 8 indítócsöves B-204 jelzésű indítóállványból és 
3R41-es Volna l/J-hullámsávú tűzvezető lokátorból áll. A 
komplexum az 5V55R és 5V55RM légvédelmi rakéták in
dítására alkalmas. Ebből a komplexumból hármat rendsze
resítettek a Projekt 1144 Orlan (NATO-jelzés: Kirov-osz- 
tály) atommeghajtású rakétacirkálón és Projekt 1164 Atlant 
(NATO-jelzés: Slava-osztály) hagyományos meghajtású 
cirkálókon. Ismereteink szerint létezik a rendszernek egy 
kísérleti változata is, melyet a Projekt 11348E Berkut 
(NATO: Kara-osztály) AZOV cirkálóra szerelték fel. Ennél 
a B-204 jelzésű indítóállványt és a Top Dome jelzésű loká
tort alkalmazták. A hajólégvédelmi komplexum exportválto
zatát, az Sz-300FM-et először 1993-ban mutatták be. A 
komplexum (orosz jelzése Ruszkaja Koralovaja Otmel = 
Orosz Korallzátony), mely a 48N6 jelzésű légvédelmi raké
ta kilövésére alkalmas. Az Sz-300FM-bői négyet a Projekt 
1144 NAGY PÉTER atommeghajtású cirkálóra szereltek 
fel. A katonai szakértők véleménye szerint az Sz-300FM 
változat egyenértékű az Sz-300PMU-1-gye\.

Export

Az Sz-300-as típusváltozatai Oroszországon kívül fellel
hetők még a volt Szovjetunió utódállamainak honi légvé
delmi csapatainál. Az oroszok a légvédelmi komplexumot
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10. a,b. ábra: A 30N6E2 (felül) és a 64NGE2 (alul) három
koordinátás, nagy hatótávolságú célfelderítő rádióloká
tor-állomás

a 80-as évek végétől kezdték meg exportálni. Közvetlen 
szomszédságunkban Ukrajna és Szerbia rendelkezik 
ezen légvédelmi fegyverrel. A kínaiak a 90-es évek elején 
100-120 db Sz-300-ast importáltak Oroszországtól, és a 
távlati elképzelések szerint szeretnék megvásárolni a 
komplexum licencia alapján történő gyártási jogát is.

India 1995-ben tárgyalást kezdett Oroszországgal az 
Sz-300-asok beszerzéséről. Az indiaiak ezen légvédelmi 
komplexummal szeretnék ellensúlyozni a pakisztáni M-11-

es jelzésű hadműveleti-harcászati rakéta megjelenését. A 
tárgyalások eredményeként 6 komplexumot -  1 milliárd 
dollárért -  sikerült megvásárolniuk, és a megállapodás ér
telmében mindegyik komplexumhoz 48 db légvédelmi ra
kétát is szállítanak az oroszok. Ismereteink szerint 1996 jú
niusáig 27 db Sz-300 rakéta érkezett meg Indiába.

A Ciprusi Köztársaság már a 90-es évek kezdetétől ter
vezi az Sz-300-as légvédelmi komplexum rendszerbe ál
lítását. A ciprusiak szerint az Sz-300-as rendszerbe állítá
sával megvédhetik országukat a török harci gépek berepü
lésétől, ugyanakkor a kormány azt is hangsúlyozza, hogy 
a komplexumot csak válsághelyzetben állítanák hadrend
be. Készek döntésüket felülvizsgálni abban az esetben, ha 
megkezdődnek a tárgyalások a sziget demilitarizálásáról. 
A sziget török vezetése másképpen vélekedik. Vélemé
nyük szerint az orosz légvédelmi komplexum megváltoztat
ná a sziget erőegyensúlyát. A fegyver beszerzéséről foly
tatott tárgyalások előrehaladott állapotban vannak az orosz 
féllel, bár további információ erről nem szivárgott ki. Meg
figyelők hangsúlyozzák, hogy az Sz-300-asok rendszerbe 
állítása újabb fegyverkezési versenyt indíthat el a több év
tizedes szembenállás történetében.

Érdekességnek számít, hogy az Egyesült Államok had
serege is vásárolt két Sz-300-as komplexumot. Az egyiket 
1994-ben Belorussziától, míg a másikat 1995-ben az orosz 
Ruszvoruzsenyie fegyverexportáló cégtől.

(A korábbi Csehszlovákia egy komplett üteggel rendelke
zett, amely 4 indító járművet tartalmazott. Ezt Szlovákia 
örökölte meg az alkatrészköltségekkel együtt. Jelenleg Po
zsony körül van felállítva. A ciprusiak által vásárolt két üte
get a görögországi Kréta szigetén állítják fel, mert a török 
hadsereg a kirakodás után nyomban megsemmisítette vol
na őket. Szerk.)

Sz-300V és Sz-300V1 rendszerek12

Végezetül feltétlenül szólni kell még az Sz-3001/13csapat
légvédelmi rakétakomplexumról is, melyet az Antey néven 
ismert tudományos-ipari tröszt fejlesztett ki. A típusjelzés
ben az Sz-300-as valószínűleg arra utalhat, hogy az oro
szok az Almaz cég komplexumával egységes rendszerként 
kezelik, bár ezen fegyver a NATO-ban SA-12-es jelzéssel 
ismeretes, és jó néhány technikai paraméterében eltér tő
le. A csapatlégvédelmi komplexumnak két típusváltozata 
ismeretes.

A légi célok megsemmisítésére szolgáló Sz-300V vagy 
SA-2A Gladiátort 1986-ban állították rendszerbe. A 9M83- 
as indítóállványon 4 db indítókonténert helyeztek el. A lég
védelmi rakéták megsemmisítési zónájának közelebbi ha
tára 8, távolabbi 75 km-ig terjed. Az oroszok 1992-ben egy
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12. ábra: Az Sz-300V/V1 légvédelmi rakétakomplexum. A 
képen balra 9M83-as indítóállvány, középen 9M82-as in
dítóállvány, jobbra a 9Sz32-1 jelzésű célrávezető loká
torállomás figyelhető meg

továbbfejlesztett, kettős rendeltetésű csapatlégvédelmi 
komplexummal jelentek meg a nemzetközi fegyverpiacon: 
az Sz-300V1 vagy SA-12B Gigant jelzésűvel. Ezen rend
szer érdekessége, hogy egyaránt alkalmazható ballisztikus 
rakéták harcifejrészei ellen, illetve légi célok megsemmisí
tésére is. A 9M82-es indítóállványon két légvédelmi raké
tát helyeztek el, melyeknél a megsemmisítési zóna távo
labbi határa légi célok esetében 100 km-ig, míg ballisztikus 
rakéták esetében 40 km-ig terjed. Mindkét rendszer raké
tái kétlépcsős szilárd hajtótöltetűek és irányításuk félaktív 
lokátorrávezetésű, hőképes önrávezetővei. A rakéták alkal
mazási magassága a 250-25 000 m közötti tartományban 
van. A hodozójárművet az M T -T jelzésű lánctalpas úszó 
harcjármű alvázán alakították ki. Valamennyi harcjármű sa
ját navigációs rendszerrel, híradó berendezésekkel és se
gédhajtással rendelkezik. A komplexumot vezetési híradó
információs elemek és négy légvédelmi rakétaüteg alkotja. 
A vezetési híradó-információs elemeket a 9Sz457-1 
harcvezetési központ, a 9Sz15MV célmegjelölő és a 
9Sz19M2 felderítőlokátor képezi. A négy üteg mindegyiké
ben egy többcsatornás, 9Sz32-1 jelzésű célrávezető loká
torállomás és 6 db 9M82-es vagy 9M83-as jelzésű indító- 
állvány található. A gyakorlat azt mutatja, hogy akkor leg
hatásosabb a komplexum alkalmazása, ha az üteg állomá
nyában 4-4 db 9M82-es 9M83-as indítóállványt alkalmaz
nak. Ennek következtében az Sz-300V/Sz-300V1 komp
lexum rakétakészlete 96-192 db lehet, függően az ütegen 
belüli indítóállványok számától és típusától. Az 
Sz300V/Sz-300V1 légvédelmi komplexumok szétbontako- 
zásához szintén csak 5 perc szükséges.

Az orosz konstruktőrök az Sz-300-as légvédelmi komp
lexum kifejlesztésével egy olyan rendszert hoztak létre, 
mely még hosszú évtizedekig magában hordozhatja a to
vábbfejlesztés lehetőségét. Mindenképpen figyelemre 
méltó, hogy a legutolsó típusváltozatoknál korszerű, nagy 
műveleti sebességű számítógépeket alkalmaztak, illetve 
ezek a ballisztikus rakéták harcifejrészének megsemmisí
tésére is alkalmazhatók. Éppen emiatt -  talán nem véletle
nül -  éles konkurenciaharc kezd kialakulni a nemzetközi 
fegyverpiacon az amerikai Patriot komplexummal. A legu
tolsó ilyen botrány Dél-Koreában robbant ki. A dél-koreai 
kormány a korábban felgyülemlett orosz tartozás fejében 
fegyvereket szeretne vásárolni. A dél-koreai sajtó szerint 
az amerikaiak jelentős politikai nyomást gyakorolnak a kor
mányra, hogy ezt a légvédelmi komplexumot ne vásárolják 
meg. Érvelésük szerint az Sz-300V  ellenség-barát felis
merő -  IFF -  alrendszere nem alkalmas az amerikai re
pülőgépek felismerésére, és potenciálisan veszélyezteti 
őket. Az oroszok mindezt cáfolják, hiszen az exportcélra ki
fejlesztett változatnál a nyugati rendszerű IFF-alrendszerek 
is elhelyezhetők. A háttérben valószínűleg az húzódhat 
meg, hogy az amerikaiak Patriot-rendszerüket szeretnék

eladni Dél-Koreának. Döntés egyelőre nem született, de az 
ellenzék korrupcióval gyanúsítja a kormányt. Nem lehet vi
tás, hogy az orosz vagy az amerikai légvédelmi komple
xum rendelkezik-e nagyobb hatékonysággal. Az 1. ábra 
adatai szerint a legmodernebb orosz Sz-300PMU2 és 
Sz-300V1 komplexum néhány technikai paraméterében 
megelőzi az amerikai Patriotot.

Másfelől viszont az orosz komplexumból még csak a 
mintapéldányok készültek el, és jelenleg is a fejlesztés fá
zisában vannak. Ezzel szemben a Patriot javára írható, 
hogy már harci körülmények között is bizonyította hatásos
ságát. Kifejezetten ezen körülmény miatt -  megítélésem 
szerint -  e kérdésre megalapozott választ adni ma még 
nem lehetséges. Végezetül az orosz államadósság fejében 
1995 körül Magyarországon is felmerült az Sz-300-asok 
beszerzésének gondolata, de ezt -  ismereteim szerint -  
politikai és katonai vezetésünk elvetette.
( Az Sz-300 rendszer beszerzéséről először Dr. Für Lajos 
honv. min. tárgyalt 1993-ban, de az orosz fél az ukrán, 
belorusz stb. beszállítási hányadot dollárban követelte az 
államadóság keretén kívül. A kormánynak nem állt 
rendelkezésére valuta, így került sor a lehetőségként 
felajánlott MiG-29 vásárlási csomag elfogadására 803 
millió dollár értékben. Szerk.)

Lábjegyzetek:

' A fejlesztőcsoport vezetője Borisz Bunkin, az Almaz fő- 
konstruktőre, míg a rendszerhez tartozó légvédelmi 
rakétákat a Fakel cég fejlesztette ki Vlagyimir Szvetlov 
főkonstruktőr irányítása alatt.

2 A típusjelzésben a P=Podvizsnüj oroszul a mobilitásra
utal.

3 A típusjelzésben az M oroszul Modificirovnüj=módosí-
tott változatra utal.

4 A 5P85T jelzésű indítóállványt a későbbiekben is alkalmaz
ták az SZ-300PMU és Sz-300PMU1 komplexumoknál.

5 A rakétán keresztül való célkövetésnél a célkövető-ra-
kétarávezető lokátor követi és meghatározza a cél, 
valamint a rakéta koordinátáit. A célról visszavert rá
diólokációs jeleket a rakéta fedélzetén elhelyezett cél- 
követő-célhelymeghatározó antenna veszi. A rakétán 
elhelyezett célhelyzetmeghatározó egység a rakéta
cél irányvonalát külön csatornán továbbítja a lokátor
hoz. A rakétán keresztül érkező információk a számí
tógépbe kerülnek, amely kiszámítja a rakéta célba ve
zetéséhez szükséges kormányparancsokat. A rakéta 
fedélzeti irányító rendszere a vett jeleket kormány- 
mozdulatokká alakítja.

6 A típusjelzésben U=Uszoversensztvennüj, vagyis a to
vábbfejlesztésre utal.

7 Az ütegszinten alkalmazott 30N6-os rádiólokátor-állo
mást a MAZ-543-assa! vontatott nyerges utánfutón 
helyezték el.

“ A légvédelmirakéta-típusjelzésben az UD orosz rövidí
tés -  Uszoversensztvennüj Diapozon -  megnövelt ha
tótávolságra utal.

9 Az exportváltozat 30N6E1 jelzéssel ismeretes. 
w Az exportváltozatnál az Almaz 86M6E jelzéssel lehet ta

lálkozni. Ezt a rendszert alkalmazzák még az Sz-200DE 
és az Sz-200VE légvédelmi komplexumnál is.

"  A komplexum Sz-300F Fort (USA/NATO típusjelzése 
SA-N -6 Grumble) jelzéssel ismeretes.

12 Az Sz-300V rendszer kifejlesztésének eredménytörté
netével -  a pályázat szűkös keretei miatt -  nem foglal
kozom.

13 A típusjelzésben a V=Vüszokopodvizsnüj a nagy moz
gékonyságra utal.
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A trianoni békediktátum hatása a magyar hadiiparra

Az első világháborút lezáró békeszerződések rendkívül sú
lyosan befolyásolták a központi hatalmak további életét. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia (továbbiakban: Monarchia) föl
bomlott, Magyarország területének és lakosságának na
gyobbik része elvesztése mellett gazdasági potenciáljának 
drámai csökkenésével is számolnia kellett. A gazdaság for
rásainak részleges elzárása különösen jelentős érvágás 
volt, mert a hadigazdaság polgári termelésre való átállítá
sa még a viszonylag sértetlenül maradt országokat is meg
viselte. A Monarchia iparszerkezetéből származó hátrá
nyok, a hadigazdaság átalakítása, a trianoni békediktátum 
és annak katonai határozványai évtizedekkel vetették 
vissza a magyar hadiipar fejlettségi szintjét.

A magyar hadiipar helyzete a Monarchia integrált 
hadiiparában

A XIX. század utolsó évtizedeiben felgyorsult magyaror
szági ipari fejlődés időben egybeesett a Monarchia hadse
regének nagyobb léptékű fejlesztésével. A Magyar Király
ság területén is létesültek olyan hadfelszereléseket előál
lító üzemek, melyek békében jórészt a hadsereg ellátásá
val foglalkoztak, illetve egyre több vállalkozás kapott be
szállítói lehetőséget. A békében is termelő hadiüzemek kö
zül elsőként a Fegyver- és Gépgyár Rt.-t hozták létre 1891- 
ben. A céget Budapesten jegyezték fegyverek és fegyver
alkatrészek gyártására, illetve szerszámgépek előállításá
ra. A gyár rögtön jelentős megrendeléseket kapott a közös 
Hadügyminisztériumtól és a magyar Honvédelmi Miniszté
riumtól, 30 000, illetve 65 000 darab Mannlicher öntöltő 
puskára.1

1892-ben indult meg a termelés a Weiss testvérek cse
peli tölténygyárában, ahol a gyalogsági lőszergyártás egy
re nagyobb méreteket öltött. A gyár a Hadügyminisztérium 
közvetlen szállítójává vált, és a századfordulóra a Monar
chia egyik legnagyobb lőszergyárává alakult.

A magyarországi fejlődés mellett Ausztria megtartotta 
magának a béke-hadiszállítások túlnyomó részét, így a 
magyar cégek nehezen férkőztek közvetlen, primer meg
rendelésekhez. A hosszas magyar gazdasági harc ered
ményeképpen, az 1907-es gazdasági kiegyezéstől kezdve

a hazai ipar a meghatározott kvótának megfelelően 
36,4%-ban részesedhetett a hadiszállításokból. Ez az érték 
megegyezett Magyarország közös költségekből (hadügy, 
külügy) viselt arányszámával. A megegyezés ellenére a 
magyar hadiszállítási részesedés soha nem érte el a kvó
tát, 1907-1918 között a 28-36% intervallumban ingado
zott.2

Az első világháború előtt az említett két hadiüzemen kí
vül a Magyar Királyság területén a pozsonyi Dinamit Nobel 
lőpor- és robbanóanyaggyár rendelkezett -  a Monarchiát il
letően is -  meghatározó szereppel.

Az 1910-es évek elejétől kezdve egyre jelentősebb fel
lendülés mutatkozott a hadsereg szükségleteit kiszolgáló 
iparágakban. A béke-hadiüzemek állami szubvencióban 
részesültek, bővítésekkel növelték termelőképességüket. A 
Fegyver- és Gépgyár Rt. hadipuska-előállító kapacitását a 
többszörösére emelték, a katonai lőfegyverek gyártási ará
nya erőteljesen nőtt a gépgyártás és a tömegcikkek ellené
ben. A gyár 1912. évi 339 328 korona nyeresége 1914-re 
738 860 koronára gyarapodott.3

A Weiss Manfréd lőszergyár gyalogsági tölténygyártása 
révén a Monarchia egyik legjelentősebb hadiszállítójává 
vált. A hazai hadsereg ellátásán kívül jelentős exportot bo
nyolított Kínába, Törökországba, Olaszországba, Hollandi
ába és Mexikóba. Oroszországgal szerződést kötött 100 
millió töltény szállítására. A csepeli ipartelep munkáslétszá
ma 1910-1914 között 5000 főről 10 000-re nőtt, a gépek 
teljesítménye is megkétszereződött.4

A csepeli gyár nemcsak a gyalogsági, hanem a tüzérsé
gi lövedékszállításból is kivette a részét. A Diósgyőri Álla
mi Vasművel és az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság 
resicai gyárával együtt úgy teljesítette a szállítási kvótát, 
hogy mindhárom tüzérségi lövedéket előállító üzem még 
jelentős kihasználatlan kapacitással rendelkezett.5 A Weiss 
Manfréd Művek 1911-ben meghatározó szerződést kötött 
a Witkowitzi Fémművekkel a Monarchiában rendszeresített 
összes tüzérségi (haditengerészeti) lövedék gyártási jogá
nak átvételéről. A titkos szerződés már a háborúra való fel
készülés közvetlen állomása volt.6 A szerződés jótékony 
hatásaként a Hadügyminisztérium 1912-ben a 10,4 cm űr
méret feletti lövedékek 20%-át már Csepelen rendelte 
meg.7
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A fegyverkezés lőszerbiztosításának lőpor- és robbanó
anyag-szükségletét -  a pozsonyi gyár mellett -  két új beru
házással szándékoztak kiegészíteni. Az ausztriai Blumau 
mellett a Magyar Királyság területén, Magyaróváron építet
tek fel nagy teljesítményű lőporgyárat. A magyaróvári lő
porüzem létrehozását 1913 májusában határozták el és 
1914 tavaszán kezdték építeni. Napi 1600 kg lőpor gyártá
sát irányozták elő. A termelés 1915 elején kezdődött a 
Hadügyminisztérium közvetlen megrendeléseinek teljesíté
sével.8

A háború első esztendeje konjunktúrát teremtett az ipar 
jelentős részében. A hadfelszereléssel közvetlen kapcso
latban álló vállalatok azonnali megrendelésekhez jutottak. 
Természetesen a Hadügyminisztériummal békeidőben is 
szoros partneri viszonnyal rendelkező hadiüzemek és a 
termékszerkezetüket gyorsan átállító gyárak kapták a leg
jobb lehetőségeket. A nem tradicionális hadseregszállító 
vállalatok bevonása csak később kezdődött meg és jobbá
ra beszállítói feladatokra korlátozódott. A politikai és kato
nai vezetés nem számolt hosszabb háborús helyzet lehető
ségével, ezért elegendőnek tartották a meglévő hadiipari 
létesítményeket. A hadihelyzet azonban mást mutatott. 
1914 őszétől az arcvonalak megmerevedtek, illetve olyan 
műszakilag kiépített állásrendszerek jöttek létre, melyek 
rendkívül megnehezítették a hadműveletek tervezését és 
végrehajtását.

Az első néhány háborús hónap szinte teljesen kimerítet
te a hadviselő felek lőszerraktárait, illetve a kezdeti veszte
ségek -  fegyverben és felszerelésben egyaránt -  felülmúl
ták a számított értékeket. A Monarchia vezérkara a hábo
rú első három hónapjára kb. egymillió tüzérségi lőszer fel- 
használásával számolt, de a tényleges szükséglet elérte a 
hárommilliót.9

A nagyobb hadműveletek a lőszeripar több havi termelé
sét emésztették fel. Az egyre tarthatatlanabbá váló helyzet
ben a Hadügyminisztérium kénytelen volt új beruházásokat 
eszközölni, illetve bővíteni a már működő hadiüzemek ter
melőképességét.

A Hadügyminisztérium hadiipari beruházásai az I. világ
háború idején

1. sz. táblázat10

Az üzem tevékenységi köre Beruházott tőke (koronában)

Magyarországon Ausztriában

javító- és járműjavító
üzemek 3 641 234 7 799 307
repülőgépgyárak - 25 305 950
lőpor- és robbanóanyag
üzemek 127 160 000 172 951 544
lőszergyártó üzemek 10 032 486 147 373 482
fegyvergyártó üzemek - 19 658 143
bányaüzemek 220 000 4 500
konzervgyárak 1 150 000 -
ipari hadifogolytáborok 2111 899 7 793 000
összesen 144 315 619 385 381 426

Az Ausztria területén preferált állami gyárak közül a lő
port, robbanóanyagot, illetve lőszert gyártók kaptak óriási 
tőkeinjekciókat, később ezek a háborút követően Ausztria 
és Csehszlovákia hadiiparának egyik fontos pillérét képez
ték.

A magánipar hadiszállítást végző üzemei -  új beruhá
zásra és bővítésre -  nagy összegű hiteleket, illetve előle
geket kaptak.11 így a Magyar Királyság területén bejegyzett 
fegyver- és lőszergyárak, valamint vegyi üzemek

122 727 400 korona, az Ausztriában jegyzett cégek 
486 259 927 korona támogatást könyvelhettek el.12 Ezek az 
összegek -  szemben az állami beruházásokkal -  ,bár 
többségét Magyarországon invesztálták, elvileg visszatérí
tendő hitel formájában jelentek meg.

A Monarchia hadvezetése a háború során elsősorban a 
lőszeripar teljesítményét fokozta, hátterében a szorosan 
kapcsolódó lőpor- és robbanóanyag-gyártással. A két leg
nagyobb lőszergyár az osztrák állami tulajdonban lévő Mu
nitionsfabrik Wollersdorf és a csepeli Weiss Manfréd gyár 
volt, napi 40 000, illetve 28 000 tüzérségi lőszerszerelő ka
pacitással. A csepeli gyár az ország egyik legnagyobb cé
gévé nőtte ki magát, külön rendezőpályaudvarral, lőszer- 
raktárakkal, katonai szállításvezetőséggel rendelkezett, és 
magában foglalta a lőszergyártás teljes vertikumát.13 Az
1915-1916-os években új üzemként kezdték meg a terme
lést a pestszentlőrinci Lipták és Tsa. és az A. Z. D. Komá
rom lőszergyárak. Ausztriában többek között a Munitions
werke Enzesfeld, a Böhler Lőszergyár és a Skoda Művek 
lőszergyára bővítette, illetve indította el termelését. Az 
osztrák lőszergyárak túlnyomó része állami tulajdonban 
volt, míg a magyar lőszerüzemek többsége a magánipar 
részét képezte.

A hadiipar másik vezető ágát képviselő fegyvergyártás
ban a Magyar Királyságban a Fegyver- és Gépgyár Rt. 
mellett új üzemként létesült a győri ágyúgyár.

A Fegyver- és Gépgyár Rt. folyamatosan növelte kapa
citását, új épületeket létesítettek, ugrásszerűen megnövel
ték a gépi berendezések számát. A Mannlicher hadipuska 
gyártását a napi 100 db-ról 1200 db-ra növelték.

1. ábra: Tüzérségi gránátüzem Magyarországon az 
1910-20 időszakában
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A részvénytársaság évi nyeresége

1914-ben 738 860
1916- ban 2 742 500
1917- ben 1 168 830 

korona volt.14

A hadiipari beruházások jelentős állomása volt az ún. 
Hindenburg-program, amely a fegyver- és lőszergyártás 
teljesítményét átlag két-háromszorosára tervezte emelni.15 
A hadvezetés minden erőforrást a program végrehajtásá
ra összpontosított, ennek ellenére az irányszámokat csak 
megközelíteni tudták. Az egyre fokozódó energia-, nyers
anyag- és munkáshiány nem tette lehetővé az elképzelés 
megvalósítását.

A háborús Magyarországon is egyre inkább a hadsereg 
kiszolgálására állították be a nemzetgazdaságot. Ez legin
kább a nehéziparban volt szembetűnő, amely a fegyver- és 
lőszergyártás fő terhét viselte. A Honvédelmi Minisztérium 
már 1914-ben 148 különféle céggel kötött szerződést a 
honvédség és a haditengerészet igényeinek kielégítésére. 
A már említetteken kívül komoly szállításokra kapott le
hetőséget a fiumei Whitehead és Társa Torpedó és Ten
geralattjáró Hajógyár (hajó- és torpedógyártás), a Magyar 
Léghajó- és Repülőgépgyár Rt., az aszódi Magyar Lloyd 
Repülőgép Rt., a mátyásföldi Magyar Általános Gépgyár 
Rt. (repülőgépgyártás), a Rimamurány-Salgótarjáni Vas
művek (vas- és acélalapanyag-gyártás), a győri Waggon- 
és Gépgyár, a Láng L. Gépgyár és a Schlick Nicholson 
Gépgyár (lőszergyártás).15

A legnagyobbak hátterében egy rendkívüli alkalmazko
dóképességgel bíró kisipar állt, amely szerteágazó beszál
lítói láncot alkotott.

Az egész Monarchiára vetítve a muníciógyártásban a 
kezdeti ötven érdekelt üzem hatszázra, beszállítókkal 
együtt kettőezer-ötszázra emelkedett.17 Minden üzem, javí
tóbázis és műhely, melynek legalább egy esztergapadja 
volt, lövedéket állított elő. A faipari üzemek szinte kivétel 
nélkül lőszerládákat és egyéb faalkatrészeket gyártottak. A 
textiliparban a hadiruházat, a bőripar, a lábbeli és felszere
lések, a malom- és élelmiszeriparban az élelmezési cikkek 
gyártásában szintén konjunkturális helyzet alakult ki. A 
vegyipar főleg az óriási léptekkel fejlődő lőpor- és robbanó
anyag-gyártásban képviseltette magát, de 1916-tól megin
dult a vegyi harcanyagok gyártása is. A Monarchia 1917-től 
megszervezte a harcgázok tömeggyártását, melynek je
lentős része Magyarországra települt. A vegyi harcanyagok 
gyártására rendezkedett be az újpesti Chinoin Rt., illetve a 
dicsőszentmártoni vegyi üzem. Á Chinoin 1917 tavaszától 
-  a Hadügyminisztériummal történt egyeztetés után -  tel
jes évi beruházásainak 60%-át, kb. 580 000 koronát költöt
te az ingerlő hatású brómaceton és brómcián gyártási hát
terének megteremtésére.18 A 400 000 koronás beruházás
sal felépült dicsőszentmártoni vegyi üzemet 1917-ben nyi
tották meg.19

A magyarországi ipar hadiszállításai ágazatonként több
nyire nem haladták meg a megszabott kvótát. Ez alól kivé
telt jelentett a lőpor és robbanóanyag előállítása (44,9%), 
az élelmezési szállítások (55,9%), a lőszerbeszerzések 
(36,4%) és a gáztámadásra alkalmas harcanyagok 
(50,7%).20

A Monarchia 1918-as katonai összeomlása egy felduz
zasztott, de forrásaitól megfosztott, hanyatló teljesít
ményű hadiipart hagyott maga után, amely így is nagyság- 
ságrendekkel haladta meg háború előtti teljesítményét.

5. ábra: Nagy űrméretű tüzérségi gránátok sajtolása 
1920-30-as években
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A trianoni békediktátum 
közvetlen és közvetett eredője

Az 1919-es Tanácsköztársaság vezetése nem tudott je
lentősen változtatni az 1918-as hadigazdasági állapotokon, 
a Vörös Hadsereg ellátása kimerítette a még megmaradt 
készleteket. A román hadsereg pedig -  magyarországi tar
tózkodása idején -  szinte minden mozdítható és megtalált 
gépet, berendezést, nyersanyagot elrabolt. Az 1920 janu
árjában végzett -  a hadsereg vezetése által levezetett -  
szemlék bizonyítják, hogy a román megszállás jelentős ká
rokat okozott a fontosabb hadiüzemekben.

A román hadsereg a háborús jóvátételre hivatkozva 
módszeresen ürítette ki a legnagyobb hadiüzemeket, és 
több száz vasúti szerelvényen szállította a gépeket és 
nyersanyagokat Romániába. A győri ágyúgyárat teljesen 
leszerelték, a diósgyőri gránátüzemben is csak 80 gépet si
került megmenteni.21

A Weiss Manfréd Rt. csepeli telepéről 1919. augusztus 
11 -november 11. között a következő anyagokat szállítot
ták el.

-  1515 gép és tartozékaik 266 984 354 korona
-  1210 tonna fémanyag 35 328 300 korona
-  540 tonna vas és szerszámacél 6 147 475 korona
-  különféle anyagok 449 668 korona
-  hadianyagok

(lőszerek és alkatrészek) 51 370 485 korona
-  különféle fegyverek, gyalogsági

és tüzérségi kész lőszerek 51 435 596 korona
összesen: 411 715 878 korona

értékben (1920. januári áron számolva).22
Az ország megszállt területéről közel 1,5 milliárd korona 

értékű gépet és berendezést vittek el, elsősorban a hadi
üzemek tulajdonából. A teljes gyáripar gépparkjából mint
egy 8000 gép került ki az országból.23

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés V. része ír
ta elő az ország részére a katonai, hadiipari határozványo- 
kat. A magyar hadsereg létszámát 35 000 főben maximál
ta, amely egyben eldöntötte a békeellátás mértékét is. A 
szerződés aláírásától számított három hónapon belül a 
meghatározott fegyverzeten és lőszereken felüli raktári 
készleteket a szövetséges hatalmak részére át kellett ad
ni. A hadiipart legkeményebben sújtó határozatként előír
ták, hogy fegyvert, lőszert és bármilyen más hadianyagot 
csak egy -  állami tulajdonban lévő -  gyár állíthat elő. A há
rom hónapot meghaladva minden más hadianyag előállítá
sára, raktározására vagy tanulmányozására szolgáló tele
pet meg kellett szüntetni vagy kizárólag polgári, kereske
delmi célra átalakítani. A fölöslegessé vált szakképzett dol
gozókat el kellett bocsátani. A hadiüzemek gépeit meg kel
lett semmisíteni vagy a polgári termelés céljaira átalakíta
ni. A szerződés a magyar hadvezetés számára minden -  
fegyverre, lőszerre és más hadianyagra vonatkozó -  ex
port- és importtevékenységet megtiltott. Szintén szigorúan 
megtiltották a -  nemzetközi szerződések által egyébként is 
korlátozott -  fojtó, mérgező gázok előállítását, illetve kül
földről történő beszerzését. Korlátozás alá helyezték a 
harckocsik, repülők és egyéb harci járművek gyártását, il
letve behozatalát is.24

Meghatározták a rendszerben tartható fegyverek és lő
szerek mennyiségét, és pótlásának ütemét. Mindezek az 
előírások lehetetlenné tették egy rentábilis hadiipar újjáépí
tését. A csekély létszámú hadsereg és fegyverzet, az ex
porttevékenység megtiltása csak kis sorozatú, gazdaság
talan termelést engedett meg. A területi veszteségek pedig 
a nyersanyagforrások többségétől fosztották meg az orszá
got.

A hadiipar legfontosabb ágazatai természetesen a ne

hézipar részét képezték, így annak nyersanyagbázisa is 
gyakorlatilag azonos volt.

A szénbányászatban jelentős bányavidékek kerültek az 
országhatáron kívülre. Az 1915. évi termelési adatok sze
rint a feketeszén-bányászat 27,2%-a származott a zsil-völ- 
gyi bányákból, melyek Romániához kerültek. A határokon 
belül maradó mecseki feketeszén az egész termelés 
72,8%-át tette ki, melyet 1920 után jelentősen megterhelt 
a délszláv államoknak szállítandó jóvátétel is.

A barnaszéntermelés 71,2%-a maradt az új országhatá
rokon belül. Az elvesztett barnaszénlelőhelyek háromne
gyede Romániához került. A legjelentősebb a petrozsényi 
telep, de kisebb szénbányák működtek még Biharban, illet
ve a Székelyföldön is. Szénkészleteket csatoltak még 
Csehszlovákiához, melynek túlnyomó részét a nyitrabányai 
bánya tárta föl.25 (1. sz. melléklet)

Tovább rontotta a helyzetet, hogy Magyarország már a 
háború előtt sem volt önellátó, a tényleges szükséglet 
3o-35%-át importtal fedezte, elsősorban Németországból 
és -  elenyésző mértékben -  Angliából.

A stratégiai fontosággal bíró vasércbányászatban kritikus 
helyzet alakult ki. A vasérctelepek 85%-át adó Szepes-Gö- 
möri-érchegység és a Vajdahunyad, a Resicabánya köz
pontú bányavidékek Csehszlovákia, illetve Románia birto
kába kerültek. Hazai területen kizárólag a borsodi bányák 
maradtak, melyek olyan gyenge minőségű ércet adtak, 
hogy a kohók nem voltak képesek a feldolgozására. Az im
portvasérc behozatala elengedhetetlenné vált, ezért az 
1920-as években az öt ózdi, illetve diósgyőri kohó működ
tetéséhez -  a csehszlovák kormánnyal kötött 1921-es 
szerződés szerint -  csehszlovák vasércet biztosítottak. A 
vasércimport a felhasználás 40-80%-át fedezte. A behoza
tal nagyobbik része Csehszlovákiából, a kisebbik Jugosz
láviából, elenyésző mennyiségben Svédországból került a 
kohókba.26 (2. sz. melléklet)

A vas- és acélgyártás borsodi bázisai (Ózd, Diósgyőr) a 
trianoni határokon belül maradtak, de nyersanyag-szállító
iktól megfosztva. A vas- és acélelőállítás 60%-a határokon 
kívülre került. A Rimamurányi Vasmű ózdi kohói, illetve -  
1935-től -  a diósgyőri kohó a modernebbek közé tartozott, 
így a veszteség a termelési arányokban kedvezőbb képet 
mutatott.27 (3. sz. melléklet)

A hadiiparban nélkülözhetetlen színesfémek lelőhelyei
nek zöme szintén az új országhatárokon túlra került. Az or
szág elvesztette réz-, horgany-, nikkel-, ólom-, antimon- és 
cinkbányáit, melyek túlnyomó része a Szepes-Gömöri-érc- 
hegységben volt található. A hazai forrásokat mindössze 
az újra megnyitott recski rézbánya, az úrkuti mangánérc
lelőhely, a bakonyi és Fejér megyei bauxitbányák képvisel
ték.

A határok drasztikus megváltoztatásával a gondosan 
megtervezett iparfejlesztési stratégia is felborult. Az új or
szághatárokon kívülre kerültek olyan területek, melyek na
gyon jelentős ipari tevékenységet végeztek. A magyar ál
lam részéről kölcsönökkel, pénz- és gépsegélyekkel támo
gatott gyárak száma 1881-1914 között meghaladta az 
1300-at. Ezek jó része a határokon kívül került.28 (4. sz. 
melléklet)

Érzékeny veszteség volt a fában gazdag felvidéki és er
délyi területek elvesztése. (5. sz. melléklet) A facellulóz a 
vegyipar -  azon belül a lőporgyártás -  alapvető anyaga, 
amely meghatározó jelentőséggel bír a lőszergyártásban.

Komplett hadiüzemek kerültek idegen fennhatóság alá, 
pl. a pozsonyi Dinamit Nobel lőpor-, robbanóanyag- és lő
szergyár, a komáromi lőszergyár, a resicabányai Osztrák- 
Magyar Államvasúttársaság acélműve és lövedékgyártó 
üzeme, a fiumei hajógyár, illetve a dicsőszentmártoni vegyi 
harcanyaggyár.

A szerződés kényszerű elfogadásával megkezdődött a 
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6. ábra: Tüzérségi gránáttöltő automata az 1930-as évek végén

versenyfutás az idővel, illetve a szövetséges hatalmak el
lenőrzésének folyamatos kijátszása, vagyis a rejtés idősza
ka. Az engedélyezett készleteken felüli hadianyagokat, 
fegyvereket, lőszereket (2. sz. táblázat) titkos raktárakban, 
vasúti kocsikban, föld alatti tárolókban, házak, laktanyák 
padlásain helyezték el. A megmaradt és ki nem rabolt 
üzemrészek gépsorait elrejtették, vagy úgy módosították, 
hogy azok rövid időn belül átalakíthatok legyenek a haditer
melés céljaira. A folyamatosan ellenőrző bizottságokat 
rendszeresen sikerült megtéveszteni.

A gyakori ellenőrzések egyikén, 1921. augusztus 13-án 
egy olasz bizottság járt a csepeli Weiss Manfréd gyárban. 
A bizottság vezetője, Pittoni tüzér alezredes jó benyomáso
kat szerzett, és látogatásáról részletes jelentésben számolt 
be.29

Megállapította, hogy az akkori munkáslétszám 3000 fő
re csökkent, szemben az 1917-es 25 000 fővel. A gyárte
lep öt különböző részből állt:

-  A fémek előállítását és megmunkálását végző osztály, 
amely főleg a színesfémek feldolgozásával foglalkozott 
(réz, bronz, ón stb.). Az I. világháború alatt ez az üzemrész 
állította elő a gyalogsági és tüzérségi lőszerekhez szüksé
ges fémtermékeket, a hüvelyek számára szükséges fémle
mezeket, lemeztárcsákat, vörös- és sárgaréz alkatrésze
ket. A szemle alkalmával szinte kizárólag polgári termékek 
gyártása folyt, kivéve azt a kis üzemegységet, ahol a kor
mány 5 millió db-os lőszerrendelésének alapanyag-gyártá
sa történt, szinkronban az antant előírásaival. A polgári ter
melésre való átalakítás után Mannesmann-licenc alapján 
csőgyártás, fémhuzalok, illetve más rézből készült termé
kek kerültek előtérbe.

-  Az acélmű a gyártelep legfontosabb része volt, öt -  
egyenként 3o-35 tonna teljesítményű martinkemence. A 
martinműben előállított nyersanyagot a kalapácsműben,

majd a hengerműben tették alkalmassá nagykaliberű tüzér
ségi lövedékek gyártására. A hengerelt vasanyagot a saj
tolóműben -  a háború alatt -  8-10 cm űrméretű lövedékek 
kialakítására használták fel. A napi kapacitás 6-7000 db 
között váltakozott. A szemle idején a műben kizárólag eke
vasat gyártottak.

-  A megmunkáló üzemcsoport az előző két üzemrész 
termékeit vette munkába. A lövedékek esztergálására szol
gáló gépeket a román csapatok elszállították. A megma
radt gépeken a szemle idején a kormány által megrendelt 
és engedélyezett 23 200 db 8 cm-es űrméretű, illetve 
32 500 db 10 cm-es űrméretű lövedékek előállítása folyt. A 
háborúban használt egyéb helyiségek részben üresen áll
tak vagy kiszolgáló műhelynek voltak berendezve. A gya
logsági töltények előállítására kialakított óriási műhelycsar
nokot teljesen polgári célokra alakították át, 1921-ben pat
kót, szöget, vasalókat, gázmelegítőket stb. gyártottak itt.29

-  A háborúban a tüzérségi és gyalogsági lőszerek vég
szerelését végző műhelycsoport naponta 28 000 db, illet
ve 2 millió db lőszer szerelésére volt képes.30 Az antant ha- 
tározványainak megfelelően a nyílt kapacitást kb. ennek 
8-10%-ában limitálták. A gyár megtekintésekor a gyártósor 
egy 5 millió darabos kormányrendelésen dolgozott.

-  A telep ötödik, elkülönített részét a hadilőszer-terme- 
lésről posztóüzemmé alakították, ezzel is eleget téve a til
tó rendelkezéseknek.

A szemlebizottság olasz vezetője összefoglalásként 
megállapította, hogy a gyáróriást a trianoni békeszerződés 
értelmében a legszigorúbb előírásoknak megfelelően áta
lakították. A raktárkészlet sem haladta meg a limitet, így to
vábbi gyárvizsgálat nem szükséges.31

Hogy mennyire nem vették figyelembe a békeszerződés 
katonai határozványait, az abból is kiderül, hogy mindent 
megtettek azok kikerülésére, többek között a rejtett gyártá
si kapacitások kiépítésével és fenntartásával.

Négy hónappal a csepeli ellenőrzés után -  válaszul a 
honvédelmi miniszter felszólítására -  a Weiss Manfréd 
gyár lőszerüzeme jelentette, hogy viszonylag rövid felké
szüléssel képes -  tiltott -  közepes és nehéz űrméretű tü
zérségi lőszerek gyártására.

A hivatalosan acélpalackok és csövek előállítására hasz
nált gépsorokkal napok alatt képesek lettek volna átállni 15 
cm-es űrméretű tüzérségi gránátok gyártására.

A legnagyobb lövegek -  a 30,5 cm-es mozsarak -  lő
szerellátása néhány hetet vett volna igénybe, és azzal a 
veszéllyel járt, hogy az előkészületek felkelthetik az antant 
bizottságának gyanakvását. Ezért arra törekedtek, hogy 
polgári gyártással leplezzék a munkálatokat.32

Az antant bizottságoknak minden hadiipari és katonai 
objektumban belépési és ellenőrzési joga volt, ezért a Hon
védelmi Minisztérium anyagi csoportfőnöke hivatalosan 
utasította a minisztérium osztályvezetőit, hogy mindenben 
gátolják tevékenységüket.33

Ettől kezdve minden dokumentum két példányban ké
szült, az egyik az antant bizottság részére (Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság, SZEB) az engedélyezett értékekkel, a 
másik a valós adatokkal.

A békediktátum három hónapos türelmi idejének lejárta 
után -  még a parlamenti ratifikálás előtt -  megkezdődött a 
határozványok végrehajtása. A nem engedélyezett hadi
anyagokat -  melyeket nem rejtettek el -  leszerelőbázisok
ra gyűjtötték, vagy jóvátételként elszállították. A hadsereg 
ostffyasszonyfai leszerelőbázisán 1920 végére 390 ezer 
megsemmisítésre váró tüzérségi lőszert halmoztak fel, 
melynek szétszerelését 1921-ben, a SZEB irányítása alatt 
a Weiss Manfréd lőszergyár szakemberei végeztek el.34

Az Országyűlés 1922-ben ratifikálta a trianoni szerző
dést, melyet az 1922. évi XI. törvénycikkben tett közzé. A 
törvény tételesen határozta meg a honvédség, a csendőr-
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ség, a folyamőrség, a rendőrség, a vámőrség, illetve a 
pénzügyőrség számára együttesen tartható hadianyag
mennyiséget.

(2. sz. táblázat)35

A készletben tartható hadianyagok száma (db)

A fegyverzet, A fegyveres testületek Engedélyezett
illetve lőszer összesen évi utángyártás
megnevezese mennyisege
Kézi lőfegyverek, 
karabélyok 
szuronyok az
elhasználódás mértékében 57 776
Hadipisztolyok 28 822
Géppuskák 560
Géppisztolyok 600
Lövegek 129
Aknavetők 70
Kézi lőfegyverek lőszerei 33 521 000 11 662 600
Hadipisztolyok
lőszerei 7 484 850 1 727 650
Tüzérségi lőszerek 124 000 12 400
Aknavető lőszerek 52 500 3 500
Kézigránát 350 000 175 000
Kard az
elhasználódás mértékében 21 461

ve az egész magyar hadianyagipar képviselete a SZEB és 
más intézmények felé. A rendelettel részben eleget tettek 
az antant előírásainak, egyúttal időt nyertek.

A miniszter rendelettel szabályozta a hadianyaggyár el
vi gép-és személyi állományát. A speciális -  kizárólag ha
di célra alkalmas -  gépek közül a tervezett üzemek a kö
vetkező mennyiséget tarthatták használatban:38 

fegyverüzem 10 db
löveg- és aknavetőüzem 6 db 
gyalogsági töltényüzem 152 db 
lőpor- és robbanóanyag
üzem 92 db

Az általános használatú -  polgári célra is alkalmas -  gé
pek számát az alábbiak szerint jelölte meg:

fegyverüzem 234 db
löveg- és aknavetőüzem 75 db 
gyalogsági töltényüzem 42 db 
tüzérségi lőszerüzem 95 db

A M. Kir. Hadianyaggyár létrehozása után az üzemek 
diszlokációja valóban semmit sem változott a háborúhoz 
képest. A hadilőpor gyártása Magyaróváron, az 1921-ben 
alakult Lőporüzemi Rt. -  világháborúban is működő -  te
lephelyén, az összes lőszergyártás a csepeli Weiss Manf- 
réd lőszergyárban, a löveg- és aknavetőgyártás a diósgyő
ri lövegüzemben, a kézifegyver-előállítás a budapesti 
Fegyver- és Gépgyárban történt. A négy üzemen kívül,

A fenntartható kapacitást olyan kicsire méretezték, hogy 
az üzem életben tartása aránytalanul nagy összeget vetí
tett elő. A Weiss Manfréd lőszergyár pl. egy nap alatt ké
pes lett volna előállítani az egész évi tüzérségi és aknavető 
lőszerszükségletet, a Fegyver- és Gépgyár Rt. pedig né
hány hét alatt legyárthatta volna az évi kézifegyver kvótát.

A túlnyomórészt magániparra épülő hadiipar elhelyezke
dése nem tette lehetővé a trianoni szerződés előírásait, és 
az anyagiak hiányában nem volt lehetséges egy új gyárte
lep létrehozása. Történtek próbálkozások az egy helyen -  
a Csepel-szigeten -  történő összevonásra, illetve a gyárak 
állami megvásárlására, de egyik elképzelés sem valósult 
meg. Közbülső megoldásként 1922. január 7-én a Minisz
tertanács elrendelte a Magyar Királyi Állami Hadianyaggyár 
felállítását. A rendelet alapján a honvédelmi miniszter az 
elnöki teendőkkel báró Hazay Samu vezérezredest, nyu
gállományú minisztert, az alelnökséggel tiszabői Hellebront 
Antal altábornagyot, míg a vezérigazgatósággal Schreiner 
János nyugállományú ezredest bízta meg. A hadia
nyaggyár igazgatósági székhelyét az V. kér. Mérleg u. 3. 
sz. alatt jelölték ki. A működő hadiüzemeket az igazgató
ság irányítása alá rendelték, ugyanakkor a honvédelmi mi
niszter diszponált a hadianyaggyár fölött.37 A hadi
anyaggyár nem rendelkezett telephellyel, központi felada
ta a különféle hadiüzemek munkájának koordinálása, illet
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A törvénycikk második paragrafusa előírta, hogy a hadi
üzem gépi berendezéseit úgy kell beállítani, hogy a gyárt
ható mennyiség ne haladja meg a következő értékeket36:

-  kézi lőfegyver,
karabély, szurony -  300 db havonta

-  hadipisztoly -  80 db havonta
-  géppuska -  5 db havonta
-  géppisztoly -  5 db havonta
-  löveg -  2 db évente
-  aknavető -  2 db évente
-  kézi lőfegyver lőszerei -  50 000 db naponta
-  tüzérségi lőszer -  40 db naponta
-  aknavető lőszer -  10 db naponta



mint beszállító, jelentős szerepet játszott még a Vadásztöl
ténygyár Rt. (gyutacs-, csappantyúgyártás).

Az I. világháborúban felduzzasztott hadiipar béketerme
lésre való átállása óriási feladat volt. Azok az üzemek, me
lyek kizárólag a haderő kiszolgálását végezték, zömmel 
tönkrementek. A M. Kir. Honvédség, az ismert előírások 
miatt, nem volt képes megfelelő megrendelésekkel ellátni 
őket. Az erősen lecsökkent hadi igények kielégítését azon
ban nem úgy tervezték, hogy a tervbe vett hadseregfejlesz
tést és revíziós célokat is ki tudja szolgálni. így jelentős, 
leplezett gyártási kapacitást kellett fenntartani, amely je
lentős terheket jelentett a Honvédelmi Minisztérium, 
végső soron az állam számára.

Sok nagyipari létesítményt azonban így sem sikerült 
megmenteni. Beszüntette tevékenységét pl. a Győri Ágyú
gyár, a három magyarországi repülőgépgyár. A legna
gyobb az albertfalvai UFAG (Ungarische Flugzeugfabrik 
Gessellschaft), az aszódi Magyar Lloyd Repülőgép- és Mo
torgyár, illetve a Magyar Általános Gépgyár (MÁG).39 A 
pestszentlőrinci Lipták lőszergyár háborús létszámának
15-20%-át tudta alkalmazni. A Weiss Manfréd gyáróriás

Fegyuer-ésGépgyár
Részvénytársaság

G Y Á R T M Á N Y A I N K :

Szabatos szerszámgépek:
esztergapadok, gyalú-, véső-, harántgyalú-, maró , 

fúró-, csiszológépek, maró- és fúróművek, sajtók, nylró- 
és lyukasztógépek, gözpörölyök, hullópörölyök stb., faeszterga

padok, másoló marógépek fa megmunkálására stb. stb.

Legtökéletesebb közlömüvek:
k ü lö n le g e s  s z e rk e z e t, kényszer

mozgású kenögyürükkel

D i  А  С О  I M* 12—500 lóerőig, c sa kn e m  m in d e n
■ e s e l  I f l O I O l O K i  nagyságban « i o n n a l  szállíthatók

H á zta rtá s i m é rle g e k , ra jz e s z k ö z ö k  és  k ö rz ö k , F rom m er- 
re n d s z e rű  ké tcsövű  sö ré te s  v a d á s z p u s k á k , k is k a lib e rű  
c é llö v ő - és va d á s z fe g y v e re k , v a la m in t  Is m é tló p ls z to ly o k

F e l v i l á g o s í t á s s a l  és a j á n l a t t a l  k é s z s ég es e n  s z o l g á l u n k

9. ábra: A FÉG hirdetése
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és tudományos műszereket. Eiektro- 

,-j í techn ika i, fiz ika i k isé rle li és labora tó rium i 
m űszereket. Kapcso ló táb la  és hordoz- 
ható elektrom ágneses, Deprez-rendszerű 
és hődrót-m űszereket. Teljes laborató- 
rium ok, berendezések. Á rjegyzéket díj- 

A  ta lan u l kü ldünk. K i tü n t e t v e  г T u v in  

1 9 1 2 -b e n  a v a n y é v e m m e l  és a v a n y -  

**Щп**^ o k le v é l le l .  —  1 9 2 6 . B u d a p e s t  Л е т -  

x e t k ö x i  B m b e v v é á e lm l  k i á l l í t á s ,  

a  TL a v a n y  é v e m  —  S 4  m u n k á s ,  3 0  M l9.

B udapest VI, Bulcsu u. 7
T e le fo n : T . 21—06 és T . 154—38

10. ábra: A Marx és Mérei gyár hirdetése

termelése a haditermelés csúcspontjának számító 1917-es 
évnek 1920-ban 3%-át, 1921-ben 5%-át érte el. A Láng 
Gépgyár a hadimegrendelések hiányában a csőd szélén 
állt. A Ganz-gyár háború előtti termelésének 1920-ban 25, 
1921-ben 40%-os teljesítményével viszonylag jól vészelte 
át az összeomlást. A hadiüzemeket ellátó Rimamurányi 
Vasmű 1920 őszén 10%-os kapacitással volt képes mun
kához látni, az ózdi martinkemencék és hengerművek az 
1913-as termelés 8%-át állították elő.40

A hadiipar újjászervezése -  súlyos problémáktól akadá
lyoztatva -  a lehetőségekhez mérten megindult, és meg
próbált eleget tenni a követelményeknek.

3. sz. táblázat4’

Néhány volt hadiüzem munkáslétszámának alakulá
sa

1917 1920 1921
Weiss Manfréd 22 755 5 425 5 722
Győri Ágyúgyár 5 000 186 50
Diósgyőri Vasgyár 9 000 6 280 5 565
Ganz 3 531 1 885 2 235
MÁVAG 5 996 3 972 3 996

A Honvédelmi Minisztérium a hadsereg ellátásának és 
esetleges rejtett fejlesztésének érdekében, a revíziós tö
rekvések katonai hátterének biztosítására hosszú távú 
szerződéseket kötött a jelentős, magánkézben lévő iparvál
lalatokkal.

W I L D
(Heinrich Wild, A. G., Heerbrugg, Schweiz)
a Icgtükók'tc.sfíliii geodéziai és l’ologrniH iuótrifli műszerek gyára

Magyaréi szági vezérképviselet:

GAMMA 99
99

fin o m m e ch a n ika i gépek  és  k és zü lék e k  gyára  

Budapest, I., Fehérvári út Sí
T « l e fó n . l  J ó z s e f  432 20

11. ábra: A Gamma gyár hirdetése
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SÜSS NÁNDOR
P R Ä C IS I0S  M E C H A N IK A I 
ÉS O P T IK A I INTÉZET RT.

Gyár: I. kcr. Városi  üz let:
Csörsz ucca 39 V, Vigadó u. 1-3

Tclefónszámok
41-95 és 19-09 Telefon 148-61

K ato n a i osztály: Tudományos osztály:
összes tüzérségi és optikai mű
szerek, prizmás látcsövek, löveg 
távcsövek, ágyú irány zékok, lé g 
h a jó z á s i és te n g e r é s z e t i mű- 

szerek stb.

Eötvös-féle torziós ingák, geodé
ziai, bányászati és erdészeti mű
szerek. Rádiókészülékek és azok 
kellékei, regisztráló művek, posztó 
és p a p ir s z a k itó g é p e k  stb. stb.

Kísérleti osztály:
Újdonságok, szabadalmak és szabadalmi

12. ábra: A Süss Nándor cég reklámja

„GAMMA”
f in o m m e c h a n ik a i gépek  és k é s z ü lé k e k  g y á ra  rt.
Budapest, I., Fehérvári út 81

T e l a f ó n  t J ó z s e f  4 3 2  2 0

Gyártmányok:
M é r n ö k i m ű s z e r e k :
szintező műszerek, fe lrakok, planimeterek, mérő
szalagok stb.
K a to n a i m ű s z e re k  :
Gamma-Juhász rendszerű szög- és sebesség- 
mérők, stb.
R e g is z trá ló m ü v e k  és s e b e s s é g m é rő k  :
regisztráló sebességmérők és azok tartozékai 
(regisztrálószalagok stb.), lokom otívok, kötélpályák, 
felvonók részére;

Juhász-féle indikáló készülékek:
gyorsjáratú (autó-, aeró stb.) dugattyúsgépek részére.
T u d o m á n y o s  m ű s z e re k , k é s z ü lé k e k .

Hossz- és körosztások, gépgravírozás, szálkeresztek, üvegre - 
osztott skálák, normális és a legújabb optikai osztási eljárás
sal készült fogaskerekek stb., stb.

Teljes mérnöki felszerelések. Földmérési-, háromszögelési-, tér
képészeti műszerek, felrakók, tájolók, szögprizmák, szintező lécek, 
léptékek, acél és vászon mérőszalagok, stb. Műszerek javítása és 

szabályozás i.

л H .  W I L D  A .  G . ,  H“ G
magyarországi vezérképviselője.

WlLD-féle szintező műszerek, egyetemes teodolitok, precíziós táv
mérők, kompi, mérőasztalfölszerelések, szög.elrakók és fotogram- 

métriai műszerek.

13. ábra: A Gamma gyár reklámja

A Weiss Manfréd lőszergyár vállalta, hogy fenntartja na
pi egymillió db rejtett gyalogsági, illetve ötezer db tüzérsé
gi lőszergyártási kapacitását. Ezzel szemben a Honvédel
mi Minisztérium kötelezte magát évente harmincmillió gya
logsági és százötvenezer tüzérségi lőszer megrendelésé
re. A szerződést tizenöt évre kötötték meg.

A Lőporüzemi Rt.-vel aláírt, 30 évre szóló megállapodás 
szerint a minisztérium hozzájárul egy új, nagy teljesít
ményű lőporgyár felépítéséhez, majd évente 200 tonna lő
por megrendelésére vállal garanciát. Ennek elmaradása 
esetén megtéríti az elmaradt hasznot (20% a gyártás, 10% 
a fenntartás, 5% az építés után mint haszon fizetendő a 
gyárnak). Az rt. vállalta -  a minisztérium utasítására és 
költségére -  bármilyen lőpor előállítását és a készültség 
fenntartását.

A Vadásztöltény Rt.-vel kötött szerződés szerint a gyár 
25 évig minimum napi egymillió gyalogsági csappantyú és 
ötezer tüzérségi gyújtó (a csepeli lőszergyár kapacitásának 
megfelelően) előállítására tartja fenn készültségét. Ennek 
megvalósítása érdekében új telepeket épít a Tétényi fenn
síkon és Csepelen. Ellentételezésként a Honvédelmi Mi
nisztérium évente 50 millió csappantyús és egyéb gyújtót 
tartozott megrendelni a részvénytársaságtól.

A negyedikként az optikai eszközök gyártásával foglalko
zó Süss Nándor Rt.-vel kötött szerződésnek megfelelően a 
minisztérium vállalta, hogy ilyen irányú szükségleteit kizá
rólag a cégnél elégíti ki. A céget viszont kötelezte évente 
2000 db látcső és 300 db lövegtávcső gyártásának megfe
lelő kapacitás fenntartására.42

Az M. Kir. Állami Hadianyaggyár-az említetteken kívül 
-  még három javítóműhely fölött diszponált. A Központi 
Fegyverjavító Műhely (Bp. Üllői út), a Központi Tüzérségi 
Anyagjavító Műhely (Bp. Timót utca) és a Tüzérségi 
Anyagjavító Műhely (Hajmáskér) tartozott hatáskörébe.
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repülőgépet és kb. 870 motort állított elő. Az UFAG a 
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Néhány kiegészítés 

vitéz Háry László életrajzi adataihoz

Érdeklődéssel olvastam a kitűnő repüléstörténeti szakíró Winkler László írását a Haditechnika 1999. évi 
3. számában, melyben vitéz Háry László életútját vázolta fel. Ehhez szeretnék néhány apró kiegészítést 
tenni.

Háry László a nagyváradi M. Kir. Honvéd Hadapródiskola növendéke volt 1904 és 1908 között, hadap
ród tiszthelyettessé 1908. augusztus 18-án avatták fel, szeptember 1-jei ranggal és 19. rangszámmal és 
osztották be a cs. és kir. 11. tábori vadászzászlóaljhoz.

Főhadnagyi rendfokozatba 1914. augusztus 1-jével, századosiba 1917. augusztus 1-jével nevezték ki. 
Egyébként csapatárkász tanfolyamot, repülő megfigyelői tanfolyamot, majd repülőgép-vezetői iskolát vég
zett, míg a két világháború közötti időszakban törzstiszti tanfolyamot. Az olasz fronton történt lezuhaná
sának időpontja 1918. június 24-e volt. 1921. május 1-jétől 1 évre várakozási illetékkel szabadságolták, 
ezen időt követően működött Törökországban. Az I. világháborús katonai teljesítményéért 1930-ban nyerte 
el a vitézi címet.

Gömbös Gyulával azonban kapcsolata nem lehetett hadapródiskolái eredetű, mivel Gömbös a pécsi M. 
Kir. Honvéd Hadapródiskolát végezte és onnét avatták hadapród tiszthelyettessé 1905. augusztus 18-án! 
Alezredessé (a rejtés miatt légügyi aligazgató) 1934. május 1-jével, ezredessé 1938. november 1-jével ne
vezték ki. A korabeli -  nem egy esetben egymásnak ellentmondó -  források szerint 1938. december 31 - 
én kelt Kormányzói elhatározással került kinevezésre a légierők parancsnokává és egyben a Légügyi Hi
vatal vezetőjévé. Nyugállományba helyezésére 1941. október 1-jével került sor, melyet 1940. december 
24-ei beosztásából történt felmentése előzött meg. 1943. február 2-án nevezte ki a Kormányzó címzetes 
vezérőrnaggyá. Olaszországba történt átrepülése -  öccse, Háry Kálmán emlékezete szerint -  1945. feb
ruár 25-én történt, ahonnét először 1946 őszén tért vissza. Akkor a HM állandó igazoló bizottsága 1946. 
szeptember 25-én 1.169/ig. biz. -  1946. szám alatt „dicsérettel igazolténak nyilvánította. Ezt követően 
visszatért Olaszországba, ahonnét a repülőgépet -  mellyel odarepült 1945-ben -  visszarepülték. 1947- 
ben ismét visszatért Magyarországra és 1947. február 1-jén jelentkezett a HM-ben. Ezt követően már nem 
térhetett vissza, és öccse emlékezete szerint 1949 júliusában mind a kettőjüket letartóztatták és vitéz Háry 
Lászlót internálták.

Dr. Szakály Sándor 
hadtörténész
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Nemzetközi Haditechnikai Szemle

Az Allied Force (Szövetséges Erő) hadművelet 
néhány érdekessége I. rész

A Jugoszlávia elleni légi háború talán legmeglepőbb tanul
sága az volt, hogy az időjárás még mindig jelentős befo
lyással lehet a hadművelet eredményességére, legalábbis 
ez tűnik ki a szárazföldi célok elleni támadások eredmé
nyességének vizsgálatából. Az Allied Force hadművelet 
kritikus első napjaiban a Balkán térségében uralkodó ked
vezőtlen időjárás nem tette lehetővé, hogy a NATO rendel
kezésére álló fegyverekkel a kívánt hatást elérje, s ezért is
mét, az eddigieknél is hangsúlyosabban merült fel olyan 
precíziós, távolról alkalmazható fegyverek létrehozásának 
igénye, amelyek bármely napszakban és bármilyen időjá
rási viszonyok közepette sikeresen megsemmisítik célju
kat.

A NATO-légierő sikeres tevékenységét jelentősen nehe
zítette, hogy a Szövetség célja nem az volt, hogy totális há
borúban, minden erejét bevetve legyőzze Jugoszláviát. A 
korlátozott cél -  rákényszeríteni a jugoszláv vezetést a ko
szovói válság békés, tárgyalásos úton történő megoldásá
ra -  csak korlátozott erők és eszközök korlátozott alkalma
zását tette lehetővé. A fentiek mellett az is korlátozó té
nyező volt, hogy a saját veszteségek nem voltak megen- 
gedhetők, emellett maximálisan kerülni kellett a járulékos 
károkozást, vagyis lehetőleg a kiszemelt célt kellett meg
semmisíteni és kerülni kellett a veszteségeket a lakosság 
köréből. Természetesen a felkészült jugoszláv légvédelem 
is korlátozta a NATO-légierő tevékenységét.

A kedvezőtlen időjárás miatt a NATO arra kényszerült, 
hogy jelentős mértékben a nagy távolságból indított, globá
lis helymeghatározó rendszerrel felszerelt fegyverekre tá
maszkodjon. Ezek az eszközök nagyon hasznosaknak bi
zonyultak, ugyanakkor nem annyira pontosak, mint a lézer
vezérlésű fegyverek, amelyek ráadásul nem csak nagymé
retű, álló célok -  épületek, hidak, repülőterek, gyárak stb. 
-  ellen alkalmazhatók, de sikeresen támadhatók velük mo
bil, helyváltoztatásra képes célok is. A légi hadművelet so
rán ugyanakkor arra is volt példa, hogy robotrepülőgéppel 
semmisítettek meg egy földön álló repülőgépet. A NATO 
egyik felderítő rendszere észlelte a MiG-29 típusú repülő
gépet, majd a célkoordináták ismeretében odairányították 
a Tomahawk-ol.

A NATO légi hadműveletének egyik sajátossága volt, 
hogy a jugoszláv légvédelem vadászrepülőgépei és raké
tarendszerei, valamint a csapatlégvédelmi eszközök gya
korlatilag a hadművelet teljes időszakában fenyegetést je
lentettek a NATO repülőgépei számára, vagyis a Szövet
ség csak relatív légi fölényt tudott elérni. A légvédelem ve
zetői a rendelkezésükre álló erőket és eszközöket -  a NA
TO technikai és számbeli fölénye miatt is erre kényszerül
tek -  igyekeztek minél tovább megóvni, s csak akkor alkal
mazták őket, amikor jó esélyt láttak a Szövetség valamelyik 
repülőgépének lelövésére. Mivel a NATO sem totális hábo
rút vívott és a saját veszteségeket is a minimális szinten 
igyekezett tartani, ezért a teljes légi fölény elérésére sem 
volt szükség minden áron. A jugoszláv parancsnokok vi
szont tudták, amíg légvédelmük valós fenyegetést jelent a

NATO-légierő számára, addig nem valószínű, hogy a Szö
vetség repülőgépei -  és helikopterei -  kis magasságból tö
meges támadást hajtanak végre a szerb erők ellen.

Az időjárás jelentősen befolyásolta a NATO felderítési le
hetőségeit is. A felhőzet korlátozza a hagyományos, opti
kai felderítőeszközök képességeit, akár repülőgépeken, 
akár műholdakon vannak elhelyezve. A hordozók egy ré
szén szintetikus apertúrájú rádiólokátor (SÁR) is volt, 
amelynek képességeit a felhők alig befolyásolják, ugyanak
kor a koszovói hegyek „árnyékában” megbújó, széttelepült 
szárazföldi csapatokat velük is csak korlátozottan lehetett 
felderíteni. A légi hadművelet során a NATO intenzíven 
használta a General Atomics RQ-1A Pradator és a 
TRW/IAI Hunfertípusú pilóta nélküli felderítő repülőgépe
ket, leginkább Koszovó térségében.

A légi hadművelet során folytatott elektronikai harcról vi
szonylag keveset tudunk. Az biztos, hogy a NATO haszno
sította az Öböl-háború tapasztalatait, de nyilvánvalóan ja
vították a Szövetség légierejének hatékonyságát a boszni
ai beavatkozások és a légtérellenőrzés során korábban 
szerzett tapasztalatok is. A légicsapások megkezdése előtt 
az Adria légterében mindig megjelentek a nagyteljesít
ményű zavaró repülőgépek (EC-130E/H), míg a támadó 
csoportosításokkal hordozókról (EA-6B) vagy szárazföldi 
repülőterekről (F-16CJ) felszálló gépek repültek. Az 
elektronikai harc mértékét jellemezheti, hogy az április 10- 
én megerősítésként kijelölt amerikai repülőgépek egyhar- 
mada zavaró tevékenységre szolgált.

A légi hadművelet végrehajtása során bizonyos nehéz
séget okozott, hogy az akcióban részt vett repülőgépek kö
zül nem mindegyik volt felszerelve titkosított összeköttetés
re alkalmas berendezéssel. Ez megnehezítette a kritikus 
felderítési adatok továbbítását a NATO-légierőn belül.

„Lopakodó” repülőgépek alkalmazása légicsapások so
rán nem volt újdonság, de most fordult elő először, hogy 
egy ilyen gépet lelőttek. A helyzet iróniája, hogy az F-117  
típusú repülőgépeket nem azért használták, mert fegyver
zetük egyedi képességekkel rendelkezik, hanem azért, 
hogy minimalizálják a NATO-légierő emberveszteségét, 
ami ebben a hadműveletben nagyon fontos politikai kérdés 
volt. A hadműveletbe bevont másik „lopakodó” eszköz a 
szintén amerikai B-2A Spirit típusú bombázó repülőgép 
volt, amely a repülés történetének leghosszabb bevetése
it hajtotta végre. A Whiteman légibázisról (Missouri) szállt 
fel, majd az óceánt átrepülve Jugoszlávia felett kioldotta 
speciális bombáit és visszarepült a bázisára. A 31 órás be
vetés során több alkalommal hajtott végre légi utántöltést. 
Közel hasonló eredményt elérhettek volna a hagyományos 
fegyverzetű B-52 Stratofortress repülőgépek bevetésével, 
bár kissé nagyobb kockázat mellett. A „lopakodó” előnye 
jelen esetben nem annyira a nehezebb felderíthetőség volt, 
hanem az, hogy GPS-vezérlésű bombáit repülés közben, 
gyakorlatilag kioldásuk előtt még át lehetett programozni.

A NATO légi hadművelete során bevetett repülőgépek 
túlnyomó többsége az alábbi olaszországi légibázisokon
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települt: Ghedi, Aviano, Istrana, Vicenza, Villafranca, Pia
cenza, Cervia, Ancona és Gioia del Colle. Jugoszláviához 
közeli térségben, általánban az Adriai-tengeren állomásoz
tak repülőgép-hordozó hajók is: az amerikai THERODORE 
ROOSEVELT, a brit INVINCIBLE és a francia FOCH. A 
nagyobb repülőgépek -  bombázok és légi utántöltők -  egy 
része németországi és angliai támaszpontról szállt fel. Mi
után „beteltek” a közeli repülőterek, a NATO igénybe vett 
magyarországi (Ferihegy, Taszár) és törökországi (Incirlik) 
bázisokat is. A légi hadművelet során igénybe vett légibá
zisok közé kell számítanunk az amerikai Whiteman bázist, 
valamint figyelembe kell venni Macedónia és Albánia terü
leteit, ahonnan pilóta nélküli felderítő repülőgépeket üze
meltettek.

Az amerikai légierő négy E-8C Joint-STARS típusú re
pülőgépe közül kettőt február 20-án átirányítottak egy né
metországi bázisra. A repülőgépek fő feladata a jugoszláv 
csapatmozgások követése volt Koszovóban és annak tér
ségében, s ezzel elősegítették a szárazföldi erők elleni lé
gicsapások hatékony végrehajtását. A gépek általában 
15-20 órás bevetéseken vettek részt, viszonylag közel 
járőröztek a célterülethez (mivel a lokátorok hatótávolsága 
270-360 km), miközben mintegy 100 km hosszú, elnyújtott 
nyolcasokat írtak le a levegőben. Járőrözés közben észlel
ték a szerb erők mozgását, meghatározták azok koordiná
táit, esetleg az erők, eszközök jellegét, majd a megszerzett 
adatokat továbbították Vicenzába, a légi hadműveletet irá
nyító központba, illetve egy EC-130 típusú repülőgépre, 
amely a hadszíntér légi irányítási, vezetési és híradó köz
pontja feladatát látta el. Ez utóbbi repülőgép olyan rádióbe
rendezéseket hordozott, amelyek lehetővé tették a had
színtéren tartózkodók számára, hogy gyakorlatilag bárkivel 
kapcsolatot tartsanak.

Néhány héttel a légi hadművelet megkezdése után 
egyes szakértők azzal vádolták a Egyesült Államokat, hogy 
az elmúlt időszakban „rossz háborúra” készült. Ennek oka 
az volt, hogy a légierő rendelkezésére álló robotrepülőgé
pek és bármilyen időjárási körülmények között használha
tó nagy pontosságú bombák túl gyorsan fogytak, ami a kri
tikusok szerint azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kato
nai vezetői elszámolták magukat, illetve más jellegű hábo
rúra készültek. A Boeing cég már áprilisban felgyorsította 
-  egyes szakértők szerint legalább tízszeresére -  az „e- 
gyesített közvetlen támadó lőszer” (Joint Direct Attack Mu
nition/J DAM) gyártását, ami gyakorlatilag arra a vezérlő 
rendszert tartalmazó és aerodinamikai irányítást lehetővé 
tevő farokrészre vonatkozott, amelyet a hagyományos 
bombatestre kell erősíteni. A légi hadművelet kezdetén a 
cég havonta csak mintegy 100 db farokrészt gyártott le. Ez 
nagyon kevés, ha figyelembe vesszük, hogy egy B-2A 
géppár egy bevetés alkalmával 32 db bombát dobhat le. A 
„Sivatagi Vihar” alatt a ledobott eszközöknek csak 10%-a 
volt precíziós, a Jugoszlávia ellen az első hónapban beve
tett eszközöknek viszont 69%-a volt nagy pontosságú, „in
telligens” fegyver. Ennek oka feltehetően az volt, hogy a 
NATO igyekezett minimalizálni a hagyományos bombák al
kalmazása miatt esetleg bekövetkező járulékos károkat. A 
hagyományos töltetű légi indítású robotrepülőgépek 
(CALCM) pótlását először úgy oldották meg, hogy utasítást 
adtak 95 db nukleáris töltetű robotrepülőgép átalakítására 
(összesen 322 db átalakítására van lehetőség), ugyanak
kor döntés született a CALCM új változatának gyártásáról 
is. Ez az eszköz az elődeinél mintegy 70%-kal messzebb 
képes repülni, hatékonyabb és könnyebb hajtóművel, vala
mint korszerűbb, s így kevesebb helyet igénylő fedélzeti 
rendszerekkel rendelkezik. A gyártás beindítása 300 millió 
dollárt igényelt, míg egy CALCM ára 600 ezer dollár körül 
van.

Űreszközök a légi hadműveletekben

A légi hadművelet végrehajtását több mint 50 amerikai és 
európai űreszköz segítette. A mesterséges holdak egy ré
sze már korábban, a Varsói Szerződés idején is arra szol
gált, hogy felderítési adatok gyűjtésével segítse a hadmű
veletek tervezését, s biztosítson megfelelő összeköttetést 
a NATO tagállamai, azok fegyveres erői, de szükség ese
tén egyes katonái között, vagy tegye lehetővé bizonyos ko
ordináták meghatározását és így pontos csapások végre
hajtását. Az Egyesült Államok Légierejének Űrparancsnok
sága a hadművelet kezdetén titkosította a katonai rendel
tetésű mesterséges holdak korábban nyíltan beszerezhető 
pályaadatait. Mint az űrparancsnokság szóvivője elmond
ta, az adatok titkosításának oka volt maga a titok, s nem 
pedig a már évek óta ismert pályaadatok. A titkosítással, il
letve a feltehetően végrehajtott pályakorrekciókkal megne
hezítették a jugoszláv szakemberek számára annak meg
határozását, hogy melyik mesterséges hold mikor repül át 
Jugoszlávia felett, s ezáltal nehezebb volt olyan időinterval
lumok kijelölése, amikor a szárazföldi csapatok jelentősebb 
tevékenységet tudnak végrehajtani a terepen anélkül, hogy 
azt a felderítő műholdak észlelnék.

A jugoszláv hadszíntér felett alkalmazott speciális beren
dezések egyike az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal 
(NRO) Lacrosse képalkotó lokátorrendszere. Az eszközzel 
felszerelt 15 tonnás mesterséges hold feltérképezi az alat
ta elvonuló terület meghatározott részét, s az így kapott 
kép 30-90 cm-es felbontást tesz lehetővé a terepen. Á lo
kátor segítségével bizonyos célok azonosíthatók voltak 
napszaktól és időjárástól függetlenül, valamint lehetővé vált 
a csapások hatékonyságának meghatározása is. Az esz
köz több esetben képes volt erdőben települt jugoszláv 
harckocsik és SA-6 (Kub) légvédelmi rakétaindítók észle
lésére is. Összesen két ilyen műhold adatait használták. A 
műholdak naponta kétszer repültek el Koszovó felett 680 
km magasan és 68, illetve 57 fokos pályahajlásszöggel.

Kedvező időjárás esetén használható volt az NRO három 
másik, KH-11 típusú mesterséges holdja is, amelyek ha
gyományos optikai eszközei a látható és az infravörös tar
tományban alkottak nagy felbontású digitális képet a földfel
szín meghatározott területeiről. A műholdak elnyújtott ellip
szis alakú pályán keringtek: földközelben 280 km, földtávol
ban 1000 km magasan voltak. Pályáik hajlásszöge 97 fok 
volt, s mindegyik naponta kétszer repült el a célterület felett.

A hadművelet térségének dinamikusan változó időjárása 
jelentős befolyással volt a légicsapások sikerére, ezért a 
NATO nagy erőfeszítéseket tett a minél jobb, pontosabb 
előrejelzés érdekében. Tíz amerikai és európai meteoroló
giai mesterséges hold szolgáltatott adatokat a légicsapá
sok tervezéséhez. Közöttük volt az amerikai légierő négy 
műholdja, amelyek a védelmi meteorológiai műholdprog
ram (DMSP) keretében működtek. Ezek 900 km-es poláris 
pályán repülve 300 méteres felbontással adtak képet az 
időjárási helyzetről. A Nemzeti Óceán és Atmoszféra Admi
nisztráció (NOAA) műholdjai szintén részt vettek a hadmű
velet térsége időjárásának követésében. A négy műhold -  
NOAA-10, -12, -14  é s - 1 5 - közül kettő (NOAA-12, -15) 
a másik kettőhöz hasonló pályán keringett, vagyis azonos 
terület felett repült el, de fél periódusra lemaradva, így egy 
területről egy óra elteltével ismét felvételt készíthetett. Két 
európai Meteosat meteorológiai mesterséges hold geo- 
szinkron pályán (a Meteosat 7 a nulladik, a Meteosat 6 pe
dig a 9. nyugati hosszúsági fok felett) keringve gyűjtötte az 
adatokat, így kissé eltérő szög alatt látták a hadművelet 
térségét.

A globális helymeghatározó rendszer (GPS) 24 műhold
ja segítette a repülőgépek pilótáinak tájékozódását, vala
mint a Tomahawk robotrepülőgépek, illetve a B-2A típusú
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repülőgépek bombáinak a pontos célra vezetését. A GPS- 
vezérlésű átlagos bombák találati pontossága 13 méter, de 
a „lopakodó” bombázóról ledobott bombák kisegítő ráve
zető rendszert kaptak, így pontosságuk drasztikusan javult.

A felderítő, a meteorológiai és a navigációs mesterséges 
holdak mellett a hadműveletben nagyobb számban vettek 
részt kommunikációs műholdak is. Az adatszerző műholdak 
általában rajtuk keresztül juttatták el az adatokat a feldolgo
zó központokba, de meghatározó szerepük volt az informá
ció továbbításában a végrehajtók felé. Lehetővé tették a 
többcsatornás titkosított összeköttetést a NATO parancs
nokságai és a hadműveletben részt vevő szárazföldi, tenge
ri és légierők között, s rajtuk keresztül továbbították a célko
ordinátákat. A kommunikációs műholdak között volt a NA
TO—4, a brit Skynet, a francia Syracuse rendszer több esz
köze, valamint az amerikai katonai kommunikációs műhol
dak, köztük a Fleetsatcom rendszerhez tartozók egy része.

A fentiek kontrasztjaként megemlítendő, hogy -  az 
AWST szakfolyóirat szerint -  a hadművelet idején csak egy 
orosz digitális képalkotó felderítő műhold és egy nagyobb 
rádióelektronikai felderítő műhold volt hadra fogható a vi
lágűrben.

A NATO Jugoszlávia elleni légi hadműveletének 
kronológiája

Január 30.: A NATO kijelentette, hogy minden szüksé
ges lépést -  beleértve a légicsapásokat is -  megtesz an
nak érdekében, hogy elérje a nemzetközi közösség köve
teléseinek teljesítését és a koszovói helyzet tárgyalásos 
úton rendezhető legyen.

Február 6.: Rambouillet-ban megkezdődtek a béketár
gyalások.

Február 19.: Belgium a korábbi négy mellé további két 
F-í6típusú repülőgépet, valamint négy Agusta íOStípusú 
helikoptert ajánlott fel a békefenntartó erők támogatására.

Február 23.: A béketárgyalások Rambouillet-ban ered
ménytelenül befejeződtek.

Március 15.: A béketárgyalások újabb fordulója kezdő
dött Párizsban.

Március 18.: A koszovói albánok aláírták a megállapo
dás-tervezetet, amely Koszovó számára Szerbián belül 
széles körű autonómiát biztosítana.

Március 19.: Szerbia elutasította a békemegállapodás 
aláírását, s ezzel a NATO 28 ezer fős békefenntartó erői
nek koszovói állomásoztatását, vagyis a tárgyalások siker
telenül lezárultak. Az Egyesült Államok hazai bázisáról to
vábbi hét repülőgépet (három Grumman EA-6B Prowler-1 
és négy Boeing KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépet) 
irányított át Európába.

Március 19-20.: Azerbajdzsán feltartóztatott egy 
An-124 Ruszlán típusú szállító repülőgépet, amely Baku
ban üzemanyagot vett fel és az orosz Poljot cég megbízá
sából Kazahsztánból hat MiG-21 típusú repülőgépet 
szállított -  gyaníthatóan -  Jugoszláviába.

Március 20.: Kivonták a Koszovói Ellenőrző Misszió tag
jait, miután a tartományban fokozódtak a harcok, s a szer- 
bek a gyalogság mellett harckocsikat, tüzérséget is beve
tettek.

Kanada bejelentette, hogy az Avianóban állomásozó 6 
db CF-18 Hornet típusú repülőgépe készen áll a légi 
hadműveletben való részvételre.

Március 22.: Spanyolország bejelentette, hogy 4 db 
EF/A-18 Hornét típusú, valamint egy légi utántöltő és egy 
szállító repülőgépet küld a NATO-hadművelet támogatására.

Németország megerősítette, hogy Tornado repülőgépe
ket biztosít a légicsapásokban való részvételre.

Richard Flolbrooke amerikai különmegbízott Belgrádba

érkezett, hogy utolsó kísérletet tegyen Szlobodan Milose
vics elnök meggyőzésére, a békemegállapodás elfogadá
sára.

Március 23.: A diplomáciai erőfeszítések sikertelenségét 
követően Javier Solana NATO-főtitkár parancsot adott 
Wesley Clark tábornoknak, a szövetséges erők európai fő- 
parancsnokának a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság el
leni légicsapások megkezdésére. A támadás célja „a Ju
goszláv Hadsereg (VJ) és a belügyminisztérium (MUP) Ko
szovóban állomásozó erőinek meggyengítése” volt. Koszo
vóban akkor mintegy 40 ezer szerb fegyveres, 400 db 
harckocsi, több száz páncélozott szállító harcjármű és ha
sonló számú tüzérségi eszköz volt, amelyek szisztematiku
san támadták a koszovói albánokat a tartomány északi 
körzetében. A légicsapások kezdetén 350-400 db repülő
gép (köztük 200 db amerikai) állomásozott a közeli repülő
tereken, illetve hat olyan hajó volt lőtávolon belül, amelyek 
Tomahawk robotrepülőgépeket is hordoztak.

Március 24.: (1. nap)
10.51-kor hat -  és később még két tartalék -  B-52H  

Stratofortress típusú repülőgép szállt fel az angliai Faiford 
légi támaszpontról. Közülük hat repülőgép vett részt az Al
lied Force (Szövetséges Erő) hadművelet első napjának lé
gicsapásaiban. Ez a hadművelet -  amelynek amerikai ré
sze a Noble Anvil (Nemes Üllő) elnevezést kapta -  volt a 
NATO ötvenéves történetében az első olyan támadó akció, 
amelyet egy szuverén ország ellen hajtott végre. A 
B-52H  típusú repülőgépek mindegyike 6 db 910 kg-os, 
AGM-86C típusú, hagyományos töltetű légi indítású robot
repülőgéppel (CALCM) támadta a szerb katonai célponto
kat.

A NATO utasítására lezárták az Adriai-tenger partján 
lévő olasz repülőtereket és korlátozásokat vezettek be a 
polgári légiforgalom számára a hadművelet térségében. 
18.50-kor öt német Tornado emelkedett a levegőbe a pia- 
cenzai légibázisról és ezzel Németország al l .  világháború 
után első alkalommal vett részt éles akcióban.

A NATO hat hadihajóból álló földközi-tengeri köteléke el
hagyta Trieszt kikötőjét.

19.15-kor Bili Clinton amerikai elnök bejelentette, hogy a 
légicsapások folyamatban vannak.

20.01 -kor az első légi indítású robotrepülőgép becsapó
dott Pristina közelében.

Az est folyamán a NATO repülőgépei megkezdték a 
szerb katonai célpontok támadását. Közöttük volt a brit Ki
rályi Légierő hat Harrier Gfí.Ttípusú repülőgépe. A Gioia 
del Colle légi támaszpontról felszálló gépek közül négy a 
harmadik hullámban támadott egy lőszerraktárt Pristina kö
zelében, míg a másik két gép kísérte és biztosította őket. 
Az Aviano légibázisról felszálló repülőgépek (köztük két tu
catnyi amerikai F-16, egy tucatnyi F-117és F-15E, vala
mint négy kanadai CF-18A) támadták a kijelölt jugoszlávi
ai célpontokat. Tevékenységüket az amerikai haditengeré
szet EA-6B típusú zavaró repülőgépei segítették. A 
hadművelet első 90 percében az Avianóban rendelkezés
re álló repülőgépek több mint fele, mintegy 80 gép szállt fel 
Jugoszlávia felé. Istrana légibázisról négy francia Mirage 
2000D típusú repülőgép indult bevetésre és 1000 kg-os lé
zervezérlésű bombákat dobtak le Jugoszlávia felett, való
színűleg valamelyik repülőteret támadták.

A térségbe repülőgépeket küldő 13 NATO-tagállam kö
zül nyolc -  az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia, Kanada, Németország, Olaszor
szág és Spanyolország -  nemzeti gépei vettek részt a lé
gicsapásokban.

A britek tengeri indítású robotrepülőgépekkel felszerelt 
jelenleg egyetlen hajója, a SPLENDID tengeralattjáró is 
részt vett az első csapásokban. Az Egyesült Államok hadi
tengerészetének Földközi-tengeren tartózkodó két felszíni
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hajójáról és két tengeralattjárójáról is indítottak robotrepülő
gépeket.

A támadott célpontok között voltak a jugoszláv légvédel
mi rendszer elemei (rádiólokátorok és légvédelmi rakéták), 
vezetési és irányítási központok, a légierő bázisai, valamint 
a hadsereg és a különleges rendőrség állásai Koszovóban.

Jugoszláv tájékoztatás szerint a légicsapások első per
ceiben támadás érte a Pristinától északra gyülekező szerb 
erőket, egy erőművet Belgrád közelében, valamint a fővá
ros katonai repülőterét, a Batajnica légibázist. Csapást 
szenvedett a jugoszláv légierő G-4 Super Galeb típusú re
pülőgépeinek nagyjavítását végző és kis sportrepülőgépe
ket gyártó pancsovai UTVA repülőgépgyár. Itt több UT- 
VA-75 típusú repülőgép is megsemmisült.

A VJ képviselői szerint az első hullámban több mint 40 
célpontot ért támadás, köztük öt repülőteret, öt laktanyát, 
híradó központokat és vezetési pontokat, valamint raktára
kat. A golubovaci repülőtér közelében nyolc robotrepülő
gép csapódott be, és a NATO repülőgépei támadták a ju
goszláv légvédelem egyik vezetési pontját, amelyet a Ko- 
paonik-hegyben alakítottak ki.

Az első csapásokban részt vett az 509. bombázówing 
két B-2A Spirit típusú „lopakodó” repülőgépe. Az gépek az 
amerikai Whiteman légibázisról szálltak fel és a 31 órás be
vetést követően ott is szálltak le. Jugoszlávia felett -  
12 000 méter magasból -  mindegyikük ledobott 16 db 900 
kg-os „egyesített közvetlen támadó lőszert” (Joint Direct At
tack /Wunition/JDAM), amelyeket a globális helymeghatáro
zó rendszer (GPS) vezérelt a célpontokra. Március 24-én a 
repülőgép és a JDAM is először vett részt éles bevetés
ben.

A NATO légicsapásainak megkezdése után a Batajnica 
légibázisról legalább 12 db MiG-29 típusú vadászrepülő
gépet emeltek fel, hogy szembeszálljanak a támadókkal. 
Az egyenlőtlen küzdelemben hármat közülük találat ért. 
Egyet egy holland F-16, kettőt pedig amerikai F-75típusú 
repülőgépek pilótáinak sikerült lelőniük. A jugoszláv gépek 
közül egy a Vajdaságban, kettő pedig Koszovóban zuhant 
le. A jugoszláv repülőgépek közül legalább egynek sikerült 
elindítani egy AA-10 Alamo típusú levegő-levegő osztályú 
rakétát egy NATO-repülőgép ellen.

Az első éjszakán közel 100 robotrepülőgépet indítottak 
el, közöttük 55 db Tomahawk-oX (454 kg-os harcifejjel) ha
jókról és tengeralattjárókról, valamint „három-négy tucat” 
AGM-86C CALCM típusút (907 kg-os harci fejjel) a B-52  
típusú repülőgépekről.

A jugoszlávok már az első légicsapások után azt állítot
ták, hogy több NATO-repülőgépet lelőttek, de ezt a Szövet
ség hivatalosan cáfolta, amikor bejelentette, valamennyi 
gépe sikeresen visszatért.

A magyar parlament hozzájárult Magyarország repülőte
reinek és légterének igénybevételéhez a Jugoszlávia elle
ni légitámadásokhoz, de az ország közvetlenül nem vett 
részt semmilyen akcióban.

A légicsapások megkezdésekor Oroszország bejelentet
te, hogy leállít minden együttműködést a NATO-val és ki
vonul a békepartnerségi programból.

Az első 24 órában 80 NATO-repülőgép összesen 156 
bevetést hajtott végre.

Március 25. (2. nap)
Az eset folyamán csapások értek egy laktanyát, egy re

pülőteret, egy híradóközpontot és egy légvédelmi vezeté
si pontot Jugoszlávia területén. Szemtanúk szerint Trstenik 
város hadiipari üzemét kb. 20 repülőgép támadta. Olaszor
szágból több mint 100 repülőgép szállt fel, köztük legalább 
nyolc F -1 17típusú. A amerikai repülőgépek között F-15, 
F-16, F-18 és EA-6B típusúak is voltak. A támadásokban 
a holland légierő hat F-16 típusú repülőgépe, a britek ré
széről pedig Harrier GR. 7 vett részt, ez utóbbiak lőszerrak

tárakat támadtak. Négy német Tornado és francia Mirage 
2000D repülőgépek is hajtottak végre bevetést földi cél
pontok ellen. Amerikai részről ismét bevetettek két „lopako
dó” B-2A típusú repülőgépet.

Az Adriai-tengeren állomásozó hajókról és tengeralattjá
rókról legalább 23 robotrepülőgépet is elindítottak.

Hivatalosan nem tették közzé a támadott célpontok listá
ját, de az ismeretes, hogy voltak közöttük légvédelmi raké
taütegek, irányítási és vezetési pontok, híradóközpontok, 
lőszer- és üzemanyag-raktárak, légibázisok, laktanyák és 
más katonai létesítmények. Rakéták csapódtak be Nis 
egyik laktanyájában és repülőterén, ahol négy helikopter
hangár dőlt romba. Jelentések szóltak arról, hogy a Pristi
na melletti Ajvalija településen lerombolták a különleges 
rendőrség egyik bázisát.

A jugoszláv légvédelem első alkalommal indított légvé
delmi rakétát a NATO repülőgépei ellen, de az egyetlen 
SA-6 (Kub) típusú rakéta célt tévesztett.

Románia bejelentette az aradi, a temesvári és a karán- 
sebesi repülőtereinek bezárását, miután a NATO azzal a 
kéréssel fordult hozzá, hogy Jugoszlávia körül biztonsági 
zónát alakíthasson ki. Hasonló okok miatt bezárták Albáni
ában a Tirana/Rinas repülőteret is.

A NATO bejelentette, hogy repülőgépei az első két nap 
400 bevetésben összesen 50 célpontot támadtak. A máso
dik napon 64 gép vett részt a támadásban.

Március 26. (3. nap)
09.18-kor négy B-52H típusú repülőgép hagyta el a Fair- 

ford légibázist, őket 13.10-kor egy második hullám követte. 
Közben 12.30-kor Avianóban hat F-16  szállt fel. Ezen a 
napon a NATO már változtatott taktikáján és nappali táma
dásokat is végrehajtott. Belgrád külvárosait este hat óra kö
rül érte támadás, de eközben jugoszláv MiG-е к Koszovó
ban az UCK állásait támadták. A NATO által támadott cél
pontok között volt Podgorica repülőtere, valamint katonai 
célpontok Pristina és Nis térségében. Az éjszaka folyamán 
olasz repülőtérről hat Harrier is felszállt, de 15 perc eltelté
vel a kedvezőtlen időjárás miatt visszafordultak.

Egy E-3 AWACS típusú repülőgép észlelte, hogy a ju
goszláv légierő két MiG-29 repülőgépe egyenesen Bosz
nia-Hercegovina felé repül és riasztotta a boszniai légtér
ben az évekkel ezelőtt elrendelt repülési tilalom betartását 
ellenőrző amerikai F-15C  géppárt. Az amerikai pilóták si
keresen végrehajtották az AWACS utasításait és 17.35-kor 
mindkét jugoszláv gépet -  amikor azok 8 km-re behatoltak 
Bosznia légterébe -  lelőtték. A repülőgépek Bijeljina körze
tében csapódtak földbe. A helyi lakosok csak egy ejtő
ernyőt láttak, a pilótát állítólag az SFOR katonái elfogták.

Március 27. (4. nap)
Ezen a napon a NATO megkezdte a légi hadművelet 

második fázisát, vagyis támadta a 44. szélességi foktól dél
re észlelt harckocsikat, tüzérségi eszközöket és más ne
hézfegyverzetet. A célpontok körének tágításával a Szö
vetség újabb nyomást gyakorolt a szerbekre, hogy fejezzék 
be a koszovói albán lakosság elleni tevékenységüket.

Az amerikai PHILIPPINE SEA és a GONZALES hajókról 
robotrepülőgépeket indítottak, közülük egy Belgrádhoz kö
zeli célpontot támadott. A robotrepülőgépekkel ellentétben 
a támadásra kijelölt repülőgépek többsége nem tudta befe
jezni akcióját, mert a felhős, esős időjárás nem tette lehető
vé a célok felismerését és biztonságos támadását a vi
szonylag nagy repülési magasságból.

A jugoszláv propaganda a légi hadművelet során rend
szeresen közölte, hogy a légvédelem milyen sikereket ért 
el, hány repülőgépet „lőtt le” . Ennek ellenére az amerikai 
légierő 49. vadászrepülőwing 8. vadászrepülőszázad 
egyik F-117A típusú repülőgépe (82-0806/’HO’) volt az 
első és egyetlen olyan pilóta vezette NATO-repülőgép, 
amelyről földön készített felvételeket is közölt a jugoszláv
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televízió. A repülőgép 19.45-kor zuhant le Belgrádtól 40 
km-re északnyugatra. Az eset körülményeiről hivatalos tá
jékoztatás nem történt. Mivel a repülőgép darabjai látható
an viszonylag kis területen szóródtak szét, az sem kizárt, 
hogy a pilótának valamilyen meghibásodás miatt kellett el
hagynia a gépet, amely azután siklórepülésben szállt has
ra egy búzatáblán. Az is lehetséges, hogy a repülőgép ta
lálatot kapott -  ezt bizonyíthatja az egyik szárnyán látott 
lyuk mert esetleg túl alacsonyra, a felhők alá merészke
dett. A jugoszláv légvédelem régebbi típusú, méteres hul
lámsávban működő felderítőlokátorai észlelhették a „lopa
kodó” technikával készült, de leginkább a korszerűbb, cen
timéteres hullámsávban működő lokátorok számára „látha
tatlan” repülőgépet. Az F -1 77lezuhanása ellenséges terü
leten mindenesetre fontos esemény volt és felkeltette az 
oroszok érdeklődését is, mert másnap orosz szakemberek 
egy csoportja látogatott el a roncsokhoz.

A pilóta sikeresen katapultált -  csak kisebb horzsoláso
kat szenvedett -  és a repülőgép roncsaitól 16 km-re nyu
gatra ért földet. A pilóták harci körülmények közötti kimen
tésére felkészült amerikai kutató-mentő csoport ezúttal is 
jól vizsgázott. Az egy Sikorsky MH-53J Pave Low és két 
MH-60G Pave Hawk helikopterből álló osztag a katapultá
lás után közel hét óra elteltével sikeresen kimentette az ad
dig bujkáló pilótát.

Az Egyesült Államokból Olaszországba átvezényeltek 
két EC-130E Commando Solo típusú repülőgépet. E spe
ciálisan felszerelt Herculeseк feladata az volt, hogy a fedél
zetükről sugárzott műsorokkal vegyenek részt az Allied 
Force hadműveletben.

A támadások negyedik éjszakáján 66 repülőgép 253 be
vetésben támadott 17 nagyobb célt, amelyek közül 11 
Belgrád térségében volt, köztük a főváros katonai (Batajni- 
ca) és polgári (Surcin) repülőtere. A koszovói célpontok kö
zött kiemelkedő a hadsereg egy vezetési pontja és a külön
leges rendőri erők egyik létesítménye Pristinában.

Március 28. (5. nap)
Az Egyesült Királyság döntött arról, hogy további 12 db 

Harrier típusú harci és egy újabb -  harmadik -  Tristar légi 
utántöltő repülőgépet küld Jugoszlávia térségébe, valamint 
engedélyezi újabb B-52H  típusú repülőgépek áttelepítését 
a Fairford légibázisra.

Korán reggel több mint 60 amerikai repülőgép, köztük 
hat F -1 17 típusú hagyta el Avianót, majd 05.10-kor négy 
bomba csapódott be Prizrenben a Car Dusán Süni lakta
nyában. Az eset folyamán két B-52H  szállt fel Fairfordból, 
majd éjjel robotrepülőgépeket indítottak jugoszláv célpon
tok ellen. Ezzel párhuzamosan nyolc Harrier hajtott végre 
támadást három célpont ellen. Hat Paveway I típusú bom
bát dobtak le a célpontokra, amelyek között egy lőszerrak
tár is volt Pristina közelében. Az egyik támadó repülőgépet 
egy szerb légvédelmi célkövető lokátor befogta, de a táma
dás sikertelen volt.

Reggel a Batajnica légibázist, délután Podgorica repülő
terét, valamint egy Danilovgrad melletti katonai raktárt ért 
bombatámadás. A Golubovica repülőtér ellen az Adriai-ten
gerről egy Tomahawk robotrepülőgépet indítottak, amely 
egy MiG-21 típusú repülőgépet is megsemmisített az álló
helyén. Támadás érte a Nis melleti repülőteret is, valamint 
Kragujevac közelében a légvédelmi rakétaállást. A koszo
vói Malisevo térségében a NATO repülőgépei egy katonai 
oszlopot támadtak és négy harckocsit megsemmisítettek.

Ramstein légibázisra megérkezett három EC-130E típu
sú repülőgép.

Március 29. (6. nap)
A Pentagon bejelentette, hogy további négy B-52H, va

lamint öt B-1B  Eancertípusú repülőgépet küld át Európá
ba, a Fairford légibázisra. Az előbbiek még aznap megér
keztek és a már ott lévő nyolc hasonló géppel folyamato

san részt vettek a különböző akciókban, míg a kor
szerűbb bombázó repülőgépek csak április 1-jétől voltak 
bevethetők. A fenti harci repülőgépekkel párhuzamosan 
további öt EA-6B  zavaró és tíz légi utántöltő repülőgép 
érkezett a légi hadművelet térségébe. A NATO tevékeny
ségének elősegítése, pontosabban a támadások célpont
jainak azonosítása és a rombolások mértékének megha
tározása érdekében négy RQ-1A Predator és nyolc /-/un
ter pilóta nélküli felderítő repülőgép áttelepítése volt folya
matban.

A légi hadművelet intenzitásának növelésével a NATO a 
kezdeti éjszakai légicsapásokról áttért a folyamatos, napi 
24 órás csapásmérésre. Ezt elősegítette, hogy a jugoszláv 
légvédelem -  bár gyakorlatilag a légi hadművelet befejezé
séig képes volt aktív tevékenységre -  az előző napokon 
visszafogottan működött, óvta eszközeit, a NATO viszont 
sikeresen megsemmisített több lokátorállomást és rakéta
indítót. A nagy magasságokban végrehajtott bevetések és 
a viszonylag sok egyidejű légi cél megnehezítette a jugosz
láv légvédelem tevékenységét, s korlátozta lehetőségeit.

A nap folyamán támadás érte Podgorica, Batajnica és 
Zombor repülőtereit, valamint este a pancsovai UTVA re
pülőgépgyárat. A NATO jelentései szerint Podgorica re
pülőterén egy MiG-21 és egy Galeb repülőgép, valamint a 
MUP néhány helikoptere megsemmisült.

A szerbek azt állították, hogy már hét NATO-repülőgépet 
-  köztük aznap egy Harried és három helikoptert lelőttek, 
de a Szövetség továbbra is csak az egy F -1 17 elvesztését 
ismerte el.

Románia bejelentette, hogy hozzájárult a jugoszláv légi- 
társaság négy Boeing típusú utasszállító repülőgépének 
átrepüléséhez a bukaresti repülőtérre, ahol azok a légi 
hadművelet befejezéséig biztonságban lehetnek.

Március 30. (7. nap)
A RAF négy Tornado GR. 1 típusú repülőgépét jelölte ki 

a légi hadműveletben történő részvételre és további négy 
gépet felajánlott.

A britek Harrier GR. 7 típusú repülőgépeikkel először kí
séreltek meg nappali támadtást végrehajtani, de a ked
vezőtlen időjárás ezt megakadályozta. A amerikaiak ha
sonlóan jártak az A-10A  típusú repülőgépeikkel.

A nap folyamán először hajtottak végre támadást az Ad
riai-tengeren állomásozó francia FOCH repülőgép-hordo
zó fedélzetéről felszálló Super Etendard típusú repülőgé
pek.

Milosevics elnök felajánlotta, hogy visszavonja csapata
inak egy részét Koszovóból a bombázások leállításáért 
cserébe, de az ajánlatot az Egyesült Államok elutasította.

A Pentagon bejelentése szerint Jugoszlávia 15 db 
MiG-29 típusú repülőgépének „több mint a fele” megsem
misült, többet a földön ért el végzete.

A NATO a célpontok körének kiszélesítése mellett dön
tött és Belgrád belvárosában lévő kormányzati épületeket 
is támadott. Csapás érte a különleges hadtest vezetési 
pontját Belgrádban, a vajdasági Kula településen a katonai 
rendőrség kiképzőközpontját, Újvidéken és Nisben a re
pülőteret.

További öt EA-6B típusú repülőgép érkezett az Aviano 
légi támaszpontra.

Kanada bejelentette, hogy további hat CF-18 Hornet re
pülőgépet küld Avianóba a már ott lévő hat mellé, 

(folytatjuk)

Operation Allied Force 
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Forró égbolt Afganisztán felett III. rész 
_ _ _ _ -  Háború a levegőben -

Bombavetésre induló vadászok Dzsalalabadtól délre, 
hogy, hogy nem, szembetalálkoztak pakisztániakkal. Az 
F-16  géppár, melyet a földi irányítás ügyetlenül vezetett 
célra, egyenesen berepült a bombákkal megrakott század 
harcrendjébe, és Sz. Talanov főhadnagy mellé kerültek. 
Látta őket a többi repülőgép-vezető is, de a feljebb elhe
lyezkedő oltalmazó kötelék semmit sem tudott csinálni, az 
F-76-osok pontosan alattuk repültek, ugyanolyan sebes
séggel és ugyanazon az irányon haladva. A pakisztániak 
támadás szempontjából szintén kedvezőtlen helyzetben 
voltak: alulról a század szorította őket, felül meg ott voltak 
az oltalmazok. Egy ideig az ellenfelek szinte kötelékeztek, 
nézegették egymást, majd a pakisztániak észbe kaptak, ki
fordultak és hazamentek. Egy másik esetben, 1988 telén, 
V. Pasztusenko századost riasztották Bagramból éjjel ké
szültségből, és emelték elfogásra. Felderítette a határ
sértőt, három percig repült mögötte rakétaindításra készen, 
de végül is nem kapta meg az engedélyt. A Vezetési Pont 
úgy döntött: nem kockáztatják meg vizuális azonosítás nél
kül az „idegen” támadását -  lehet az eltévedt szállító vagy 
menetrend szerinti járat is. A repülőgép-vezetők egyér
telműen vadászgépnek tartották a célt, másfajta repülőgép 
aligha lett volna képes távolodni a MG-től, amelynek haj
tóműve a követés ideje alatt végig maximális üzemmódon 
működött. Ugyanezen a télen V. Mavricsev rajparancsno
kot többször emelték a Baraha és Garedzo felett észlelt el
lenséges gépek elfogására. Siker azonban egyszer sem 
koronázta tevékenységét, mert amikor megközelítette a cé
lokat, azok besüllyedtek a hegyek takarásába, és a jel 
eltűnt a célzókészülék képernyőjéről (a manőverből és a 
sebességből ítélve helikopterek lehettek).

Az augusztus 14-i eset vált a legszélesebb körben is
mertté. A pakisztániaknak sikerült lelőni a 40. Hadsereg 
Légiereje parancsokhelyettesének, A. Ruckoj ezredesnek 
Szu-25-ösét. Ebből az esetből az újságírók fáradozása 
nyomán egy csomó legenda született jó néhány variáció
ban, pedig az, ahogy Ruckoj elmondta az eseményeket, és 
az, ahogy az ellenség, Athar Bokhari vadászpilóta beszá
molt róla, szinte a legapróbb részletig megegyezik. A reg
geli felderítő repülés során Ruckoj elhatározta, hogy „kita
pogatja” Dzsavarát, ahol 1986 áprilisában egyszer már 
lelőtték. A dusman támaszponton jelentős mozgást észlelt, 
rengeteg gépkocsit rakodtak le, és a környező utakon is te
herautók közlekedtek. A támadásra egy nyolc gépes 
Szu-25 köteléket jelöltek ki egy MiG-23 raj oltalmazása 
alatt. A csapás célpontja az a négyzet volt, amelyikben Sa- 
bahejl hegyi falu található. Hoszttól délre, egy széles völgy
ben, a Mazdak gerinc előhegyei közt. Innen a határ mind
össze 6-7 km. A helyszínre érkezve a csapásmérő kötelék
nek kiindulási helyzetet kellett elfoglalnia négy kijelölt lég
térben, magasságban lépcsőzve, amíg a vezérgéppár, 
A. Ruckoj és A. Kudrjavcev főhadnagy tűzzel megjelöli a 
célt.

Elsőnek az oltalmazó vadászok szálltak fel, utánuk pedig 
a parancsnok csatagépe. Sabahejlhez a csoport már szür
kületben érkezett, de a vezér hamar megtalálta az ismert 
helyszínt, és azonnal megkezdte a támadást. Három rá
csapás után a támadásból a géppár egymással ellentétes 
oldalra végrehajtott harcfordulóval vált ki, hogy megnehe
zítse a légvédelemnek a célzást. A lenti robbanások és a 
tüzek fénye jól látszott a többi gépről, de a könnyebb tájé
kozódás céljából a csapás félhomályba vesző helyszínét

világítóbombával is megvilágították. A lőszer kifogytával 
Kudrjavcev hazarepült, Ruckoj pedig felemelkedett 7000 
m-re, hogy onnan helyesbítse a többieket. Megkapva az 
engedélyt, a csatarepülő géppárok támadásba kezdtek, de 
ugyanebben a pillanatban a parancsnok gépének kabinjá
ban „nyávogni” és villogni kezdett a „Bejroza”.

Pakisztáni oldalról először az oltalmazó /W/G-23-sokat 
vették észre. Kamra repülőtérről egy F-16 géppár szállt fel, 
Bokhari vezetésével. Miramsahhoz érkezve megállapította, 
hogy a MiG-е к jelentős magasságban őrjáratoznak afgán 
terület felett, és ő is őrjáratozni kezdett ellenkező irányba 
körözve. Hamarosan a földi irányítás jelezte, hogy ellenté
tes oldalról a határ felé repülőgépek közelednek. Athar fe
délzeti lokátorával 42 km távolságon derítette fel őket, és 
33 km-en az indikátorán észlelte, hogy a kötelék géppá
rokra válik szét (a Ruckoj-század ekkor kezdte a táma
dást). Hamarosan a pakisztáni pilóta fejvédőjének fülhall
gatójában felhangzott a Sidewinder infrafejének befogást 
jelző zúgása.

Ruckoj észlelte a kellemetlen szomszédságot jóval az ol
talmazok alatt, akik még nem vehették észre az ellenséget, 
ezért „varjúinak” kiadta a sürgős parancsot: „Távozás, tá
vozás!” és azon nyomban süllyedni kezdett. Kígyóvonalban 
repülve igyekezett beleolvadni a hegyek hátterébe. Ugyan
akkor a „Berjoza” nyávogása folyamatossá vált -  az ellen
ség befogta gépét a célzókészülékbe, és kész a rakétain
dításra. Egy manőversorozat után az F-16 a Szu-25 mögé 
került, gyorsan közelített, és 4600 m távolságról indította a 
rakétáját. Ruckojnak alig volt ideje katapultálni a felrobbanó 
gépből. Földet érve tanulmányozta a térkép nála maradt 
darabjait, megállapította, hogy 15-20 km-nyire van a túlol
dalon. Öt nap bolyongás várt rá a hegyek között, lövöldö
zés, kísérlet átjutni a saját területre, és végül fogság a Mi- 
ramsah támaszponton, ahonnan egy hét múlva a pakisz
táni hatóságok visszaküldték. Ruckoj esete volt az egyet
len, amit a pakisztániak úgy könyveltek el, hogy szovjet pi
lótákkal csaptak össze, az összes többi incidenst az afgán 
légierő számlájára írták.

A szovjet csapatok kivonásakor a 40. Hadsereg Légi
ereje „hadászati visszatartást” folytatott, megakadályozva 
a modzsahed erők összpontosítását még a távoli megkö
zelítési útvonalakon. A kijelölt négyzetek „megdolgozásá
ba” 30-40 repülőgépet vontak be, ezek már kora reggel ki
repültek a határra, és egy váltás alatt 3-4 bevetést hajtot
tak végre. Ha a célterületet felhő borította, előreküldtek egy 
kötelék Szu-17M4-e\, amely fel volt szerelve PRNK-54 
pontos navigációs és célzóberendezéssel, vagy pedig egy
két ilyen repülőgép vezette a csatarepülőket és a vadászo
kat. Ez a navigációs berendezés lehetővé tette automata 
üzemmódban végigrepülni az útvonalat maximum 6 fordu
lóponttal, 4 célt támadni, program szerint bombázni, és 
visszatérni a saját repülőtérre. Ilyen esetekben a többiek 
bombacélzása abból állt, hogy követték a vezérgépet és 
vezényszóra sorozatvetéssel oldották a bombákat. Az út
vonalon a kötelék rajoszlopban repült, meghatározott táv
közt tartva a biztonságos alakzatváltoztatás végrehajtásá
hoz, a rajon belül pedig ék alakzatot vettek fel 900-1000 m 
térközzel. Az ilyen „kolbász” 20-25 km-re is elnyúlt, amit 
kedvező esetben az ellenség ki is használt.

Szeptember 12-én, a Ruckoj lelövése utáni 40. napon 12 
db MÍG-23MLD szállt fel a 120. Vad iszrepülő-ezredből, 
hogy csapást mérjen Aszadabadtól keletre, a Kunár folyó
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völgyében fekvő célok ellen. Összegyülekezve a kijelölt tá
jékozódási pont, a Szurubi tó felett, a kötelék elindult a ha
tár felé. Korábban már kirepült oda két oltalmazó géppár: a 
támadás helyszínétől északnyugatra 50 km-re a hegység 
felett elterülő őrjáratozási légteret Szergej Bunyin alezre
des, századparancsnok és politikai helyettese, Nyikolaj Go- 
loszienko őrnagy foglalta el, 40 km-re délre pedig Szemjon 
Petkov őrnagy és Vlagyimir Dancsenkov főhadnagy he
lyezkedett el. Ekkorra a megjelenésük miatt riasztott F-16- 
osok már levegőben voltak: Kamra támaszpontról a pakisz
táni légierő 14. Repülőszázadából egy géppár szállt fel 
Khalid Mahmood hadnagy vezetésével és párhuzamos irá
nyon követte a /W/G-eket. Néhány perc múlva a földről kö
zölték velük, hogy megjelent a levegőben egy repülőgép
oszlop -  a szétbontakozott csapásmérő kötelék. Kunar fö
lött a kötelék északra fordult, és a határ mentén ráállt a 
harci irányra. Az oltalmazok messze eltávolodtak, és 
semmi sem zavarta Khalidot abban, hogy berepüljön a 
hosszan elnyúló kötelék közepébe. Legközelebb esett 
hozzá a második raj utolsó gépe, Szergej Privalov száza
dos 55-ös fedélezeti számú MiG-23MLD-\e. 13 km távol
ságban előbukkanva a sűrű felhőből Khalid meghallotta a 
besugárzásjelző hangját: a néhány perc repülési távol
ságra őrjáratozó oltalmazó MiG-ek feléje fordultak. A pa
kisztáni pilóta terveiben ez nem szerepelt. Manőverezni 
kezdett, és sietve, félleborításból, 135° bedöntéssel elindí
tott 2 AIM-9L-1, és kivált a támadásból háthelyzetben 1500 
m-re a megtámadott MiG-еktről. Az egyik rakéta messze 
oldalra repült, a másik Sidewinder Privalov repülőgépe fe
lett robbant, beterítve azt repeszekkel. A rázkódás erős 
volt, a repülőgép-vezetőt szó szerint megütötte, és lábai le
csúsztak a pedálokról. Egy jókora repesz a kabin mögött 
csapódott a törzsbe, fél méterre a fejétől, a többi a fékszár
nyat és a bal szárnytőrészt ütötte át, kilyukasztva a tüzelő
anyag-tartályt. Az első sokk után a pilóta megállapította, 
hogy a repülőgép nem ég, a levegőben maradt és kormá
nyozható.

Utánégetővel iramodott mindkét oltalmazó géppár az 
összetűzés helye felé, az éterben kiabálás és káromkodás 
hallatszott. A pakisztániakat komoly veszély fenyegette, az 
R-24R  indítási távolsága teljes mértékben lehetővé tette, 
hogy elérje őket még a határ előtt. A földön ilyesmi is hal
latszott a rádióban: „Engedjétek, hogy ledurrantsam!” De a 
számlát kiegyenlíteni nem sikerült -  a Vezetési Pontról 
megparancsolták, hogy mindenki térjen vissza, veszélyes
nek tartották az összecsapást ilyen távoli körzet felett, ahol 
a helyzet nem kecsegtetett nyerési eséllyel: az ellenség 
friss erőket vethetett volna harcba, a MiG-еknek viszont ke
vés volt a tüzelőanyag-maradéka. Privalov azonnal leol
dotta a bombákat és hazafordult, hátulról fedezte a kötelék 
maradéka. A sort Bunyin és Goloszijenko zárta, mögöttük 
pedig újra feltűnt az F-16  pár. A pakisztániak követték 
őket, üldözésből akarták a MiG-е két lelőni, de utolérni nem

tudták őket, mert a MiG-ek a szárnyakat maximális nyila- 
zásra állítva, utánégetővel hangsebességig gyorsítottak 
(annak ellenére, hogy póttartállyal a korlátozás M=0,8 volt). 
Bagrama közelében a sérült gépet előreengedték, hogy 
elsőként szállhasson le. Tüzelőanyaga gyakorlatilag nem 
maradt, a fogyasztásmérő szerint a repülőgép 1200 I kero
zint vesztett. Folyadékcsíkot húzva maga után a vadász
gép begurult az állóhelyre, ahol a folyás a hajtómű leállí
tása után azonnal megszűnt -  a tüzelőanyag elfogyott. 
Petkov, aki mögötte szállt le, kiszállva a gépből földhöz 
vágta a fejvédőjét: „Az anyjukat...! És még én voltam az ol
talmazó! Ez a féreg már a célzókeresztemben volt!”

Estére, a repülés kiértékelésére megérkezett a 40. Had
sereg Légierejének parancsoka, Románjuk vezérőrnagy, 
aki hajlott arra, hogy a pilóták a földiek hibájából futottak 
bele az ellenség füzébe. Erre a következtetésre jutni ké
nyelmesebb volt, mint beismerni a vezetés határozatlansá
gát és a hibás tervezést, ami a kötelék széteséséhez és az 
oltalmazás hatástalanságához vezetett. Nincs elfogás -  
nem lett volna probléma. De a repülőgép-vezetők, akiknek 
a szeme előtt játszódtak le az események, kitartottak a sa
ját véleményük mellett. A harmadik rajban repülő Igor De- 
gyukin százados például arra a kérdésre, miből állapította 
meg, hogy ez F-16 volt, ujjával rábökött ennek a gépnek a 
rajzára a felismerő könyvben. „Csak úgy... Egyszerűen egy 
ilyet láttam.”

A pakisztániak szerencsés hazatérésük után két MÍG le- 
lövését jelentették. Sőt, az elbizakodott Khalid azt állította, 
mind a hat gépet le tudta volna lőni maradék rakétáival és 
a gépágyúval, de megzavarta egy odasiető MiG-23 gép
pár. Hamarosan a nyugati sajtóban elterjedt a hír, hogy Pa
kisztánban megtalálták a két lelőtt repülőgép roncsait. Ez a 
legenda bekerült az orosz sajtó híradásaiba is, sőt nemrég 
újra feltűnt a „Krilja Rogyini” hasábjain. Vannak forgalom
ban az összecsapásról más változatok is, épp annyira ha
misak, mint amennyire megalapozatlanok. A sajtóban talál
kozni meseszerű elbeszéléssel a szeptember 7-én lelőtt af
gán MiG-23-astó\ és még egy F-16 MiG-23 feletti légi 
győzelméről november 3-án.* A valóságban a 40. Hadse
reg légi harcban egyetlen MiG-23-ast sem veszített, sőt 
1987-88-ban ebből a típusból harci veszteség nem volt. Az 
afgánoknak pedig egyáltalán nem volt „huszonhármasuk”.

Az 55-ös oldalszámú gép balszerencse-sorozata ezzel 
még nem ért véget. Szorgos kezek hamar helyreállították, 
de egy hónap múlva találat érte az állóhelyen. Éjjel mod- 
zsahedek közelítették meg a repülőteret, aknavetőt és lő- 
szeres ládát cipelve magukkal, és mintegy fél tucat aknát 
lőttek ki, ezek közül egy pontosan az 55-ös orra alatt rob
bant. A betonban, pontosan a Pitot-cső alatt, hatalmas lyuk 
keletkezett, de maga a gép csodával határos módon nem 
sérült meg, és csak az alapos ellenőrzés derítette ki, hogy

12. ábra : A. R ucko j ezredes vezette  Szu-25 g é p p á r fe lada t
ra indu l
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13. ábra : R epesznyom ok a 120. Vadászrepü lő -ezred  
MÍG-23MLD gépének  (55) szárnyán a z  1988. 09. 12-i 
összecsapás után

az orrfutószárról az egyik repesz leszakított egy zsírzósze
met. A szerterepülő aknaszilánkok átütötték a szomszéd 
gép kabinját, és kilyukasztották a mellette álló kétkormá- 
nyos törzstartályát. Az így kialakult nyílásból ömlött a kero
zin, és a következő találat lángtengerré változtathatta volna 
az állóhelyet, de szerencsére ez az akna volt az utolsó. Két 
hét múlva a felszálláshoz kiguruló 55-ösről leesett egy 500 
kilós rombolóbomba, és a betonról kicsúszott oldalra. A 
megijedt pilóta lefékezett, a gépet kiengedő szerelők pedig 
egy másodpercnyi döbbenet után beugráltak a fedezékbe, 
és takaróponyvák meg lőszeres ládák alá bújtak. A gyújtó 
azonban nem lépett működésbe. Néhány percet kivárva a 
fegyveresek fogták a bombát és visszafüggesztették a he
lyére.

A vadászoltalmazás eredményességét értékelve meg 
kell állapítani, hogy az esetek többségében az oltalmazok 
teljesítették feladatukat. Már magával azzal, hogy jelen vol
tak, megbénították az ellenség aktivitását, és megelőzték 
a szovjet repülőgépek elleni támadást. Régi igazság: az a 
legjobb ütközet, amelyre nem kerül sor. 1988. október 15- 
én a nyugati irány repülő parancsnoka, Grigorij Hausztov 
ezredes Kandagar közelében őrjáratozott MÍG-23MLD gé
pével, amikor az oltalmazott kötelék közelében pakisztáni 
géppárt észlelt, és pusztán ügyes manőverezéssel, fegy
verhasználat nélkül sikerült visszaszorítania az ellenséget, 
és arra kényszeríteni, hogy elálljon támadási szándékától.

Sindandban a harctevékenység kevésbé volt intenzív, 
ezért 1988 őszére ott csak egy készültségi vadászrepülő
rajt hagytak, a főerőket (29 db MÍG-23MLD és 5 kétkormá- 
nyos) Bagramba összpontosították. A készültséget Sin
dandban váltásos rendszerben látták el, lehetőséget 
adva minden pilótának pihenni az ottani „szanatóriumi” kö
rülmények között. A vadászrepülőraj feladata elsősorban a 
repülőtér légvédelmének biztosítása volt, azonkívül a csa
pásmérő kötelékek oltalmazása. Az „iránkáknak”, ahogy 
szomszédaikat az afgánok nevezték, kisebb gondjuk is na
gyobb volt annál, hogy határ menti konfliktusba keveredje
nek: az iraki fronton érzékeny veszteségeket szenvedtek, 
hiányzott a repülőgép-utánpótlás, és nehézségek voltak a 
pótalkatrész-ellátással is, így az iráni légierőnek összesen 
mintegy 10 Phantom-ja maradt, néhány F-14A és körülbe
lül 50 egyszerűbb F-5. A sindandi vadászrepülők többször 
láttak a lokátorernyőn repülőgépeket feltűnni a túloldalról, 
főleg amikor Rabati-Dzsáli körzetében repültek, de nem 
közelítettek, megtartották a biztonságos távolságot. Ennek 
ellenére éppen az iraki irányban sikerült a szovjet vadá
szoknak „bizonyított” légi győzelmet aratni.

Szeptemberben a légi támaszpontok légvédelme négy 
esetben észlelt légi határsértést Gerat és Farak tartomá

nyokban, de a célokat nem sikerült elfogni, mert ahogy az 
elfogok felszálltak, azok azonnal saját terület fölé menekül
tek, és üldözésből tilos volt rakétát indítani utánuk. A 
macska-egér harc elhúzódott, és néhány meddő próbálko
zás után új terv születeti: a határsértőt el kell vágni a határ
tól, és meg kell semmisíteni. Szeptember 26-án a soron 
következő riadó után két tapasztalt repülőgép-vezetőt 
emeltek a levegőbe: Vlagyimir Asztahov őrnagyot és Bo
risz Gavrilov századost. Megvárva, amíg a betolakodók el
távolodnak a határtól, megkerülő manővert hajtottak 
végre, és nyugat felől támadták a célokat, 7-8 km távolság
ról indítva egy-egy R-24R  rakétát, előírás szerint a saját 
terület belseje felé. A támadásra egy lakatlan hegyi fennsík 
felett került sor, 75 km-re északnyugatra Sindandától, 7000 
m magasságból, rádiólokátoros célzókészülék alkalmazá
sával. Szabad szemmel a találatot nem látták, tekintve, 
hogy az ellenség földközelben repült, és a poros levegő
ben gyenge volt a látás, de a légi győzelmeket a fotógép- 
puska-filmek igazolták, jól látszott, amint kihunytak a célok
tól származó jelek a célzókészülék kijelzőjén. Két hét 
múlva az eredményt megerősítette a gyalogság is. A kör
nyéken portyázva a megjelölt körzetben két kiégett helikop
ter roncsára bukkantak.

November 3-án a Paracsinar kiszögellés felett újból légi 
harc alakult ki pakisztáni vadászok és afgán repülőgépek 
között. Egyik résztvevője ismét Khalid volt, ez alkalommal 
kísérőként. Elfogtak egy hat gépből álló Szu-22 köteléket, 
és az F-16-osok beálltak a vezérgép mögé, amely kissé 
oldalt és feljebb repült. A többi Szu-22 a saját terület bel
seje felé fordult, a parancsnoknak pedig kezdetben sikerült 
meghiúsítani a támadást azzal, hogy szembefordult az el
lenséggel. Az F-16  vezérgép kitért előle, ezzel Khalid időt 
nyert, és éles jobb fordulóval ráfordult az afgánra, majd 
500 m-ről indított egy AIM-9L-1. A Szu-22 kigyulladt, de to
vább repült füstöt húzva és darabokat szórva el a borítás
ból. A vezér felkészült, hogy gépágyúval támadja, de Kha- 
lidnak sikerült szemből még egy SldewInderA indítani. Még 
a találat előtt, amely kettészakította a repülőgépet, a pilóta 
katapultált. A roncsok a határtól 18 km-re, pakisztáni terü
leten estek le, és a pilóta, Hasim százados fogságba esett. 
A kihallgatáson elmondta, hogy a Szu-22-esek Hosztból 
szálltak fel, és az egyik háromgépes rajnak, melyet a légi
erő ezredese vezetett, oltalmaznia kellett volna a másikat, 
amelyik a célokat támadja. A harc kimenetelét azzal ma
gyarázta, hogy parancsnoka határozatlan volt, és elhagyta 
az összecsapás helyszínét a határnál. Nem ismeretes, el- 
hitték-e ezt a pakisztániak, de Hoszt földes repülőterén 
harci repülőgépek egyszerűen nem települhettek. A mo- 
dzsahedek, akiknek a tábora felett lezajlott a légi harc, há
lájuk jeléül egy Kalasnyikov-géppisztolyt ajándékoztak 
Khalidnak.

November 20-án (más források szerint 19-én vagy 21- 
én) történt a következő incidens afgán repülőgéppel. Egy

14. ábra : S érü lt MÍG-23MLD a 123. Vadászrepü lő -ezred  
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An-26  átrepült a határon és Peshavartól nyugatra lezu
hant, a pakisztáni légierő azonban nem ismerte el a lelövé- 
sét. Ebben az időszakban előfordult, hogy afgán pilóták gé
pükkel átrepültek az ellenséghez. 1989. január 31 -én, ép
pen azon az éjszakán, amikor az utolsó szovjet repülőgé
pek elhagyták Bagramot, egy An-26  ismét átrepülte a ha
tárt Bannu pakisztáni város közelében. A határsértő foga
dására, akiről feltételezték, hogy a várost akarja bombázni, 
egy F-16B gyakorló harci géppel megint csak a fáradhatat
lan Khalid szállt fel. Az általa felderített repülőgép 2400 mi
én repült, odasimulva a hegyoldalhoz. A vadász megjele
nésére azzal reagált, hogy bekapcsolta a fedélzeti fénye
ket, és megkezdte a süllyedést a leszálláshoz. Szerencsét
lenségükre a repülőgép-vezetők a Kúrám folyó kiszáradt 
medrét hitték leszállópályának. A földhöz ütközve a repülő
gép futói kitörtek, nekirepült a pálmafáknak és felrobbant. 
A pakisztániak kijelentették, hogy a szállítógép a körülzárt 
Hosztba vitt lőszerutánpótlást, amelyből rengeteg szóródott 
szét a katasztrófa helyszínén. Az incidens után az afgánok 
a maguk részéről azzal vádolták a szomszédot, hogy saját

területet bombázott, a TASZSZ pedig nyilvánosságra ho
zott egy közleményt, miszerint január 18-án Jászin-Bagáj 
körzetében, az afgán Nangarhar tartományban két pakisz
táni helikoptert semmisítettek meg, amelyek fegyvert akar
tak eljuttatni a dusmanoknak (egy évvel korábban M. Le- 
sinszkij tv-riportjában már bemutatták Hoszt alól egy ide
gen helikopter roncsait, amit pakisztáninak mondtak.)

1989-ben a pakisztáni légierő újabb hadizsákmányra tett 
szert. A márciusi felkelés sikertelensége után, melyet az af
gán honvédelmi miniszter, Sah Navaz Tanaj vezetett, és a 
bagrami pilóták is támogattak, Tanaj a családjával és 
hozzá közel álló más személyekkel együtt egy An-12  fe
délzetén Pakisztánba menekült. Egyes források szerint jú
lius 6-án a határ közelében újabb Szu-22-est lőttek le, bár 
ez alkalommal a pakisztáni vadászok elkapkodták a dolgot, 
és a második afgán gépnek sikerült eljutni a célig. Azok az 
események azonban, amelyek az afgán légtérben a szov
jet csapatok kivonása után történtek, megérdemlik, hogy 
önálló cikkben foglalkozzunk velük.

A fordító megjegyzései

Ez a beszámoló végig arról szólt, hogy félszívvel nem lehet 
háborúzni, s ha a vezetés részéről hiányzik a megfelelő el
szántság és akarat, az eredmény csak kudarc lehet. A 
Brezsnyev-féle vezetés beküldte a Szovjet Hadsereget Af
ganisztánba, a hegyek közé, de nagyon hamar rá kellett 
ébredniük, hogy ez az ország bizony nem Csehszlovákia 
vagy Magyarország. A Szovjetuniónak is meg kellett tanul
nia a leckét, amelyért az amerikaiak korábban már súlyos 
tandíjat fizettek Vietnamban, hogy egy mindenre elszánt és 
fanatizált, arra alkalmas terepen gerillaháborút folytató né
pet, ha az szilárd ellátóbázissal rendelkezik, és ráadásul 
ezeket a bázisokat politikai okokból támadni, megsemmisí
teni nem lehet (jelen esetben azért, mert Irán és Pakisztán 
területén vannak), reguláris hadsereggel legyőzni lehetet
len. Olvasva a leírtakat, és elgondolkozva az olvasottakon, 
az emberben számos kérdés merül fel, számos miért, ami
re nincs felelet, illetve csak egy magyarázat lehet, az eltö
kéltség hiánya a vezetés részéről.

Az első kérdés mindjárt az 1980 elején kiküldött repülő
gépek mennyiségével kapcsolatos: 2 repülőezred és 4 
önálló repülőszázad összesen 52 repülőgéppel? Az abban 
az időben érvényes szervezési elvek szerint egy vadászre- 
pülő-ezred (de a vadászbombázó-ezred is) három repülő
századból állt, századonként 12 harci és 2 kétkormányos 
gyakorló-harci repülőgéppel. Az ezredeknél általában a 3. 
századhoz azok a fiatal repülőgép-vezetők tartoztak, akik 
átképzés alatt álltak, vagy a harckiképzést még nem fejez
ték be, tehát nem voltak hadra foghatók. Ezért elképzel
hető, hogy az ezredek csak két századdal települtek ki Af
ganisztánba (mint azt 1987-ben a 168. vadászrepülő-ezred 
esetében meg is említi a szerző). A két ezrednek és négy 
önálló századnak összesen 96 harci géppel kellett volna 
rendelkeznie az itt leírt 52 helyett. Ha feltételezzük, hogy a 
közölt adatok valósak, nem történt félreértés vagy elírás, 
akkor meg kell állapítani, hogy az ezredek és századok 
csak névleg voltak ezredek és századok, harcérték szem
pontjából az egész repülőcsoport alig felelt meg két ezred- *

*Szeptember 7-én Stinger vállról indítható rakétával lőt
tek le egy Ал-32-est, de ez Kunduznál történt 200 km-re a 
határtól, a november 30-i légi harc pedig később kerül tár
gyalásra.

nek. Vajon miért? Tovább elemezve az erőviszonyokat, 
újabb kérdések adódnak. 1986-ban megjelentek a színen 
a pakisztáni F-16-osok, 28 darab F-16A és 12 darab két
kormányos F-16B. A szovjet légierő szakértői által elvég
zett elemzések és számítások eredményeként az a nézet 
alakult ki már korábban, hogy harcérték szempontjából egy 
F-76-ossal négy MiG-21 vagy két MiG-23 egyenértékű. 
Ugyan miért állt velük szemben Afganisztánban mindössze 
három század, vagyis 36 MÍG-23MLD a minimálisan szük
séges 56 helyett (és akkor az F-16B-kkel még nem is szá
moltunk), ami csak az erőegyensúlyt biztosította volna, és 
hol van még a légi fölény?

A SzU-17M3 és M3R, amiből akkoriban szintén kb. 36 
darab tartózkodott ott, elsősorban a szárazföldi csapatok 
támogatására készült, légi harcban az F-76-osnak nem el
lenfél. Nem hinném, hogy 1986-ban a Szovjetunióban nem 
állt rendelkezésre elegendő MiG-23. Ráadásul még ezt a 
kevés igazi vadászgépet is gyakran bombavetésre hasz
nálták oltalmazás helyett. Magának az oltalmazásnak a 
megszervezése különben sem a legszerencsésebb módon 
történt. A szerző azt állítja, hogy az oltalmazó kötelék az 
esetek többségében már puszta jelenlétével elriasztotta az 
ellenséget a csapásmérő kötelék megtámadásától. Ez 
vagy így volt, vagy nem, senki sem látott bele a pakisztá
niak fejébe, nem tudhatjuk, hogy amikor nem támadtak, mi
lyen meggondolásból nem támadtak. Az összecsapások 
helyszíne szinte minden esetben kívül esett a szovjet földi 
rádiólokátorok felderítési zónáján, viszont jól látták azt a 
pakisztáni lokátorok. Ennek fényében határozottan állítom, 
hogy harcászati szempontból súlyos hiba volt az oltalma- 
zókat a csapásmérők fölött 1000-1500 m-rel és jóval előt
tük kiküldeni az őrjáratozási légtérbe. Az oltalmazok feltű
nése felhívta a pakisztáni vezetés figyelmét a közelgő tá
madó kötelékre, és az ennek alapján riasztott F-16  (pl. 
Ruckoj ezredes lelövése, vagy Privalov százados gépének 
megrongálása esetében) gyakorlatilag a csapásmérőkkel 
egy időben érkezett a helyszínre. Egy jól képzett földi ráve
zető tisztnek nem okozhatott nehézséget, hogy a céljelek 
közül kiválassza, melyik az oltalmazó és melyik a csapás
mérő, és úgy vezesse a saját vadászait a támadás meg
kezdéséhez kedvező helyzetbe, hogy közben elkerülje az 
oltalmazókat. Ehhez hozzá kell még tenni, hogy a MiG-23 
fedélzeti lokátora arra készült, hogy a földi irányítással mű
ködjön együtt a repülőgép-vezető, és úgy derítse fel a légi
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célt. A Zafir-23ML önálló célfelkutatásra nem igazán alkal
mas, de különösen korlátozottak a lehetőségei földháttér
ben repülő, vagyis horizont alatti célok esetében. Tehát a 
pozitív szintkülönbség határozottan rontotta az esélyeket. 
Sokkal hasznosabb lett volna, ha az oltalmazok a csapás
mérőkkel azonos időben érkeznek a körzetbe, így a pa
kisztániaknak valószínűleg nem lett volna elegendő idejük 
a reagálásra, esetleg csak a csapás végrehajtása után tud
ták volna a hazatérő köteléket megtámadni, márpedig Af
ganisztán belseje felé ők sem szívesen üldözték az ellen
séget.

A Privalov-eset kapcsán még egy gondolat kívánkozik ki 
belőlem. Petkov őrnagy, az egyik oltalmazó géppár pa
rancsnoka rakétaindítási helyzetbe került, de nem kapott 
engedélyt az ellenség megsemmisítésére, haza kellett tér
nie. El tudom képzelni a repülőgép-vezetők hangulatát, 
megtámadja őket az ellenség, rakétát indít, kettőt is, meg
sérül az egyik gépük, benne a barátjuk az életéért küzd, és 
akkor felülről megtiltják a válaszcsapást. Mire gondolhat
tak? Nyilván arra, hogy parancsnokaik cserbenhagyták 
őket, odadobták koncul az ellenségnek, megfosztva a vé
dekezés lehetőségétől. Arra, hogy amit eddig tanultak, ami
re kiképezték őket, már nem érvényes, a továbbiakban már 
nem az ellenség megsemmisítése a cél. Dolgozhatott az 
ezrednél a politikai apparátus, amíg a hajózóállomány mo
rális helyzetét helyrebillentette, ha egyáltalán maradt erre 
idő az összeomlásig.

A pakisztáni F-16  lezuhanásával kapcsolatban a legké
zenfekvőbb és leghihetőbb változat, hogy egyik F-16 lelőt
te a másikat. A bombával való ütközés verziója nem ide
gen a szovjet gondolatvilágtól, ilyen esetet már a második 
világháború alatt is feljegyeztek. Akkor egy La-7-ről ledo
bott bomba talált el egy Me-109-est, ráadásul még azt is 
állítják, hogy a dolog tudatos volt. Szerintem ez is a legen
dák körébe tartozik, mint oly sok más csodálatos történet, 
amit a repülőgép-vezetők egymásnak mesélnek, amikor az 
időjárás repülésre alkalmatlan. Egy ilyen találkozásnak a

valószínűsége olyan kicsi, hogy bekövetkezését nyugodtan 
kizárhatjuk. A másik változatnak, miszerint a megijedt piló
ta akkora túlterhelést hozott létre, ami széttörte a repülőgé
pet, még az előzőnél is kisebb a lehetősége, sőt ez gyakor
latilag teljesen lehetetlen. Nemcsak azért, mert a „fly by 
wire” rendszer eleve nem engedi meg, hanem azért is, 
mert rengeteg példa bizonyítja, hogy a korszerű vadászre
pülőgépek (F-16, F-18, F-20, MiG-29) sokkal többet kibír
nak, mint az azokat vezető ember. Az, hogy valamelyik 
szovjet pilóta lőtte volna le gépágyúval, nem törődve a kö
vetkezményekkel, mert elfogta a vadászszenvedély, hihető 
lehetne, csakhogy ennyi idő alatt annak már biztosan híre 
kelt volna. Igaz, hogy a kompromittáló fotógéppuska-filmek 
az esetek döntő többségében „fényt kaptak", mielőtt még a 
kidolgozó laboratóriumba jutottak volna, de valaki a másik 
három közül csak látta volna, vagy ha nem, ennyi év után, 
miután a dolog már úgyis elévült, a tettes valahol, esetleg 
egy esti vodkázás közben biztosan elszólta volna magát. 
Végül is a pakisztáni változat, miszerint szerencsétlen 
manőverezés következtében a vezér lelőtte kísérőjét, szin
tén baráti beszélgetés alapján került nyilvánosságra.

Utoljára még egy kézenfekvő kérdés: miért nem próbál
ták ki éles helyzetben is a rendelkezésre álló jóval kor
szerűbb eszközöket? 1988-ban már Kiskunlacházán, Tö
kölön, Sármelléken vígan repültek a MiG-29-esek, sőt 
ugyanebben az évben közös gyakorlaton vettek részt Ma
gyarország felett egy 11-76 repülő-harcállásponttal 
(AWACS). Micsoda huszárcsínyeket tudtak volna végrehaj
tani az //-76-ról irányított MiG-29-esek a meglepett pakisz
tániakkal szemben! Ekkor azonban erre már senki nem 
gondolt, a döntéshozók azon törték a fejüket, hogyan lehet
ne, a presztízsveszteséggel sem törődve, minél hamarabb 
kikeveredni ebből az elátkozott háborúból, amelyben a leg
nagyobb, hadászati méretű hibát azzal követték el, hogy 
egyáltalán elkezdték. A többi már mind csak ennek a kö
vetkezménye volt.

Markovszkij, Viktor Ju.
Légierő a helyi háborúkban 9. rész.

Aviacija i Vremja, 97/3.
Fordította: Varsányi Miklós

A korszerű harci repülőgépek 
enciklopédiája
A katonai repülőeszközök nagyszámú tárházából összeállított válogatások sajáto
sak. „A korszerű harci repülőgépek enciklopédiája” e művek sorába tartozik. A vi
lág hadseregeinek légierőiben alkalmazott bombázó, vadászbombázó, vadászután
töltő, oktató repülőgépek, valamint katonai helikopterek legérdekesebb, legelterjed
tebb típusai gyűjteményét veheti kezébe az olvasó. E könyv egyedi jellegét nem
csak a tartalom, a kiválasztott típusok, hanem azok bemutatása, közreadása adja 
meg. A harci repülőeszközök színes képen történő közlése, többnézeti rajza tanul- 
mányozhatóvá tesznek minden típust. A részletes ismertetést a minden témakörre 
kiterjedő harcászati-technikai adatok teszik teljessé. A válogatás 300 típust tartal
maz, ezek eredetijét a Warplane-sorozat füzetei közölték 1985-ben Nagy-Britanni- 
ában. A könyv az angliai, kanadai, ausztráliai, svájci, lengyel, cseh és orosz meg
jelenés után készült el magyar változatban.

Második változatlan kiadás.
Zrínyi Kiadó,
1998.288 old. 3960 Ft.
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Foxbatok Németországban

A Foxbatok üzemeltetése Németországban 1975-ben 
kezdődött, amikor a Berlintől kb. 20 km-re északra lévő 
Werneuchnen repülőterére megérkeztek a MÍG-25R re
pülőgépek, a típus felderítő változatai. A típussal a 
JAK-28R  (Brewer D) repülőgépet váltották fel. A 931. 
ORAP (Önálló Felderítő Repülőezred) teljes állománya két 
századnyi repülőgép volt. Az ezred a MÍG-25R típust és 
ennek alváltozatait üzemeltette.

Az elfogóvadász változatot, a MiG-25PD-t (Foxbat E) Al- 
tenburgban üzemeltették 1978-ban, de csak egy rövid ide
ig. Állítólag ez az egység képezte a magját az 1979-ben 
Parchimban felállított ezrednek. A most az ukrajnai 
Dnyepropetrovszkban állomásozó 933. IAP (Vadászre- 
pülő-ezred) visszaemlékezése szerint a vörös oldalszámo
zású MÍG-25PD gépeket 1988-ig, kivonásukig üzemeltet
ték Parchimban. Az egység életében a mildenhalli állomá- 
soztatású SR-71 repülőgépek, valamint az 501. Harcászati 
Rakétaosztály (Greenham Common) okozott intenzívebb 
működést. Ez azt eredményezte végül, hogy egy további 
vadászrepülő-ezredet is felszereltek MÍG-25PD repülőgé
pekkel. A Finowban állomásozó 787. Vadászrepülő-ezred 
már meglévő két MÍG-23M  századát kiegészítették 
MÍG-25PD gépekkel.

Az első század 1982 júliusában kezdte meg működését. 
1983-ra az ezrednek már mintegy 45 db vörös oldalszámo
zású MG-25-öst, plusz egy pár kék oldalszámozású két
üléses változatot szállítottak le. Az ezred legalább egy ko
molyabb balesetet biztosan elszenvedett, amikor 1985-ben 
az egyik MÍG-25PD leszálláshoz közeledve, 400 méterrel 
a kifutópálya előtt ért földet és összetört. A pilóta életét 
vesztette.

A ‘80-as évek közepén a 931. Önálló Repülő Felderítő
ezred (Werneuchnen) egy harmadik századdal bővült, ezt 
a századot az új, titkosnak számító MÍG-25BM (Foxbat F) 
repülőgéppel szerelték fel. Eltérően a lengyelországi 
Brzegben állomásozó gépektől, ahol a MÍG-25BM változa
tokat az R változatokkal együtt üzemeltették a 164. OGv- 
RAP alárendeltségében, de a BM változatokat külön egy
ség irányítása alatt, a werneuchneni 931. Önálló Felderítő 
Repülőezredhez csatlakozó 151. OAPREB (Önálló Elekt
ronikus Hadviselési Repülőezred) MÍG-25ВM gépei telje
sen a 931. Önálló Felderítő Repülőezred alárendeltségé
ben voltak.

A werneuchneni üzemeltetés nem volt mentes kisebb in
cidensektől sem. Az ezred gépei több esetben csak kevés
sel kerülték el az összeütközést a British Airways BAC-I és 
II gépeivel -1977. június 18-án, 1978. október 5-én és 1980. 
október 21-én. Á Werneuchnen repülőteréről nyugati 
irányba tartó MiG-25-ösök kerültek „konfliktusba” a Berlin- 
Tegel repülőtérre leszállni készülő, már kieresztett futójú 
utasszállítókkal. A problémát végül is a szovjet katonai és a 
nyugat-berlini légi irányítók oldották meg, mindkét oldal a 
maga gépeit irányítva. Ilyen probléma egyébként csak akkor 
fordult elő, amikor egy időben akart leszállni a nyugat-berlini 
repülőtérre egy nyugat felől közeledő gép, a Werneuch- 
nenből felszálló MiG-25-ösök pedig nyugat felé tartottak.

A Foxbatok távozása

A Foxbatok 1988-ban távoztak Parchimból, majd 1989-ben 
Finowból is. Az utolsó kiképző/gyakorló repülések 1989.

1. ábra : A „vörös 5 2 " o lda lszám ú, 02045021 gyá rtá s i szám ú  
(c/n) MÍG-25RBS Foxbat D le szá llásko r N eu-W elzow - 
ban, ahová a 931. Ö ná lló  F e lde rítő  R epü lőezrede t h e 
lyez ték  á t W erneuchnenből

2. ábra : A  „na rancssárga  75" o lda lszám ú  MÍG-25BM Fox- 
b a t F  leszá lláshoz köze ledve W erneuchnen repü lő te rére  
1990 jú liusában, röv idde l aze lő tt, h o g y  a  MÍG-25BM re 
p ü lőgépeke t k ivon ták N ém etországbó l, s B e lo russz iába  
te lep íte tték  át, a ho l a  korábban Lengye lo rszágban  á llo 
m ásozo tt gépekhez  csa tlakoztak

augusztus 7-én zajlottak le. A 787. Vadászrepülő-ezred 
azonban Finowban maradt, ahol azután MiG-29 Fulcrum 
C repülőgépekkel váltották fel a MiG-25-ösöket. Kelet- és 
Nyugat-Németország közelgő egyesítése a werneuchneni 
MÍG-25BM  gépek korai kivonását is siettette, amelyek
1990-ben a belorussziai Scsucsinban találtak új állomáshe
lyet, csatlakozva a Lengyelországból még 1989-ben kivont 
s ide telepített 151. OAPREB gépeihez. Számos

3. ábra : A 931. Ö nálló  F e lde rítő  R epü lőezred  „vö rö s  0 2 ” o l
da lszám ú, 39005333  g yá rtás i szám ú (c/n) MÍG-25RU 
Foxbat C repü lőgépe. A fe lderítő  MiG-25-ősök k iképző 
vá ltozata nem  rende lkeze tt m erev, szá rny  a la tti tartókkal, 
nem  úgy, m in t a MÍG-25PU
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Werneuchnenben a típus négy alváltozatát is üzemeltette: 
A típusszámokat a Mikojan tervezőintézet állapította meg 

minden MÍG vadászrepülőgépnél, ez általában a repülőgép 
gyártási számának (c/n) első két számjegye volt. A külön
böző elektronikus érzékelőket, a SLAR-berendezést (és a 
repülőgép felszerelését) a gyártási számok alapján lehetett 
azonosítani, valamint a toldaléknevek alapján, például: 
MiG-25RBSz = MiG-25 fíazvedcsik Sombardirovcsik 
Szabija. A toldaléknév azonban változott, ha a gépet mo
dernizálták, és/vagy új berendezésekkel látták el.

így például a MiG-25 RBS rendelkezett a Kíub-ЗМ  
SLAR berendezéssel -  amely miatt a Shar toldaléknevet is 
kapta - ,  de még mielőtt elhagyta volna az összeszerelő
sort, a típus további modernizáláson esett át, ami által tel
jes megjelölése MiG-25RBS-25Sz lett.

A MÍG-25RBTaz RBI / változat továbbfejlesztése volt, a 
„Produkt-31” berendezés helyett „Produkt-33”-mai sze
relve. Erre vonatkozólag a 931. Önálló Felderítő Repülőez
red „vörös 57” oldalszámú, 02014146 gyártási számú (c/n) 
MÍG-25RBT gépe álljon itt példaként. Ezt a repülőgépet 
1974 szeptemberében gyártották, mint MiG-25 RBV-1. 
1982 októberében, nagyjavításkor, „Produkt-33” berende
zéssel látták el, majd átnevezték MiG-25RBT-r\ek. Egy to
vábbi -  valószínűleg az ötödik -  változat volt Werneuch-

Felderítő változatok

Változat Típus Felszerelés Toldaléknév Név fordítása

MiG-25RBSz 02S Produkt-122 Szabija Szabja
MÍG-25RBS 02S Produkt Klub-3M Sár Gömb
MÍG-25RBT 02T Produkt-33 Tangazs ?
MÍG-25RBV 02B Produkt-31 Virázs Forduló

4. ábra : B á r e z  a „vö rö s  5 5 ” o lda lszám ú, 02016375 g yá rtás i 
szám ú (c/n) MÍG-25RBN „Produkt-31” berendezésse l 
van fe lszere lve  (Virázs), m égsem  rende lkez ik  sem m ifé le  
op tika i fe lszere lésse l

MÍG-25RB kivonása után Werneuchnenben egyetlen 
századnyi -  14 db -  MÍG-25RB és 2 db RU kétüléses ki
képzőgép maradt az ezrednél.

Felderítő Foxbatok

A MÍG-25RB (felderítő bombázó) változat fejlődése kicsit 
bonyolultabb volt. A 931. Önálló Felderítő Repülőezred

5. ábra : E z a „vörös 5 3 ” o lda lszám ú, 02014171 gyá rtás i 
szám ú (c/n) MÍG-25RBT e rede tileg  RBV vá ltoza tnak  ké- 
szü/f „Produkt-31” berendezéssel, a köve tkező  ko rsze rű 
s ítésekor v iszont „Produkt-33” berendezésse l lá tták  e l

nenben a „vörös 55” oldalszámú, 02016375 gyártási 
számú (c/n) repülőgép. A gépet „Produkt-31” berendezés
sel látták el (Virázs), azonban az RBV változaton látható 
kameranyílások hiányoztak róla. Állítólag ezt a változatot 
RBN-nek nevezték, de ezt még nem erősítették meg.

A felderítő MiG-25-ösokét két csoportra lehet osztani: 
optikai és elektronikai változatra. Mivel az optikai változat 
a MÍG-25RBV és RBT (Foxbat B), míg az elektronikai fel
derítő az RBSz és RBS (Foxbat D), az RBN változat való
színűleg ez utóbbi kategóriába esik. A felderítő változatok 
kiképzőváltozata a kétüléses MÍG-25RU (Foxbat C), a 39- 
es típus. Az elfogóvadász kiképzőváltozata a MÍG-25PU 
(22-es típus) négy merev, szárny alatti tartóval rendelkezik, 
amelyek a repülőgéptörzs részét képezik. A MÍG-25RU 
változatnál viszont ezeket már törölték. A MÍG-25RU szár
nyai alá azonban fel lehet szerelni indítósíneket, mivel 
megvan hozzá a szükséges vezetékelés (is); ezek a sínek

6. ábra : K öze lkép  a „vö rös  6 0 ” o lda lszám ú, 02029095  g yá r
tás i szám ú  (c/n) MÍG-25RBS Foxbat D repü lőgéprő l. B á r  
ez a típus a Klub-3M SLAR berendezés t használja , a fe l
sze re lés  ko rszerűsítése  során  az ú j be rendezéseket 
(egységeket) a ké t k isebb  SLAR p a n e l m ögö tt he lyezhe t
ték e l a törzs e lső  részében m indké t o ldalon, a z  op tika i 
berendezéseket fe lvá ltva

7. ábra : A  931. Ö nálló  F e lde rítő  R epü lőezred  egyetlen  te rep 
sz ínű  á lcázó festésse l e llá to tt Foxbat gépe  a „vö rös  3 8 ” 
olda lszám ú, 02032317  gyá rtás i szám ú (c/n) MÍG-25RBS 
vo lt
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A 931. Önálló Felderítő Repülőezred gépei Finowban 1980 -1990

Oldalszám Szín Gyártási szám (c/n) Változat
01 vörös 39005315 MÍG-25RU
02 vörös 39005333 MÍG-25RU
38 vörös 02032317 MiG-25RBSh
50 vörös 02048240 MÍG-25RBS
51 vörös 02048205 MÍG-25RBS
52 vörös 02045021 MÍG-25RBS
53 vörös 02014171 MÍG-25RBT
54 vörös 02017745 MÍG-25RBV
55 vörös 02016375 MÍG-25RBV
56 vörös 02016108 MÍG-25RBT
57 vörös 02014146 MÍG-25RBT
58 vörös 02024819 MiG-25RBSh
59 vörös 02024604 MiG-25RBSh
60 vörös 02029095 MiG-25RBSh
61 vörös 02020305 MÍG-25RBT
62 vörös 02029105 MiG-25RBSh

azonban sokkal kisebbek, mint a PU merev tartói.
Más MiG-25RB-ket is üzemeltettek Werneuchnenben, 

ezek között voltak a „vörös 11, 14, 21 és 36” oldalszámú- 
ak. Ezek a gépek is azok között voltak, amelyeket 1990- 
ben kivontak, a „vörös 41 és 65” oldalszárnyakkal együtt. A 
MÍG-25BM változatok narancssárga oldalszámozással 
rendelkeztek. Ezek közül elsőként a „narancssárga 74, 75, 
76 77 és 79” oldalszámúakat telepítették át Belorussziába 
1990 júliusában. Werneuchnenben a kiképzőrepülések 
1991. május 16-án szűntek meg. A megmaradt MÍG-25RB 
gépek május 21-én átrepültek Neu-Welzowba. A költözést 
MÍ-6A Hook helikopterek segítették, a közeli Oranienburg- 
ból. A 931. Önálló Felderítő Repülőezred működése 1992. 
július 1-jén szűnt meg Neu-Welzowban, amikor a 38, 52, 
54, 59 és 60-as oldalszámú gépek elrepültek az oroszor
szági Satolovóba. Július 6-án azután a még addig Neu- 
Welzowban marad gépek is távoztak. Érdekességként 
megemlítendő, hogy a július 1-jén távozott gépek között 
lévő „vörös 54” oldalszámú gép az állományban csupán 
cseregép volt. A 02017745 gyártási számú (c/n) repülőgép 
maradványait (törzsközép) 1993 augusztusában azonosí
tották egy Werneuchnen közeli szemét/roncstelepen. Ezt a 
repülőgépet még 1991 májusában Werneuchnenben, 
egy nyílt nap keretében, álló helyzetben bemutatták. Ekkor 
már azonban hajtóművek nélkül, valószínűleg csak mint 
szemléltető/oktató eszköz lehetett. A másik cseregép gyár
tási száma nem ismert.

Finow, a 787. Vadászrepülő-ezred (1982-1989)

Finowban a következő MÍG-25PD repülőgépeket üzemel
tették: „vörös 14,16, 41-51,60, 61,62, 64-70 és 74” oldal- 
számúak. A MÍG-25PU típusok a következők voltak: „vörös 
01 és 15”, „kék 30 és 70” oldalszámúak. Érdekes, hogy a 
„70”-es számot két repülőgépen is alkalmazták. A „vörös 
74” oldalszámú PD-1 valószínűleg még ezen a bázison ki
vonták a forgalomból, mivel katapultülése mint ok- 
tató/szemléltető eszköz itt maradt. Ezt egyébként az ülésen 
lévő gyártási számból (c/n) lehetett azonosítani 
(84037504).

Rangsdorf

A Berlin déli külvárosai közelében elhelyezkedő, helikopter
javító és -karbantartó munkákat is ellátó bázison nagy 
mennyiségű repülőgépváz található. Ezek között van egy

8. ábra : A  „vörös 5 4 ” o lda lszám ú gép  1992. április  6 -án  a 
N eu-W elzow  repü lő te rére  történő  leszá lláskor. A gép  le 
he t MÍG-25RBV, vagy am i so kka l valószínűbb, 
MÍG-25RBT. A legtöbb, ha nem  a z  összes  MÍG-25RBV 
g é p e t 19 78 -tó l kezdve  RBT vá ltozattá  ép íte tték  á t

9. ábra : A  „vörös 3 8 ” o lda lszám ú, 02032317  gyá rtá s i szám ú  
(c/n) MÍG-25RBS vo lt a 931. Ö ná lló  F e lde rítő  R epü lőez
red  egyetlen  te repszínű  F oxbat gépe. A repü lőgép  
e léggé ú j vo lt W erneuchnenben, m eg je lenése  is m eg le 
pe téskén t hatott. A zonban  a gép  o lyan jó  á llapo tban volt, 
hogy  m egtarto tta  a z  ezred

magányos MiG-25PD \s. Az első (?) feljegyzések 1991 au
gusztusából származnak. A gép „kék 304” oldalszámú, 
84042415 gyártási számú (c/n) volt. Feltehetően mint okta- 
tási/szemléltető eszközt Parchimban vagy Finowban hasz
nálták, mielőtt Rangsdorfba vitték feldarabolásra.

Vigh István

Irodalom

Lutz Freundt: Foxbats in Germany, Air Forces Research 
Issue 2., May 1995., 9-12. o.
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IDET ‘99

1999
B R N O
CZECH REPUBLIC

Idén május 4-7. között már negyedszer rendezték meg 
Brnóban az IDET ‘99 nemzetközi védelmi kiállítást, amely 
jelenleg Európában a második legnagyobb ilyen témájú 
rendezvény. A kiállítást majdnem 12 500 m2 területen 24 
országból 400 kiállító cég részvételével tartották meg. Az 
előző évi bemutatóhoz képest jelentős fejlődést jelentett az 
ország NATO-tagsága, továbbá a kollektív kiállítók magas 
száma. Például Németországot 36 különböző cég képvi
selte. A kiállításon ismét tanúsították a cseh hadiipar fejlett
ségét, a NATO-csatlakozás miatti új fejlesztésekről bő be
mutatót kaphattak a látogatók. A cseh vállalatok mellett a 
világ szinte minden jelentős, elsősorban a védelmi gyártá
sokban érdekelt cége is képviseltette magát. Természete
sen a vezető cégek csak bemutató jelleggel vettek részt.

2. áb ra : ACHR-90 gép já rm ű

A kiállításon tág teret kaptak a Varsói Szerződésből örö
költ gyártmányok továbbfejlesztése, azok NATO-alkalmaz- 
hatóságához szükséges átalakítások bemutatása. A 7-72 
típusú harckocsi korszerűsítésére három javaslatot is be
mutattak. A cseh PSP Bohemia és a VOP 025 Novy Jicin 
mellett a szlovák ZTS is kiállította korszerűsített termékét. 
A PSP a francia SAGEM céggel együttműködve készítet
te el a T-72MP harckocsiját. A VOP 025 a motort és a haj
tóművet cserélte újra. A sajtótájékoztatón elhangzottak 
alapján a cseh szakemberek nehezen tudnak választani a 
három javaslat közül.

3. ábra : Pbv-501 típusú ha rc já rm ű

\  ....

4. ábra : P S P  B ohem ia  T-72MP típusú ha rckocs i

5. ábra: K orsze rűsíte tt Sztrela-10M/IFF
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8. á b ra : IL 22-1/IFF ko rsze rűsíte tt radar

T

10. ábra : BRAMS 30  m m -es ön já ró  légvéde lm i rendszer

A légvédelmi szakemberek örömmel láthatták a Sztre- 
la-10M/FFváltozatát. Itt az elöregedett orosz elektronikát 
korszerűbb elemekből állították elő. Ezenkívül megoldották 
az IFF-rendszerét, valamint javították a tűzvezetést.

A cseh fél által alkalmazott 1300 db BMP-1 helyett java
solt BVP-1MA a VOP 126 Sternberkben készült. A harc
jármű E8 típusú új tornya a KUKA Wehrtechnik GmbH ál
tal vezetett német cégek munkáját dicséri. Ebbe beépítet
tek egy 30 mm-es gépágyút új tűzvezető rendszerrel. A 
korszerűsített termék természetesen megfelel a NATO-elő- 
írásoknak. A kiállításon látható volt a BMP-1 egy másik 
változata, a Neubrandenburger Gahrzeugwerke által be
mutatott Pbv-501, amelyet 73 mm-es ágyúval szereltek fel.

Az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül 
az IDET ‘99. Jelenleg Európa keleti térségének legjelentő
sebb szakkiállítása lett. Kissé érthetetlen, hogy a szakma
ilag ilyen jelentős kiállításról miért maradnak távol a ma
gyar cégek. (X)
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A Haditechnika 1992. évi 2. számában Óvári Gyula mér
nök őrnagy tanulmánya ismertette a párnahatáson alapu
ló vízi-légi járművek működési elvét, fizikáját és az ismer
tebb változatokat. A cikkben említés történt a Szovjetunió
ban az 1970-80-as években épített kísérleti járművekről, 
amelyek tervei az R. Je. Alexejev vezette tervezőirodában 
készültek, s amelyek építésük és próbáik idején szigorú tit
kot képeztek. A Szovjetunió felbomlása és a szovjet hadi
ipar titkainak kitárulkozása után ma már részletesebb infor
mációk állnak rendelkezésre ezekről a figyelemre méltó, 
különleges, úttörő jellegű járművekről.

A párnahatás elvén működő járművek, ismertebb nevü
kön ekranoplánok, átmenetet képeznek a vízi és légi 
járművek között. Ezek törzse a vízi repülőgépekhez hason
lóan úszótestként van kiképezve, de mozgás közben ki
emelkednek a vízből és a szárnyfelületeiken képződő fel
hajtóerőt hasznosítva alacsonyan szálló repülőgépként ha
ladnak, a vízi járműveket nagyságrendekkel meghaladó 
sebességgel. Az ekranoplánok két, már korábban is felis
mert fizikai elvet hasznosítanak: az egyik az, hogy ha a le
vegőben mozgó jármű repülési magassága kisebb, mint a 
szárnyfelület húrhossza, akkor a gép szárnyfelületei és a 
felszín között légpárna alakul ki, nagyobb lesz az alsó 
szárnyfelületre ható nyomás, ennek következtében az alsó 
és felső szárnyfelületeken kialakuló nyomás-szívás különb
sége, azaz a felhajtóerő megnövekszik. Ezért az ekrano- 
plánokra a nagy húrhosszúságú szárnyak jellemzők. A má
sik elv szerint a párnahatás járulékos nyomásnövekedése 
következtében elmarad a szárnyprofil kilépőéle mögött az 
áramlás lefelé fordulása, vagyis nem jön létre az előreha
ladás hatásfokát rontó, a homlokellenállás mintegy felét ki
tevő indukált légellenállás. Ezen hatások kihasználásával 
az ekranoplánok kis magasságban, gazdaságos üzem
anyag-felhasználással, viszonylag nagy sebességgel ha
ladhatnak vízfelszín, vagy más sík felület (hó, jég) felett. Az 
ekranoplánok indulásához szükséges felhajtóerőt általában 
a felső szárnyfelületek megfúvásával állítják elő.

Rosztyiszlav Jevgenyijevics Alexejev önálló tervezőirodá
ja (OKB) a háború után sugárhajtású repülőgépek tervezé
sével vált ismertté. Itt készültek a sorozatgyártásra nem ke
rült -  1—211, 1-212 és 1-215 típusjelű vadászgépek tervei, 
és ez az iroda készítette a Junkers gyár korábbi vezető 
konstruktőrének, Baade professzornak az irányításával a 
T u-16 távolsági bombázógép versenytípusának, a kevés
sé ismert 150 típusjelű bombázó repülőgépnek a terveit. A 
Nyizsnyij Novgorod-i Alexejev-tervezőiroda az 1950-60-as 
években számos ismert hordszárnyas hajótípus terveit dol
gozta ki, és itt tervezték a Dunán is népszerű siklóhajókat 
is. Ezen fejlesztések csúcsát jelentették a párnahatású ví
zi-repülőjárművek, az ekranoplánok.

Az első Alexejev-féle ekranoplán az 1961-ben megépí
tett SM-1 Utka (Kacsa) volt. Ez egy háromszemélyes, nyi
tott légi jármű volt, amelyet egy M1 IFdugattyús repülőgép
motor hajtott, légcsavar segítségével. Az SM-1 hordszár- 
nyai nyugvó helyzetben a vízen feküdtek, de menet közben 
a gép mintegy 2-3 m magasan repült a felszín felett. A kí
sérleti gépet maga a tervező, Alexejev is kipróbálta. Az 
SM-1 igazolta a működési elv megvalósíthatóságát és 
életképességét. Ezt követően az Alexejev-iroda nyolc kü
lönböző kísérleti járművet épített különböző szárny- és kor- 
mányfelület-elrendezések, valamint hajtásrendszerek ki
próbálására.

Alexejev legismertebb ekranoplánja az eddig épült leg
nagyobb légi jármű a Kaszpi-tengeri Szörny volt. Az 1970- 
es évek közepén a világ hírközlő szervei egy korábban 
nem ismert méretű, szokatlan kinézésű járműről készült -  
gyenge minőségű -  filmet mutattak be, amely hatalmas 
feltűnést keltett világszerte. Ez a jármű a gorkiji (ma Nyizs
nyij Novgorod) székhelyű Alexejev-iroda által tervezett és 
épített KM-1 típusú szállító ekranoplán volt, amelyet a tí
pusjelzés betűi alapján a világsajtó a Kaszpi-tengeri 
Szörnynek (Caspian Monster) nevezett el. A KM betűk je
lentése valójában a Karablj-Maljut (Hajócska vagy Modell- 
hajó) volt. A KM-1 a maga mintegy 100 m törzshosszával 
és 10 sugárhajtóművével valóban rászolgált külföldi elne
vezésére.

A KM-1 terveit az Alexejev-iroda az 1960-as évek köze
pén dolgozta ki. A terv megvalósíthatóságának vizsgálatá
ra 1:5 arányú, személyzet által vezetett kismintát építettek. 
Az SM-8 típusmegjelölésű méretarányos modellel szerzett 
tapasztalatokat hasznosították azután a KM-1 megépíté
sénél. Az építést az iroda Kaszpi-tengeri szerelőüzemében 
végezték, a Volga torkolatában. A hatalmas szerkezetet 
nem lehetett egyben megépíteni, ezért külön készült az 
úszótestként kialakított törzs a vezérsíkokkal, a hajtóműve
ket magukban foglaló két első vezetőszárny és a két 
szárnyfelület, a szárnyvégeken kialakított támasztóúszók-

1. ábra: A KM-1 röviddel a felszállás után
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kai. A fődarabokból ezután egy szárazdokkban szerelték 
össze a gépet. A vízre bocsátás 1966-ban történt meg.

A törzs elején kialakított, mintegy 26 m fesztávolságú, 
kacsa elrendezésű vezetőszárnyakba mindkét oldalon 
négy-négy Kuznyecov NK-8-4K  típusú, kétáramú sugár
hajtóművet építettek, amelyek mindegyike kb. 12 kN toló
erőt szolgáltatott. A különleges kivitelű hajtóműveket a sós 
vizű környezetre való tekintettel rozsdamentes nemesacé
lok nagymértékű felhasználásával készítették. A haj
tóművek beömlőnyílásait a vízpermet és idegen tárgyak 
behatárolása ellen áramvonalas védőburkolattal látták el, a 
sugárcsövekre ívelt terelőlemezt szereltek, amely a gázsu
garat a szárnyak felső felületére áramoltatta, biztosítva in
duláskor a felhajtóerő létrehozásához szükséges áramlást. 
A megközelítően négyzet alakú, kis vastagságú szárnyak 
fesztávolsága mintegy 42 m, húrhosszuk 20 m volt. A nyi- 
lazott belépőélű, T-elrendezésű vezérsíkok V állásúak vol
tak, 23°-os állásszöggel. Fesztávolságúk megközelítette a 
szárnyakét, ez 40 m volt. A függőleges vezérsík két olda
lára szerelték a két ugyancsak Kuznyecov N K -8-4K típu
sú menethajtóművet. Ezeket olyan magasan helyezték el, 
hogy legnagyobb sebesség mellett sem juthatott víz a bel
sejükbe. A függőleges és vízszintes vezérsíkok metszés
pontjában építették be a fedélzeti radart. A gép személyze
te három főből, a parancsnokból, a segédvezetőből és a 
fedélzeti mérnökből állt.

A gép méretei miatt kikötői vontatónak kellett kivontatni 
a nyílt tengerre. Induláskor a nyolc sugárhajtómű működé
se hatalmas vízpermet-felhő képződésével járt. A felgyor
sítás során a gép hatalmas teste lassan kiemelkedett a 
vízből és mintegy 5 m magasban lebegett. A párnahatás 
következtében a KM-1 legnagyobb repülési magassága 
25-30 m lehetett, de ezt a kedvezőbb felhajtóerő-viszonyok 
biztosítása érdekében általában nem használták ki. A gép 
nagynyomású légpárnán siklott 540 km/h legnagyobb se
bességgel, ezért üzemanyag-fogyasztása igen kedvező 
volt, mintegy negyede egy hasonló tolóerejű repülőgépnek.

A KM-1 ekranoplán 1973-ban 544 t indulótömegével a 
repülőeszközök között korábban elképzelhetetlen terhelé
si világrekordot, 540 km/h sebességével a vízi járművek 
számára hihetetlen sebességi rekordot állított fel. A gépet 
a próbaüzem folyamán megtévesztés céljából különböző 
oldalszámokkal mutatták, így ismertek fénykép- és filmfel
vételek 04, 07 és 08 oldalszámokkal, azt sugallva, mintha 
a gépből 10 példány állt volna szolgálatba. Az időközben 
nyilvánosságra került adatok azonban azt igazolták, hogy 
a KM-1-bő\, minden idők eddigi legnagyobb repülőeszkö
zéből mindössze két példányt építettek, egyet üzemi kísér
letek, egyet pedig statikus vizsgálatok elvégzése céljából.

Az üzemi példány sorsa tragédiába torkollott: egy nagy se
bességű próba során a gép a vízfelülettel ütközhetett és ki
gyulladt. Ez a baleset rámutatott az ekranoplánok alapvető 
hiányosságára, vagyis hogy azok csak viszonylag sima fe
lület felett, legfeljebb 3-3,5 m hullámmagasságig tudnak 
üzembiztosán közlekedni.

A KM-1 megépítése után az Alexejev-tervezőiroda egy 
annál gazdaságosabb, polgári célokra is hasznosítható ek- 
ranoplánt, az Orljonokot (Sasfiók) tervezte és építette meg. 
A gépet a taganrogi Berjev vízirepülőgép-tervezőiroda gyá
rában építették meg, annak A 90 típusjelzése is a Berjev- 
irodára utal. (A 40: Albatrosz sugárhajtóműves vízi repülő
gép, A 50: -  NATO-megjelölés Madcap -  az 11-76 szállító 
repülőgép légtérellenőrző AWACS változata.)

Az A 90 ekranoplán három hajtóműves, alsószárnyas ví
zi repülő szállítóeszköz volt. Az újszerű elrendezés úszó- 
és repülőtulajdonságainak vizsgálatára ebben az esetben 
is először egy személyzet által vezetett, méretarányosan 
kicsinyített modellt építettek, ennek típusjele SM-6vo\t. Az 
ismertté vált fényképes ábrázolásokon feltűnő a gép 6M80 
jelzése, amely hasonló a szovjet hadseregben rendszere
sített tüzérségi irányított rakéták jelzésrendszeréhez.

A végleges típus a KM-1-hez hasonlóan T-elrendezésű 
nyilazott vezérsíkokkal rendelkezett, ezek csatlakozási 
pontjába építették be a Kuznyecov NK-12M  légcsavaros 
gázturbinás menethajtóművet. A Tu-95, Tu-114, Tu-142

4. ábra : A gáz tu rb inák  e llenőrzése

6. ábra : A  Luny já rm ű , a z  egyetlen  6 robo trepü lőgéppe l fe l
sze re lt vá ltoza t
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és An-22  repülőgépeken is alkalmazott, 11 033 kW 
(15 000 lóerő) tengelyteljesítményű hajtómű által hajtott ko
axiális légcsavarok biztosították a jármű haladásához szük
séges tolóerőt. Induláskor a felhajtóerőt két, egyenként 
10,35 kN tolóerőt szolgáltató Kuznyecov NK-8-2M  típusú 
sugárhajtómű állította elő, amelyek gázsugara a felső 
szárnyfelületet fújta meg. A sugárhajtóműveket szokatlan 
megoldással a géporr két oldalán a törzsbe építették, a 
törzsorr felső felületén, a vezetőkabin előtt kialakított szívó
nyílásokkal és a törzs két oldalán elhelyezett, a szárnytő 
felső felülete felé irányított kifúvócsatornákkal.

Az A 90 Orljonok szárnyfesztávja 31,5 m, törzshossza 
58,1 m, magassága 16 m volt. A gép 3,3 m széles törzsé
ben 28 t hasznos terhet vagy személyszállító változatban 
két szinten 300 utast tudott szállítani. A teherszállítmány 
be- és kirakodásakor a gép orrát a fülke és a harci rész 
mögött oldalra ki lehetett hajtani. A 1401 legnagyobb indu
lótömegű Orljonok legnagyobb repülési távolsága a vízfel
szín felett 1-4 m magasságban 350 km/h sebességgel re
pülve 1500 km.

Az 1970-es évek második felében megépített A 90 Orljo
nok prototípus elsősorban katonai célokat szolgált, ezért 
azt a vezetőkabin mögött elhelyezett forgatható toronyba 
beépített 41 mm űrméretű gépágyúval is felszerelték. A na
vigációs és célfelderítő radart egy árbocra szerelve a lö- 
vegtorony mögött helyezték el. A gépet az akkoriban kiépí
tés alatt álló RSzD 10 (NATO-kód: SS 20) középtávú raké
tarendszerbe is be kívánták illeszteni mint a rakéták vízi 
szállításának eszközét.

Az Alexejev-tervezőiroda harmadik nagyméretű ekranop- 
lán típusa a Luny (Héja) típusmegjelölést viselő harci ekra- 
noplán volt. Az iroda 1970-ban kapott megbízást a típus 
megtervezésére és kifejlesztésére, a tervezést V. V. Szo- 
kolov főkonstruktőr irányította. Feladata egy nagy sebes
ségű, sekélyebb part menti vizeken is használható, hajók 
elleni fegyverzettel ellátott, nagy tűzerejű vízi jármű kiala
kítása volt. Számos előtanulmány és tízéves, addig isme
retlen utakon járó fejlesztési munka eredményeként a típus 
koncepciója 1980-ra alakult ki. Az építési munkákat még a 
tervek végső jóváhagyását megelőzően, 1983-ban meg-

10. ábra : A z  A-90 típus m in t hadseregben a lka lm azo tt p é l
dány

kezdték a Kaszpi-tengernél lévő Volga ipari komplexum
ban. Az új repülőeszközt 1986. július 16-án bocsátották 
vízre, majd felszerelés céljából Kaszpijszkba szállították át.

1987 márciusában kezdődtek meg a két éven át tartó 
üzemi próbák a tervezőiroda irányításával, amelyek 1989 
júliusában zárultak. Az állami elfogadó vizsgálatokra 
1989 decemberében került sor. Addig azonban számos 
műszaki nehézséget kellett leküzdeni, mert a Luny, tekin
tettel a beépített fegyverrendszerre, elődeinél jóval komp
lexebb rendszert képezett.

A 73,8 m hosszú, 44 m fesztávolságú, 21 m magas Luny 
felépítésében a KM-1 alapelrendezését követte, de a fegy
verrendszer alkalmazása a vezérsíkon elhelyezett menet
hajtóművek elhagyását igényelte. Ezért a Luny hajtóerejét 
az első hajtómű-tartószárnyakon beépített nyolc darab 
Kuznyecov NK-87 indító sugárhajtómű szolgáltatta. A gép 
orr-részében helyezték el a navigációs radart, és a gépet 
újonnan kifejlesztett vezérlési rendszerrel látták el. A 4001 
induló tömegű Luny hajtóműveinek tolóereje csendes vízen 
55o km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetővé. Az 
egy üzemanyag-feltöltéssel elérhető hatótávolság 3000 km 
volt.

A Luny alapfegyverzetét hat darab Masinosztrojenyie 
3M80 Moszklt (NATO-jelzés: SS-N-22 Sunburn) típusú, 
hajók elleni irányított repülőeszköz képezte, amelyeket a
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12. ábra: A  KM-1 m in t a legnagyobb m egépü lt típus a ten
geren

13. ábra: A  Luny típus sa jtó  részére  k iado tt képe raké ták né lkü l

törzs felső részén, mintegy 15°-os szögben, rögzítetten be
épített indítókonténerben helyeztek el, ezek mögött megfe
lelő sugárterelőket képeztek ki. A tűzvezető állást az első 
páros indítócső alatt helyezték el. A függőleges vezérsíkon 
és a vízszintes vezérsíkok felett beépítve három nagymé
retű radardóm szolgált a célfelderítő és tűzvezető rendsze
rek számára.

A Luny harci ekranoplán állami elfogadását követően, 
1990 és 1992 között próbaszolgálatot teljesített a Kaszpi- 
tengeren az orosz haditengerészet kötelékében. Ennek so
rán vizsgálták katonai alkalmasságát, és több rakétaindítá
si próbát is végeztek különböző sebességeken. Időközben 
megkezdték a típus második egységének építését is.

Az ígéretesnek induló programnak azonban az orosz 
gazdaság válsága, a katonai költségvetés megkurtítása ve
tett véget. A programot törölték, a háromnegyed részben

elkészült második egységnek pedig új feladatot kerestek. 
1990 augusztusában kapta meg a tervezőiroda a megbí
zást a Szpaszatyel (Mentőhajó) elnevezésű program meg
valósítására. A programot V. N. Kirilovics főkonstruktőr irá
nyította. A Szpaszatyel-program a következő fő célok elé
rését tűzte ki:

-  bajba jutott hajók személyzetének mentése;
-  űrkabinok és más repülőtárgyak kimentése;
-  mentés és segítség szállítása természeti katasztrófák 

esetén;
-  tengeri tűzoltás;
-  őrjáratozás és szállítási feladatok ellátása.

A második Luny fegyverrendszerét és az azt kiszolgáló 
berendezéseket kiszerelték, és az ily módon átalakított 
Szpaszatyel kétszintes belső terét műtőteremmel is ellátott 
kórházként alakították ki. Nem nagy átalakítással azonban 
azt 300 személy szállítására alkalmas berendezéssel is el 
lehetett látni. A krónikus pénzhiány azonban a Szpaszatyel 
befejezését sem tette lehetővé, így annak üzembe helye
zése a mai napig nem történt meg.

Az Alexejev-féle óriás ekranoplánok továbbfejlesztésére 
és a világpiacon történő értékesítésére amarikai-orosz ve
gyesvállalatot hoztak létre, mégsem sikerült tőkeerős gyár
tót találni ennek a forradalmian újszerű vízi- és légijármű
nek a hasznosítására.

Az Alexejev-féle ekranoplánok mellett még említést kell 
tenni egy hasonló elven működő, de kialakításában attól je
lentősen eltérő géptípusról. A VVA 14 típusmegjelöléssel 
épített szerkezet főtervezője az olasz születésű, de a volt 
Szovjetunióban tevékenykedő Robert Ludvigovics Bartini 
mérnök volt, akinek a neve az 1930-as évek közepén a 
STAL 6, 7 és 8 típusú, forradalmian újszerű repülőgépek 
megépítésével vált ismertté. Bartini több évtizedes szünet 
után tervezte meg a VVA 14 típust, amelynek egyetlen pél
dányát szintén a Berjev-tervezőiroda taganrogi üzeme épí
tette meg.

A VVA 14 szokatlan formájú repülőeszköz volt, karcsú 
szárnyakkal és széles, lapos alsórészű, felhajtóerőt képező

14. ábra A z  An-225 szá llítógép  és a Luny, A-90, KM-1 VVA-14 ekranop lánok köze l valós m ére ta rányú  vázlata
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katamarán-jellegű törzsközéprésszel. A szárazföldi repülő
terekre behúzható futóművel felszerelt gép a vízfelületen 
két kiereszthető úszótestével feküdt fel. Noha a szakiroda- 
lom az ekranoplánok közé sorolja, ezen besorolás nem te
kinthető egyértelműnek. Egyes szakemberek véleménye 
szerint a Bartini-féle szerkezet inkább volt tekinthető függő
legesen felszálló (VTOL) repülőgépnek, hiszen induláskor 
a felhajtóerőt 12 darab függőleges helyzetben beépített 
Koleszov RD 36-35PR emelő sugárhajtómű szolgáltatta 
volna. A vízszintes repüléshez szükséges tolóerőt a törzs 
tetején, a kettős kormányfelületek között elhelyezett két 
hajtóműgondolába beépített Szolovjov D 30N kétáramú su

gárhajtóművek fejtették ki. A gép típusjelzése is a 14 be
épített hajtóműre utal.

Az egyetlen elkészült Aeroflot cégjelet viselő, СССР 
19172 lajstromjelű prototípusba az emelő hajtóműveket so
ha nem építették be, azt csak mint egyszerű, kétéltű (am- 
fibia) repülőgépként felszálló, menet közben párnahatást 
kifejtő repülőgépet vetették alá üzemi próbáknak. A Barti- 
ni-Berjev-féle ekranoplán ma az orosz légierő monyinói 
múzeumában látható.

Forrás: Flieger Revue 1/1996. és 5/1996. sz. nyomán.
Jablonszkíj P. P.: Krilatie Szuda Otyecsesztva 

1997. Moszkva

A szerkesztőség köszönetét fejezi ki Daczi Pálnak a ren
delkezésre bocsátott szakirodalomért.

Villányi György

A Haditechnika 2000/1. száma 
március 23-án jelenik meg!

Az 1999-es éves tartalomjegyzéket technikai okokból a 2000/1 számban közöljük.

Szabó Mátyás

Horthy István 
repülőtiszt halála

J

Szabó Mátyás
Horthy István repülőtiszt halála

A Zrínyi Kiadó Rejtélyes katonasorsok feleimmel sorozatot indított. Az egyen
ként 4-6 íves művek közül ez évben kiadásra tervezett Szügyi Lászlónak, a 
II. világháború végén szerepet játszó Szent László hadosztály parancsnoká
nak, és Lázár Károlynak, az egykori Testőrség parancsnokának visszaemléke
zése. A sorozat indító kötete a Horthy István repülőtiszt halála.

Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes, okleveles gépészmér
nök, tartalékos repülőfőhadnagy vadászpilóta 1942. augusztus 20-án, a kele
ti hadszíntéren, harci feladatának teljesítése közben repülőhalált halt. A rend
kívüli esemény híre gyorsan terjedt, s mind a hadra kelt seregben, mind a hát
országban mendemondákra adott okot. Mi az igazság? E kérdésre igyekszik 
megválaszolni helyszíni vizsgálatok alapján a szerző, aki nem más, mint 
Horthy István repülőfőhadnagy egykori bajtársa és közvetlen elöljárója, a szá
zad parancsnoka.

Zrínyi Kiadó, 1999. 100 old. 680 Ft.
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Összehasonlító táblázat a 9x19 mm-es maroklőfegyverekről

Megnevezés HS-2000 HS-95 P226 92FS CZ100 GLOCK19
Gyártó IM METÁL IM METÁL SIG BERETTA ZBROJOVKA GLOCK
Ország Horvátország Horvátország Svájc Olaszország Csehország Ausztria
Teljes hossz (mm) 180 180 196 217 177 185
Cső hossza (mm) 102 102 112 125 95 101
A fegyver 
magassága (mm)

143 140 139 137 130 127

A fegyver 
vastagsága (mm)

30 35 37 39 32 30

Tárkapacitás (db) 15 15 15 15 15 15
A fegyver tömege 
üres tárral (g)

775 1032 885 975 665 665

A HS-2000-1 az IM. METAL ozlji gyára fejlesztette ki a 
HPH és a HS-95 maroklőfegyverekkel szerzett tapasztala
tok alapján. A HS-2000 kifejlesztésével a 21. század köve
telményeinek megfelelő modern maroklőfegyvert állítottak 
elő.
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5. ábra : Lőpróba szé lsőséges (h ideg) idő já rás i körü lm ények  
közö tt

A HS-2000 adatai:
-  kaliber: 9x19 mm
-  fegyver teljes hossza: 180 mm
-  fegyver magassága: 143 mm
-  cső hossza: 102,5 mm
-  huzagolások száma: 6
-  tár kapacitása: 15 db
-célzóvonal hossza: 152 mm
-  fegyver üres tömege tár nélkül: 693 g
-  a tár üres tömege: 82 g
-  a fegyver üres tömege üres tárral: 775 g
-  a fegyver teljes tömege, töltött tárral: 955 g

A fejlesztésnél figyelembe vették a világpiacon kapható 
legmodernebb maroklőfegyverek paramétereit. Az 
HS-2000 kompakt, ergonómiailag igen jól konstruált, nem 
tartalmaz kiálló éles kiszögelléseket. Működési módját te
kintve „félautomata” maroklőfegyver. A fegyver markolatá
nak kiképzése kiváló, jó célra tartást biztosít. Újdonság a 
beépített indikátor, amely a fegyver hátulsó markolati ré
szén foglal helyet, és jelzi, hogy az ütőszeg megfeszített ál
lapotban van. Ez különösen az éjszakai viszonyok között 
előnyös, figyelmezteti a kezelőt, hogy a csőben lőszer van.

A fegyver külső bal oldali burkolatán két rovátkáit 
emeltyű található. Az első, a csőtorkolathoz közelebbi teszi 
lehetővé a fegyver szétszerelését. A második, a markola
ti részhez közelebbi a fegyver zárszerkezetét biztosítja fel
húzott állapotban.
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7. ábra: A fegyver hord táská jában

8. ábra: HS-2000 és a hozzávaló  lősze rek

A HS-2000 rögzített mechanikájú célzóberendezéssel 
rendelkezik. A céltüske egybeépült a szánházzal. Utánál- 
lítási lehetőség a nézőkénél van. A céltüske és a nézőke 
lövész felőli oldalát világító festéssel látták el. A HS-2000- 
nél alkalmaztak először nem hagyományos ütőszeges 
megoldást, a „csapódó tű” típusú konstrukciót. A „csapódó 
tű” indítását különféle finommechanikai áttételek segítségé
vel oldották meg, így az elsütés sokkal kisebb erőt igényel 
(kb. 40 N). Mivel a fegyver elsütése nagyon finoman törté
nik, megszűnik a bemozdulás miatti célzási pontatlanság.

A fegyver konstruktőrei nagy gondot fordítottak a bizton
ságra. Fontos szempont volt, hogy a kezelő „stresszhely
zetben” is biztonsággal tudja fegyverét kezelni. Az első biz
tosító a csapódó tű mozgását, a másik pedig az elsütőbil
lentyű meghúzását akadályozza meg. A fegyver kibiztosí
tott állapotában a csapódó tű mozgását az automatika ad
dig gátolja meg, ameddig az elsütőbillentyű meghúzása az 
utolsó fázishoz nem ér, így véletlen lövés leadása nem le
hetséges. A fegyver markolatának hátsó részén található 
biztosító akkor engedi csak a fegyvert elsütni, ha a lövész 
a fegyvert megmarkolja, ekkor a csapódó tű mozgása sza
baddá válik, és a lőszer csappantyújára tud ütni.

A tervezésnél felhasználták a számítógépes tervezés 
előnyeit és lehetőségeit. A gyártásnál a CNC-technológiát 
alkalmazták, így olcsóbb lett az előállítás. A fegyver háza 
polimer anyagokból készült, így tömege csökkent és nincs 
korróziós probléma. A szán megvezető vájatát acélbetéttel 
látták el, erre gravírozták a fegyver sorozatszámát is.

Gyakorlati tapasztalatok: a fegyver tesztelése -30°C és 
+50°C hőmérséklettartományban történt. Az ellenőrzések 
kitűnő eredménnyel zárultak.

Forrás:

HRVATSKI VOJNIK, 1999. április, 45. szám

Fordította: Hardy Ferenc nyá. mk. alezredes

Веке György

Négy nap dörgött az ágyú

Hazánk földje mindig hadak útja volt. Szinte jelkép, hogy a magyarság legrégebbi 
nyelvemlékében, a Tihanyi apátság 1055-ben kelt alapítólevelében ezt a szókapcso
latot találjuk: hodu utu, vagyis mai helyesírással hadiút, amely Fehérvárra vitt. Tatá
rok, törökök, osztrákok, oroszok járták az ország hadi útjait, de mindenkor védelmező 
sereg támadt a betörő ellenre. Ezekben a honvédő küzdelmekben alakultak ki a leg
jobb magyar katonahagyományok, majd az 1848/49-es szabadságharcban megszü
letik a magyar katona megtisztelő elnevezése: honvéd.

A szerző azokra a helyekre visz el könyvében, ahol a magyar honvédség -  százöt
ven évvel ezelőtt -  megszületett. Pákozd és Isaszeg, Buda és Komárom várai, Bem 
tábornok erdélyi hadjáratának színterei, a kishegyesi utolsó győzelmes csata faluja, 
Szolnok és a felvidéki tavaszi hadjárat útvonala...

A könyv a történelmi emlékezés és a szociográfiai feltárás ötvözete. Egészében 
tisztelgés a honvédség hagyományai előtt.

Zrínyi Kiadó, 1999. 259 old. 1100 Ft.
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Ű rtevékenység

A sokoldalú Delta-ll hordozórakéta-család

DELTAA
A Boeing nagyvállalat által gyártott Delta-ll közepes nagy
ságú, sokoldalúan felhasználható hordozórakéta az 1960 
óta gyártott és azóta is folyamatosan használt Delta hordo
zórakéta-család tagja.

Eredete közvetlenül az 1957-es Szputnyik-1 indítást kö
vető napokra nyúlik vissza, amikor a Douglas nagyvállalat 
módosította az Egyesült Államok légiereje számára gyár
tott közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, a ThorX, oly 
módon, hogy az képes legyen Föld körüli pályára juttatni 
űreszközöket. A ThoA már 1955-57 között nukleáris rob
banófejjel közép-hatótávolságú rakétának (IRBM) fejlesz
tették.

A NASA első sikeres indítási kísérlete Delta hordozóra
kétával 1960 májusában volt, amikor az Echo-1 mestersé
ges holdat bocsátották fel. Habár ez a start nem volt sike
res, a műhold nem érte el a röppályát, a következő, az 
Echo-1 A indítása augusztus 12-én már igen, s ezzel meg
kezdődött az az út, mely során a Delta hordozórakéta a 
NASA „igáslovává” vált.

Az 1980-as évekig a Delta hordozórakéta mind méret
ben, mind szállítókapacitásban növekedett, a NASA első 
számú hordozóeszközévé vált távközlési, időjárási, tudo
mányos és bolygóközi kutatásokat végző mesterséges hol
dak felbocsátására.

24 év után a Delta hordozórakéta pályafutásában rövi- 
debb szünet következett, a NASA tervei szerint a mester
séges holdakat az űrrepülőgép vitte volna fel attól fogva. 
Azonban a Challenger űrrepülőgép 1986. januári kataszt
rófája Ronald Reagan elnököt arra a bejelentésre késztet
te, hogy az űrsikló többé ne vigyen fel kereskedelmi célú 
mesterséges holdakat. Ez a döntés pedig ismét megnyitot
ta az utat a Delta hordozórakéta előtt.

Egy igen fontos szerződést kötöttek 20 közepes teherbí
rású hordozórakéta indítására 1989-től kezdődően az 
Egyesült Államok légiereje számára. Ennek a szerződés
nek köszönhetően a Delta hordozórakéta gyártósora ismét 
teljes kapacitással működhetett, ez alkalommal azonban 
már a nagyobb, erősebb Delta-ll rakétákat gyártották. Ez 
az Egyesült Államok légierejével kötött szerződés vált ka
talizátorává a Delta hordozórakéták kereskedelmi felhasz
nálása megindulásának.

Az évek múlásával a Delta rakéta egyre nagyobb lett, fej
lettebb technikát használt, s terjedelmesebb mesterséges 
égitesteket tudott pályára juttatni. A kezdetekkor a rakéta
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2. ábra: A Delta rakétacsalád megbízhatósági százaléka, a 
GTO pályára helyezhető teher fontban, és az 
indítóasztalon töltött napok száma



mindössze 45,36 kg hasznos terhet tudott alacsony Föld 
körüli (LEO) pályára helyezni, a jelenlegi Delta-ll, a 7925- 
ös modell már 1868 kg-ot tud geostacionárius-átmeneti 
(GTO) pályára állítani és 5125 kg-ot alacsony Föld körüli 
pályára (LEO).

A különböző változtatások során az első fokozat hajtó
anyag-tartályainak hossza 3,65 m-rel nőtt, megnövelte a 
felhasználható hajtóanyag mennyiségét, eközben növeke
dett a hajtómű teljesítménye is, továbbfejlesztett irányító- 
rendszert építettek hozzá, valamint tökéletesítették a má
sodik fokozatot és a hasznos teher fejrészt. Jelenleg a 
Boeing háromféle méretű orrkúpot ajánl a megrendelői 
számára: a 2,43 méterestől a 3,04 méteresig.

A Delta hordozórakéta eddigi története során két külön
böző főhajtóművet használt, mindkettőt a Rocketdyne, a 
Boeing nagyvállalat egyik részlege gyártotta, ezek a haj
tóművek repítették a Delta rakétát a magasba. 1960 és 
1974 között az MB-3  hajtotta a hordozórakétát, azóta az 
RS-27  rakétamotor váltotta fel. Három gyorsítórakétát ka
pott a Delta rakéta 1964-ben, később ez a szám hatra gya
rapodott. Jelenleg a Delta akár kilenc szilárd gyorsítóraké
tát is kaphat.

A Boeing jelenleg 18 darab Delta-ll hordozórakéta indí
tására képes évente. A kereskedelmi partnerek kiszolgálá
sa érdekében a Boeing megegyezett az USAF-fel és a NA- 
SA-val, két kormány által birtokolt indítóállás használatáról, 
az egyik, a 17. számú startkomplexum Cape Canaveral- 
ben, Floridában, a másik, a 2. számú startkomplexum a 
Vanderberg légibázison, Kaliforniában van. Ezeket az indí
tóállásokat a NASA és a légierő számára végrehajtandó in
dításokra is használják. A Delta-ll rakétákat Huntington 
Beach-ben, Kaliforniában állítják elő a Rocketdyne gyárá
ban, mely a Boeing Company egyik alvállalata. A rakéta
hajtóművet a Canoga Parkban, Kaliforniában gyártják, a 
végleges összeszerelésre pedig a Boeing telepén, Puebló- 
ban, Colorado államban került sor.

Kereskedelmi indítások

A McDonnel-Douglas az első kereskedelmi célú Delta 
hordozórakétát, a BSB-R1-et 1989 augusztusában indí
totta. Mára már a Boeing tekintélyes listával rendelkezik 
az elkövetkezendő kereskedelmi célú indításokról, beleért
ve a Hughes Space and Communications International In
corporation-! és a Space Systems/Loral-t, az első nyolc 
darab Globalstar indítását finanszírozó vállalatokat, vala
mint a Matra Marconi Space társaságot, mely az Egyesült 
Királyság Védelmi Minisztériuma megrendeléseinek tesz 
eleget.

A Boeing juttatja pályára a világméretű telekommuniká
ciós hálózat elemeinek, az Irídium mesterséges holdaknak 
a többségét Delta-ll hordozórakétákat használva. A Boe
ing további mesterséges holdakat juttat fel az Iridium rend
szer működési és fenntartási fázisa alatt.

Startok az Egyesült Államok légiereje számára

1989-től kezdődően a Boeing sikeresen felbocsátotta mind 
a 24 mesterséges holdat a Globális Helymeghatározó 
Rendszer (GPS) számára a légierő megbízásából, vala
mint mesterségeshold-cseréket is végzett. A GPSegy na
vigációs mesterségeshold-rendszer, mely egy jármű hely
meghatározását és sebességi paramétereinek tökéletes 
megismerését teszi lehetővé, haladjon akár a felszínen, 
akár a levegőben. A Boeing nagyvállalatnak van egy to
vábbi szerződése is a légierővel további GPS mesterséges 
holdak indításáról a 2002-es évig bezáróan. A GPS holda

3. ábra : A z  U S A F  EUVE nevű  m űho ld jának ind ítása  a 210. 
szám ú  Delta-ll. hordozó raké táva l (Boeing)

kon felül a Boeing fogja indítani a P91-1 Argos mestersé
ges holdat is a légierő számára.

Indítások a NASA számára

1990-ben a NASA aláírta a Közepes Teherbírású Sokolda
lúan Alkalmazható Hordozórakéta (MELVIS) használatáról 
szóló szerződést három indításra és 12 opcióra. A Delta-ll 
rakéta azóta nyolc mesterséges holdat indított sikeresen, 
két további indításra biztos megrendelés van, s a szerző
dés értelmében még további öt opció áll rendelkezésre.

1996 februárjában a NASA aláírt egy újabb szerződést a 
könnyű-közepes kategóriájú mesterséges holdak indításá
ról az űrhivatal számára. A Boeing szerződése most hat in
dításról szólt, s további nyolc opció áll rendelkezésükre, s 
mindehhez a kisebb méretű Delta-ll hordozórakétát hasz
nálva. A hat már lefoglalt indítás a következő: a FUSE (Tá
voli Ultraibolya Teleszkóp), a Mars Orbiter-2 és a Deep 
Space-1 1998-ban, a Mars Lander-1, a Stardust és az 
EO-1/SAC 1999-ben.
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Delta—II, a polgári és a kereskedelmi felhasználók 
hordozórakétája

A Delta hordozórakéta, a NASA folyamatosan rendelke
zésre álló „igáslova”, továbbra is igen kedvelt eszköze a 
polgári és a kereskedelmi felhasználóknak. Az egyszerre 
két mesterséges hold indítására is alkalmas, két- vagy há
romfokozatú kiépítés, a három különböző méretben ké
szülő orrkúp (2,43 méteres, 2,89 méteres és 3,04 méteres 
átmérővel) mind olyan tulajdonság, mely a vevők igényé
hez igazodik. A felbocsátandó űreszköz kerülhet alacsony 
Föld körüli (LEO) vagy poláris/napszinkron pályára, de a 
Föld térségéből is eltávolodhat. A Delta-ll hordozórakéta 
különösen jól használható mesterséges égitestek geo- 
szinkron-átmeneti pályára való elhelyezésére (GTO), 
megfelelve napjaink leggyakrabban felmerülő igényének, 
távközlési holdak GEO (24 órás keringési idejű) pályára ál
lításának.

Számos sikeres tudományos küldetés hordozóeszköze 
volt, mint például a Geotail, а СОВЕ és a ROSAT, sikeres 
kereskedelmi felbocsátásokra is használták, ilyenek voltak 
a PT Telekom (Palapa), a GE Amencoml Aurora, a 
GTE/AS, az Inmarsat és a NATO. A Delta-ll hordozóraké
tát választotta a NASA, mint rugalmasan felhasználó köze
pes nagyságú hasznos terhek világűrbe juttatására alkal
mas hordozórakétát (MELVS).

A manapság használt Delta hordozórakéta sokéves, fo
lyamatos tökéletesítés eredménye. A Delta-ll számos fej
lett technikai koncepciót tartalmaz, hogy korszerű, haté
kony, megbízható s alacsony költségű hordozórakéta álljon 
rendelkezésre.

A McDonnel Douglas Aerospace futószalagon gyártja a

Delta-ll hordozórakétákat olyan kapacitással, hogy el tud
ja látni a hazai és külföldi kereskedelmi megrendelőket, va
lamint megfeleljen a kormányzati megrendeléseknek is.

A Delta indítási egysége több mint harmincévnyi tapasz
talattal rendelkezik, készen áll arra, hogy ellássa a vevőket 
komplett indítási szolgáltatással, ami egyúttal alacsony ára
kat és nagyarányú megbízhatóságot is jelent. Eddig (1998. 
június 9.) összesen 258 db Delta hordozórakétát indítottak 
az összes változatból.

Kapacitás (standard orrkúp esetén) font/kg
GTO-CCAFS indítás három fokozattal 4 060/1842
(100x19 323 nmi/185x35 786 km, i = 28,7°
LEO/CCAFS indítás két fokozattal 11 220/5089
(100 nmi/185 km körpálya, i = 28,7°)

Főbb alvállalkozók

Rocketdyne, a Boeing leányvállalata, Canoga Parkban, 
Kaliforniában található, az RS-27 főhajtóművet gyártja.

Alliant Tech systems, Magnában, Utah államban találha
tó, grafit-epoxi anyagokat állítanak elő a főhajtóműhöz.

Aerojet, Sacramentóban, Kalifornia államban található, a 
második fokozat hajtóművét gyártja.

Thikol Defense and Launch Vehicles, Elktonban, Mary
land államban található, a harmadik fokozat hajtóművét 
gyártja.

AlliedSignal, Teterboróban, Navajo államban található. A 
Redundáns Interciális Repülési Kontrollhálózatot (RIFCA) 
állítják elő, s ellátják a repülési- és állapotkontrollt is.

Boeing

Korszerű, műholdas, globális helymeghatározó rendszerek

Az úgynevezett egyutas vagy passzív helymeghatározó 
rendszerek közül napjainkra az amerikai NAVSTAR GPS 
és az orosz GLONASzSz műholdas rendszer fejlődött 
olyan szintre, hogy mind polgári, mind katonai célokra 
egyaránt alkalmazható. Az egyutas vagy passzív jelző azt 
jelenti, hogy a rendszer szolgáltatásait igénybe vevő beren
dezés nem sugároz semmiféle kérdező vagy egyéb jelet, 
hanem a pozíciójából vehető műholdak jeleinek feldolgozá
sa útján állítja elő a kívánt helyzetadatokat.

A NAVSTAR GPS (Л/AVigation System using 71me and 
Ranging) kifejlesztését az amerikai védelmi minisztérium 
követelményei szerint 1973-ban kezdték el a TRAN- 
ZIT/DOPPLER navigációs rendszer leváltására. A cél az 
volt, hogy kifejlesszenek egy pontos, háromdinemziós 
hely- és sebességmeghatározó rendszert, amely a világ 
bármely pontján, bármely időjárási körülmények között, 
korlátlan számú felhasználó számára szolgáltat illetéktelen 
hozzáféréstől védett hely- és időadatokat a nap 24 órájá
ban. A fejlesztési program elérte a kitűzött célokat. A 
NAVSTAR GPS a Föld bármely térségében hasonló pon
tossággal üzemel, a korábbi hasonló berendezéseknél 
gyorsabban, pontosabban és gazdaságosabban.

Az orosz fejlesztésű Global Navigation Satellite System 
(GLObalnaja Л/Avigacionnaja SZputnyikovaja Sziszte- 
ma-GLONASzSz) rendszer -  oly sok más fejlesztéshez 
hasonlóan -  több elvi azonosságot mutat, ugyanakkor 
megvalósításában jelentős rendszertani eltérések találha
tók. Ezen rendszer is műholdakra épülő, mindenidős, 3D 
helymeghatározó, sebességmérő, időjel-szolgáltató, korlát
lan számú felhasználó számára hozzáférhető rádió-hely
meghatározó rendszer. A továbbiakban a két rendszerjel
lemzőit egymással párhuzamosan tekintjük át, így jól nyo
mon követhetőek az azonosságok és különbségek.

A NAVSTAR GPS lógója GLONASzSz lógója
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A rendszerek elemei

Mindkét rendszer ugyanazon három fő alrendszerből 
épül fel:

• a műholdak alrendszeréből -  a konstellációból;
• a földi vezérlő alrendszerből;
• a felhasználói alrendszerből.

A GPS műholdrendszerében a mesterséges holdak szá
ma 21 plusz 3 tartalék. A 24 műhold hat, térben egyenlete
sen elosztott pályán kering, azaz pályánként 4. A közel 
szabályos kör alakú pályák földfelszín feletti magassága 
20 200 km. A pályasíkok egymással 60°os szöget zárnak 
be. A földi vételi pontban egy műhold jelét kb. 5 órán ke
resztül lehet venni. Adott pályasíkon a holdak egymástól 
120°-ra helyezkednek el. Adott földi pontról tekintve a kons
telláció naponta kétszer ismétlődik, de minden nap 4 perc
cel korábbi időpontban. A pályaelosztás és a tartalékolási 
rendszer lehetővé teszi, hogy a Föld tetszőleges pontján 
legalább 4 hold haladjon a horizont felett. Kedvező esetben 
akár 7 műhold vételére is mód van.

A teljesen kiépített GLONASzSz konstelláció 24 műhold
ból áll, amelyek három, egymással 120°-ot bezáró orbitális 
síkon keringenek. A síkonként 8 műhold 45°-onként helyez
kedik el. A keringési pálya alakja itt is kör alakú, a pálya 
magassága 19 100 km. A keringési idő 11 óra 15 perc. Ez 
az elrendezés lehetővé teszi, hogy legalább 5 műhold lát- 
szódjon egy időben a horizont felett. * 2

(«I (b)

A NAVSTAR GPS A GLONASzSz
konstelláció konstelláció

A műholdak alapvető feladatai

A GPS földi irányító rendszere által küldött parancsokat, 
adatokat a fedélzeti berendezések veszik, feldolgozzák és 
tárolják. Ezen adatokból dolgozzák ki a felhasználók felé 
sugárzott jeleket is. A műholdak pályakorrekciója céljából 
a földről olyan utasítások is érkeznek, amelyek a hajtómű
vek szakaszos üzemeltetésével „helyrehúzzák” a kiszámí
tott pozíciójukból elvándorolt műholdakat. Az igen pontos 
időjelek előállítása céljából 4 atomi etalon (2 db cézium és
2 db rubidium oszcillátor) van a GPS-műholdakon, ame
lyek közül földi parancsra tetszés szerinti kiválasztható fő 
oszcillátornak. Az oszcillátorok alapfrekvenciája f0=10,23 
MHZ, amelyből frekvenciasokszorozással állítják elő a két 
L-sávú vivőfrekvenciát.

L1=154*fQ=1575,42 MHz, ami 19,05 cm, és
L2=120*fQ=1227,60 MHz, ami 24,45 cm hullámhossznak 

felel meg.

Az előállított nagy frekvenciapontosságú vivőhullámot 
kódmodulációs eljárással (CDMA-Code Division Multiply 
Access) modulálják, amely az adatátvitelen kívül a műhol
dak egyedi azonosítására is szolgál.

A GLONASzSz műholdas rendszerének feladatai mege
gyeznek a fentebb leírtakkal. A műholdakat olyan cézium 
atomórával látták el, amelyek napi frekvenciabizonytalan
sága kisebb mint 5*10-13. A GLONASzSz rendszeridő alap
ját egy 5*~14 napi bizonytalanságú hidrogén atomóra képe
zi, amelyhez naponta kétszer pontosítják a műholdfedélze
ti időalapokat. A vivőfrekvenciákat szintén sokszorozással 
állítják elő, azonban alapvető eltérés a műholdak frekven
ciaosztásos azonosítása. Az FDMA (Frequency Division 
Multiply Access) egyes frekvenciaértékeinek kiszámítása 
az alábbi összefüggésekkel történik:

L1=1602 MHz+0,5625*n MHz és
L2=1246 MHz+0,4375*n MHz, ahol n=1...24, a műhol

dak azonosítója.
A vivőhullámokat különböző kódokkal modulálják, hogy 

információkat továbbíthassanak a vevőberendezések felé.
A GPS-rendszerben a kódolás fázisbillentyűzéssel (Bip

hase Modulation) történik, vagyis a vivőhullám fázisának 
180°-kal való eltolásával, ha a kód értékében +1 v. -  1 vál
tozás áll be. Kétféle kódolást alkalmaznak, a C/A (Coar- 
se/Acquistion code) és a P (Precision code) kódot. A C/A 
kód frekvenciája íq/1 0, vagyis 1,023 MHz frekvenciával kö
vetik egymást a +1 és -1 értékek. A kódsorozat ezredmá- 
sodpercenként megismétlődik, és minden esetben más és 
más. Ez teszi lehetővé az egyes műholdak azonosítását. A 
P kód frekvenciája megegyezik az íq alapfrekvenciával és
266,4 naponként ismétli önmagát. A műholdak azonosítá
sát azzal érik el, hogy a kód felépítése egyedi: a 266,4 na
pos ciklusú P-kód 7-7 napos darabját rendelik hozzá az 
adott GPS-műholdhoz. A holdakat azonosító PRN szám 
arra utal, hogy a teljes P-kód melyik egyhetes szakaszát 
rendelték az adott holdhoz. A műhold órájára, pályaeleme
ire (Broadcast, Ephemerides) vonatkozó navigációs üzene
tek kódolása 50 Hz frekvenciájú, egy teljes üzenet kisugár
zása 30 másodpercig tart.

A vivőhullámokat nem egyformán kódolják. Az L1 -t a C/A 
kóddal és a P-kóddal, az L2-t pedig csak a P-kódokkal. A 
P-kód és a C/A kód között 90o fáziskülönbség is van.

A kódolás előtti vivőhullámok: L1o(t)=aicos(W]t) és 
L2o(t)=a2cos(cú2t) kódolás után L1(t)=a-|pP(t)D(t)- 
c o s (ü) jt)+alcC(t)sin(cü1t) és L2(t)=a2P(t)cos(a>2t) alakot 
vesznek fel, ahol P(t). C(t) és D(t) rendre a P-kod, a C/A 
kód és a navigációs üzenet kódját jelenti. Az amplitúdók 
között az a-|C=2a^p összefüggés áll fenn.

A rendszert egy további, ún. anti-spoofing eljárással vé
dik a hamis információk bejuttatása ellen. A P-kód titkosí
tásával kapott Y-kódot csak egy titkos konverziós algorit
mus ismeretében lehet megfejteni.

A GLONASzSz-rendszer is alkalmazza a C/A és a P-kó- 
dokat. Az L1-en a C/A és a P-kódot, az L2-n a P-kódot. A 
C/A kód frekvenciája 0,511 MHz, a P-kódé 5,22 MHz.

A vezérlő alrendszer földi állomások hálózata. A GPS- 
rendszerben öt kontrollállomás működik: Hawaii, Colorado 
Springs, Ascension, Diego Garcia és Kwajelein. Ezek az 
állomások úgynevezett monitorállomások, amelyek követik 
az éppen látható NAVSTAR holdakat, kontrollálják a pályá
jukat. A troposzferikus késleltetések pontos figyelembevé
teléhez meteorológiai adatokat is mérnek. Az öt állomás 
közül három telemetriái állomás, amely korrekciós adatok, 
üzenetek, parancsok feljuttatására is alkalmas. A Colorado 
Springs-i állomás a mesterállomás (Master Control Station 
-  MCS). Ide futnak be a monitorállomások pályakövetési 
adatai, amelyekből pálya-előrejelzéseket, órakorrekciós 
számításokat készítenek. A korrekciós eljárások megle
hetősen bonyolultak, ezért a részletekben nem tudunk el
mélyedni. A korrekció végeredményeképpen az alábbi pa
ramétereket kapják: a műhold pályaelemek perturbációja 
(változása), a műhold órafrekvenciájának offsetje, valamint
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driftje (óraállása és csúszása), műholdanként három su
gárnyomás-paraméter, az állomásóra eltérésének frekven
cia offsetje, a troposzferikus skálaparaméter eltérése, va
lamint három földforgás-komponens eredője. Ha egy adott 
műhold tényleges pozíciója egy adott értéknél jobban eltér 
az előre számított optimálistól, akkor a pályakorrekcióhoz 
szükséges manőver elemeit kiszámítják és pályahelyesbítő 
parancsot juttatnak tel a hajtóműveket vezérlő rendszerbe. 
Az óraeltéréseket is szinkronizálással korrigálják.

A GLONASzSz földi vezérlő alrendszere egy Golitsinó- 
ban (moszkvai körzet) található vezérlő központból (Sys
tem Control Center) és több, Oroszország különböző pont
ján működő követő állomásból (Command Tracking Stati
on) áll. A műholdak követése és pontos pályán tartása a 
fentebb leírtak szerint történik itt is. A távolságadatok peri
odikus kalibrálása céljából valamennyi GLONASzSz-mű- 
hold egy lézertartományban üzemelő speciális kvantum
optikai követő rendszer is hordoz.

Az időrendszerek jellegzetes paraméterei a különböző 
műholdas helymeghatározó rendszereknek. Előbb azon
ban tekintsünk át néhány időfogalmat.

Universal Time (UT) -  a Világidő: a hagyományos időfo
galomra kell gondolnunk, amelyet a Föld saját tengelye kö
rüli forgásával definiálunk a greenwichi meridián óraszögé
vel. A Föld egyenetlen tengelyforgása miatt az UT futása 
egyenetlen.

international Atomic Time (ТА!) -  Atomi idő: adott refe
renciaállomásokon működő antomórák adatainak együttes 
figyelembevételével tartják fenn. Az atomi idő futása 
egyenletes. (Az idő egységének -  a másodpercnek -  
1964-ben a céziumatom két hiperfinom átmenetéhez tarto
zó rezgés periódus idejének a 9 192 631 770-szeres idő
tartamát definiálták.)

Universal Time Coordinated (UTC) -  Koordinált világidő: 
a Föld egyenetlen tengelyforrása miatt az UT és a TAI egy
re növekvő mértékben eltér egymástól. A kettő közötti 
összhangot az UTC bevezetésével lehet megteremteni 
úgy, hogy rendszeres időközönként 1 másodperces kor
rekciós időugrást hajtanak végre, így a hiba mindig 1 má
sodperc alatt tartható. Ezt az 1 másodpercet „szökőmásod
percnek” hívják.

GPS-idő: ez egy egyenletesen futó atomi idő, amelynek 
pontossága 500 ns-on belül van. 1980. január 5-én 0°°-kor 
megegyezett az UTC-vel. Ez az időpont volt a GPS-rend- 
szer időszámításának kezdete. A GPS-naptár földi hetek
ben számol, amelyben a napokat 0-6-ig terjedő sorszá
mokkal látják el (a vasárnap a 0 sorszámú). A GPS-időben 
nem alkalmazzák a szökőmásodperc korrekciót.

A GLONASzSz-rendszer szintén atomi órákat alkalmaz, 
amelyek együttfutása 15 ns-on belül van. Naponta kétszer 
korrigálják a Földről az orbitális pályán keringő műholdak 
fedélzeti óráit. A GLONASzSz-rendszeridő alapját egy hid
rogénóra állítja elő, amelynek UTC-hez viszonyított elcsú
szása 1 ms alatt van. A hidrogén óraetalon az Orosz Idő- 
és Frekvenciaszolgálat Meteorológiai Központjában, a 
Moszkva közeli Mengyelejevóban van. A GLONASzSz-idő- 
rendszer sajátossága, hogy az UTC-hez hasonlóan ebben 
is végrehajtják az 1 másodperces időugrást, így az UTLC- 
és a GLONASzSz-rendszeridő együtt fut. További sajátos
ság, hogy az UTC-hez képest konstans 3 óra eltolódás 
van: GLONASzSz Time=UTC+3 h 00 s.

Mindezekből következően 1998-ban GPST-UTC=+10 s 
és TAI-UTC=+29 s, azaz GPST+19 s=TAI.

A műholdas globális helymeghatározó rendszerek egyik 
alapfeladata a vevőkészülék térbeli pozíciójának meghatá
rozása és kijelzése. Azonnal felmerül a kérdés, hogy milyen 
vonatkoztatási rendszerben vagyunk kíváncsiak a mérési 
eredményekre? Tekintsük most át a különböző koordináta- 
rendszereket, illetve a köztük fennálló összefüggéseket!

A konvencionális inerciális rendszer (CIS) origója a Föld 
tömegközéppontja, alapsíkja az Egyenlítő síkja. Az X ten
gely a Tavaszpont irányába mutat. Ez az Egyenlítő és az 
eklektika síkjának az a metszéspontja az Éggömbön, 
amelyben a Nap tartózkodik a tavaszi napéjegyenlőség pil
lanatában. A Z tengely a Föld forgástengelye, az Y tengely 
pedig jobbsodrású rendszer szerint merőleges az X és Z 
tengelyre.

A konvencionális földi rendszer (CTS) a Földhöz rögzí
tett, azzal együtt forog. Az origó pont ebben az esetben is 
a Föld tömegközéppontja. Az X tengely a greenwichi me
ridián irányába mutat, Z tengelye a Föld forgástengelyének 
egy megállapodás szerinti irányába mutat, Y tengelye pe
dig jobbsodrású rendszer szerint a Z és X tengelyekre 
merőlegesen áll. A CTS-rendszer gyakorlati megvalósítá
sa referencia-állomásokon történő nagy pontosságú mű
hold-lézeres (Satellite Laser Ranging -  SLR) és rádiócsil
lagászati (Ifery Long Saseline interferometry -  VLB!) mé
résekkel történik.

Napjainkra világméretekben hozzák létre a cm-es pon
tosságú alappont-hálózatokat, amelyeknél már a földkéreg 
lemeztektonikai mozgásainak időbeni változásait is figye
lembe kell venni.

A NAVSTAR GPS a WGS84 (World Geodetic System, 
1984) referenciarendszert alkalmazza 1987 óta. A WGS84 
rendszer origója a Föld tömegközéppontjában van. A Z 
tengely a pólus 1984-es helyzetéhez kötődik.

Az alappontokat meghatározott állomások koordinátái 
definiálják. A CTS-rendszer derékszögű X, Y, Z rendszere 
a gyakorlatban nehezen alkalmazható, mivel a felhaszná
lók földrajzi koordinátáikat (ф, X, ti) igényelnek. Ezért a 
WGS84 rendszerhez tartozik egy geocentrikus referencia 
ellipszoid, ahol:

a: -  fél nagytengely -  6378137,0 m;
f: -  lapultság -  1/298,2572221;
J2: -  2. fokú zonális együttható—1082630* 10~9;
w0: -  forgási szögsebesség -  7,292115*10 11rad31
GM: -  geocentrikus állandó -  3986005*10em3s~2

R
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A CTS-rendszerből valamely X(x, у, z) vektort az alábbi 
összefüggés segítségével számolhatjuk át az ellipszoidi 
koordináta-rendszerbe:

X  =
(n + h) cos<pcosÁ

( n  + A )cos^sin2

У  ьч •(—-n  + h) sirup
a

ahol: cp, X 
h:
N:
H:
a, b: 
n:

-  ellipszoidi szélesség, hosszúság:
-  ellipszoid feletti magasság h=N+H;
-  geoidmagasság;
-  szintezett magasság;
-  az ellipszoid fél nagy- és kistengelye;
-  az ellipszoid görbületi sugara.

A GLONASzSz-rendszer az SGS85 referenciarendszer 
alkalmazza, amely szintén a Föld tömegközéppontját veszi 
kezdőpontjának, de a Z tengely irányítása különbözik a 
WGS84-től. A Z tengely irányítását a pólus 1900 és 1905 
közötti helyzetének átlagával definiálták, míg a WGS84 az 
1984-es helyzetét vette alapul. A két rendszer közötti átjá
rás egy koordinátatranszformációs eljárással oldható 
meg.

Erre azért van szükség, mert az utóbbi években főleg a 
polgári légiközlekedésben a két rendszert együttesen alkal
mazzák. Olyan speciális kombinált GPS-GLONASzSz 
vevőkészülékeket gyártanak, amelyek pontossága a két 
rendszerben folytatott mérések értékelése után jobb lesz, 
mint bármelyiküké.

A globális helymeghatározó rendszerek pontosságát 
meglehetősen sok tényező befolyásolja. Ezek három nagy 
csoportba sorolhatók, úgymint a műholdakhoz kötődő hiba
források, a jelterjedésből származó hibák és az észlelési 
hibák.

A műholdakhoz kötődő hibaforrások a pályahibák, a mű
holdak fedélzeti óráinak hibái, a relativisztikus hatásokból

eredő hibák és a műholdak elhelyezkedéséből eredő geo
metriai hibák. A hibák ezen fajtái modellezés, korrekció, il
letve a differenciálás útján javíthatók. A közel 20 000 km- 
es jelterjedési úton az ionoszféra térbeli és időbeli változá
sai nem modellezhető késleltetési hibákat okoznak. A tro
poszférán való áthaladáskor a rétegek törésmutatójának 
változásából eredően lép fel, ami azonban modellezhető, 
illetve az alacsonyan látszó holdak ki is zárhatók a mé
résből. A mérést hullámterjedési szempontból reflexiós kör
nyezetben zavarhatja a többutas hullámterjedés, ami a mé
rés helyének kedvező megválasztásával kiküszöbölhető. 
Az észlelési hibák a vevőkészülékek órahibáiból, az elekt
ronikus eszközök belső áramköri zajaiból, a vevőantennák 
fáziscentrumainak eltéréséből és a mérést végrehajtó sze
mélyek által okozott szubjektív hibákból tevődhetnek 
össze.

A rendszerek pontosságát nemcsak műszaki okok befo
lyásolják, hanem ismert politikai, katonai okokból szándé
kosan is befolyásolják. A GPS-rendszert kifejlesztő és üze
meltető USA Védelmi Minisztérium (DoD -  Department of 
Defense) korlátozza a civil felhasználók számára a valós 
pontosság elérését. Az egyik módszer ebben az SA -  Se
lective Availability -  a korlátozott hozzáférés. Ez a módszer 
a GPS-holdak idő- és pályainformációinak egy meghatáro
zott algoritmus szerinti elrontását jelenti, mely az egy vevő
vel dolgozó alkalmazókat érinti. Az SA-módszer a korábbi 
20-30 m-es pontosságot 100-150 m-re, a 100 ns-os idő
pontosságot 500 ns-ra csökkentette. A differenciális tech
nika elterjedésével ez a hiba teljesen elimitálható. A másik 
módszer az А-S (Anti-Spoofing) módszer, a P-kód titkosí
tása. Mindkét módszer a katonai vevőkbe beépített AOC- 
chip segítségével megfejthető a feljogosított felhasználók 
számára.

Napjainkban széles körben terjed az úgynevezett diffe
renciális GPS alkalmazás technikája. A DGPS célja, hogy 
kiküszöböljön egy sor olyan hibahatást, ami az abszolút 
méréseknél fennáll. A differenciális méréseknél abból az 
alaphelyzetből indulnak ki, hogy egy adott régióban a vevő- 
készülékeket ugyanazok a rendszerspecifikus hibahatások 
érik (ilyen a korlátozott hozzáférés is), amennyiben ugya
nazon holdakat vesszük. A rendszerben ez automatikusan 
nem biztosított, tehát előfordulhat más műholdvételi kom
bináció is. Ha egy nagy pontossággal ismert geodéziai 
alappontban elhelyezett vevőkészülék mérési eredménye
it összehasonlítjuk az alappont adataival, akkor meg lehet 
mondani az egyes paraméterek korrekciós értékeit. Ha 
ezeket a korrekciós adatokat valamely más átviteli csator
na segítségével eljuttatjuk a vevőkészülékekhez, akkor a 
mérési eredmények utólag (akár real-time) korrigálhatóvá 
válnak. Ebből a célból több technikai megoldást és mód
szert is kidolgoztak, a kereskedelmi forgalomban pedig 
ilyen feladatra alkalmas DGPS-vevők is megjelentek.

Összefoglalásképpen leszögezhetjük, hogy a globális 
műholdas helymeghatározó rendszerek beváltották a 
hozzájuk fűződő reményeket és mind a precíz katonai, 
mind a kevésbé pontos polgári feladatok végrehajtására 
megvan minden elvi és műszaki feltétel. Az elmúlt évek há
borúi (Öböl-háború, Bosznia) és haditechnikai fejlesztései 
már széleskörűen alkalmazták a GPS helymeghatározó 
eszközöket. A harcjárművektől kezdve a pilóta nélküli esz
közökön át a szárnyas rakétákig mindenhol alkalmazták 
ezeket az eszközöket. A miniatürizálásnak köszönhetően 
nagy perspektíva előtt áll a rendszer, különösen a XXI. 
századi digitális haderő létrehozásakor, hiszen az egyes 
katona vagy csoport alapfelszerelési tárgyává válik a hely- 
meghatározó rendszer. A parancsnok a rádiókapcsolat út
ján vagy más speciálisan erre a célra létrehozott rendsze
ren át látni fogja a terepen tevékenykedő katonáit, harc
járműveit. A deszant, a mélységi felderítő vagy éppen a
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harcjármű pozícióján kívül megoldhatóvá válik például az 
egyszeri felhasználású zavaróberendezésektől kezdve az 
aknákig a saját eszközök nyilvántartása, automatizált har
ci alkalmazásának megoldása. A GPS-rendszer alkalma
zásában ma még meglévő problémák, korlátok miatt egyes 
eszközökben a GPS-vevőt az inerciális navigációs rend
szerrel kombináltan alkalmazzák, de ettől eltekintve a har
ci technikai eszközök igen széles köre nyert olyan segéd- 
deszközt, amely a harci alkalmazás elveit is gyökeresen 
megváltoztatta.
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Magyar vonatkozása is van a címben szereplő harckocsinak. Az eredetileg 
csehszlovák tervezésű és gyártású harckocsiból az 1939-es kárpátaljai össze
csapások során két sérült példány került a magyar csapatok kezére, amelyeket 
javítás után T—11 típusjelzéssel kiképzési feladatokra használtak az esztergomi 
páncélosiskolán.

A németek Csehszlovákia egy részének bekebelezése és az állam szétesé
se után csaknem kétszázötven ilyen harckocsit zsákmányoltak, amelyeket rend
szerbe állítottak a Wehrmacht páncélos csapatainál. Tették mindezt, noha fegy
verzete és páncélvédettsége szempontjából a típus már akkor is (1939) gyen
gének volt mondható. A viszonylag nagy veszteségek ellenére ezek a harcko
csik végigharcolták nem csak a lengyel és a nyugat-európai hadjáratot, de részt 
vettek a Szovjetunió elleni hadjáratban is. Később átépített változatait különböző 
biztosítási feladatokkal még sokáig használták, míg néhány leszerelt harckocsi
tornyot erődelemként alkalmaztak Dániában és Korzikán a tengerpartok védel
mére. A típust rendszerbe állította Románia és Bulgária is. Ez utóbbi egészen 
az ötvenes évekig használta a még üzemképes példányokat.

A 70 oldalas füzet ezúttal 43 archív és 78 múzeumi fotón keresztül a sorozat
tól megszokott részletességgel „vesézi ki” a típust. Sajnos a harckocsi belső 
részleteit a szerzőknek nem sikerült lencsevégre kapniuk. Négy oldalon azon
ban színes rajzokkal, 6 oldalon pedig ötnézeti tervrajzokkal kárpótolnak minket; 
mindkét aknavető-hordozó változatot is bemutatják. A sorozat 10. számához 
hasonlóan most is kapunk olyan látszati rajzokat, amelyek a típuson belül elő
forduló eltéréseket taglalják. A kétnyelvű (angol-német) szöveg mellett több táb
lázat is segíti a harckocsi történetének és technikai adatainak megismerését. A 
borító belső oldalán színes rajzok mutatják a típuson alkalmazott jelzéseket. A 
borító hátsó oldalán a sorozat eddigi tagjai mellett megismertetnek minket a ter
vezett füzetek témájával is: Wirbelwind, Nashorn, Sd.Kfz.9., 15 cm IG-33 (Sf) 
auf Pz.Kpfw.l., Sd.Kfz.11.

A kiadvány egyetlen szépséghibája a „kárunkra” elkövetett kis hiba: a 38. ol
dal alján elhelyezett archív fényképen ábrázolt harckocsit román R-2-es válto
zatnak írják, noha ahogyan azt a rajta elhelyezkedő katonák egyenruhája mu
tatja, egyike a magyarok által zsákmányolt két szlovák harckocsi egyikének, 

amelyeket később Esztergomban használtak.

Ezúttal mondunk köszönetét a sorozat szerzőinek és kiadójának a rendelke
zésünkre bocsátott kiadványért.

L. P.
Megvásárolható: Sas Militaria, Budapest, V. Sas u. 1.
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Haditechnikai bemutató, 1998 Kecskemét

1. ábra: A T-72M1 típusú harckocsibemutató téglapán
célzattal Hódmezővásárhelyről

2. ábra: A Kaszta-2M típusú rádiólokátor

3. ábra: A T-55AM típusú harckocsi Szabadszállásról

i  5

J4[
4. ábra: A 2P24 típusú Krug indítójármű 2 db rakétával 

Győrből

5. ábra: A GM578 SzPU Kub csapatlégvédelmi rakéta in
dítójármű Győrből

A fotókat Kenyeres Dénes készítette
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Számíthat ránk!

Minden motor és minden komplett áramfejlesztő berendezés a 7 kVA teljesítményű 
önálló egységtől a 60 MVA-es beépíthető egységig magas minőségi elvárásoknak felel 
meg, hogy biztosítsa Önnek az energiát ott, ahol szüksége van rá.
Számíthat ránk, bárhol is van.
Caterpillar motorok és generátorok. Teljes körű szerviz és alkatrészellátás.
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

CATERPILLAR



A minőségi energiaellátás igénye

A mai korszerű technikával működő berendezések üzemel
tetése egyre nagyobb mértékben igényli a jó minőségű 
energiaellátást. Az energiaellátás minősége nagyobb 
súllyal eshet latba mint az ár, ha fontos mikroprocesszor
vezérelt berendezések, haditechnikai eszközök vagy nél
külözhetetlen információkat hordozó számítógépek ellátá
sáról van szó. A felhasználókat ugyanúgy érdekli az ener
giaellátás stabilitása és minősége, mint az alacsony költ
ség és a jó hatásfok.

A felhasználó által üzemeltetett technika megbízhatósá
ga az energiaellátás minőségével és megbízhatóságával is 
növelhető. Legyen szó akár hálózati áramellátás kimaradá
sa esetén üzembe lépő vészáramforrásról vagy terepen 
végzett tevékenység folyamatos áramellátásáról, a Cater
pillar dízelmotor-generátor egységek tökéletesen betöltik 
ezt a funkciót a minőségi termékek és a színvonalas háttér
szolgáltatások -  szerviz, alkatrészellátás -  révén.

A Caterpillar dízel áramfejlesztők a szabadban, az időjá
rás viszontagságainak kitéve is megbízhatóan működnek. 
A széles teljesítményválaszték (10 kW-tól 14 MW-ig) le
hetővé teszi a felhasználó számára az igényeihez minél 
közelebb álló típus kiválasztását. A magyarországi Cater
pillar képviselet szakértői rendelkezésre állnak a döntést 
elősegítő információkkal, valamint olyan szoftverekkel, me

lyek kiértékelik a helyi viszonyokat, terhelési és gazdasá
gossági elemzéseket végeznek az optimális üzemeltetés
hez. Tanácsokkal szolgálnak a motorindításnál fellépő har
monikus torzítás (THD) minimalizálására, illetve a feszült
ségeséssel szemben támasztott követelmények teljesíté
sére vonatkozóan is.

Ezek az áramfejlesztők elláthatók a legegyszerűbb auto
matikus hálózat -  dízelüzemátkapcsoló vezérlőegységektől 
a jóval bonyolultabb, több gépegységes, párhuzamosító és 
hálózatra kapcsoló vezérlőautomatikákig. A környezetvé
delmi előírásoknak rendre megfelelnek, vegyük akár a ká
rosanyag-kibocsátási határértékeket, a szükséges zajcsil
lapítást vagy a kettős falú üzemanyagtartályt és a szivár
gásellenőrző rendszert.

Érdeklődésükkel forduljanak bizalommal a Caterpillar 
magyarországi képviseletéhez, a HUNTRACO Rt.-hez 
(cím: Budaörs, Kamaraerdei út 3., tel.: (23) 430-009). Az 
önök által üzemeltetett Caterpillar áramfejlesztő garanciá
lis és garanciaidő utáni karbantartását és alkatrészellátását 
vállalva, a Huntraco Rt. egy komplett Vevőszolgálati 
Együttműködést kínál, hogy önök folyamatosan és gondok 
nélkül végezhessék munkájukat.

Sándor László

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
Hadtörténelmi Közlemények

Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1040Ft

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!

1042 Budapest, Geduly u. 2. Tel.: 369-1450 Fax: 36(1)369-0800

Megrendelhető:
Cseh nyelven: A HaPM „Miniprofil”; a Fraus kiadó „Letadla 1939-45” című sorozatának darabjai; illetve a Svét 

Kridel kiadó könyvsorozatának kötetei. Megrendelhetők továbbá a „HPM. Historie a plastikové modelárstvi” (fo
lyóirat a repülés, a földi harceszközök és a hadihajók kedvelőinek) és a „REVI Dvoumesicnik a letadlech a letcich” 
(kéthavonta megjelenő folyóirat a repülőgépekről és a pilótákról) című folyóiratok számai.

Lengyel nyelven: Az AJ’Press kiadó „Monografie”; A Wydawnictwo Altair kiadó „Najwieksze bitwy XX wieku”;
valamint a Wydawnictwo Militaria „Tank”; „Mini Tank”; „Militaria”; illetve az (álló és fekvő formátumú) „Samoloty” 
című sorozatának kötetei.
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A jelenlegi helyzet kialakulása

A gépjármű a haditechnika szárazföldi mobilitásának leg
fontosabb eszköze, melynek korszerűsége, hadra fogható 
állapotban tartása elengedhetetlen feltétele a felkészülési, 
kiképzési, személy- és anyagszállítási feladatok végrehaj
tásának.

Egy hadsereg egészének, valamennyi szervezeti elemé
nek és fegyverzetének mobilitása szempontjából meghatá
rozó eleme a gépjármű, amely nélkül nem képes a rendel
tetéséből eredő feladatok maradéktalan végrehajtására. A 
hadseregek stratégiai érdeküknek tartják, hogy rendszere
sített gépjárműveik minél nagyobb mennyiségben hazai 
gyártásból származzanak.

Ha visszatekintünk a hazai gépjárműgyártás kezdeteire, 
megállapíthatjuk, hogy a katonai igények teljesítése min
denkor húzóerőt jelentett a gyártók és ezzel együtt a gaz
daság részére. (A gazdaságra annak ellenére is, hogy a 
katonai megrendelések fogyasztói az állami bevételeknek.) 
A Magyar Vagon- és Gépgyár 1904-ben elkészített négy 
(fém)kerék meghajtású 33 kW-os Tlaskál katonai vontató
ja, majd a PRAGA licenc alapján gyártott, tömörgumi- 
gyűrűs fakerekű Raba V gépkocsi, a Weiss Manfréd Rt. 
gumiabroncsozású, 6x4 kerékképletű gépkocsija a kor ki
emelkedő típusai voltak. Ez utóbbi konstrukciós megoldá-

1. ábra: A Tlaskal Train vontatójármű

3. ábra: RÁBA V gépkocsi

4. ábra: RÁBA Botond 38M gépkocsi

sai figyelembevételével készült el a kor egyik kiemelkedő 
katonai járműve, a Botond 38M katonai tehergépkocsi. En
nek két változata még a második világháború után is, 
1950-ig a hadsereg rendszerében volt.

A Magyar Királyi Honvédség gépjárműellátása is -  a mai 
állapotokhoz hasonlóan -  rendkívül módon függött a költ
ségvetéstől, ezért a szükséges mennyiség biztosítása ér
dekében olcsó importból (pl. Marmon-Ford-T, Mercedes- 
Benz G-5, majd később Opel Blitz) vásároltak gépkocsikat. 
Szerencsére vettek ugyanakkor hazai gyártású Rába 
Maros típusokat is.

A magyarországi katonai tehergépkocsi-gyártás 1944- 
ben megszűnt, de 1946-ban a MAROS típusváltozataival 
újraindult. A gyártóüzemek államosítása után az osztrák 
Steyr D-380 licenc alapján 1950. április 4-re elkészítették 
az első négy darab Csepel 350 típusú tehergépkocsit, mely 
4x2 kerékképletű volt. 1952. év végén, Csepelen már 12 
féle teherautó és annak 37 féle típusváltozata készült dízel- 
és benzinmotorral. Különleges feladatokra a Cs-130 raj-
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gépkocsi, majd a Cs-300 tehergépkocsi, később a 
D-800 jelű lánctalpas tüzérségi vontató készült el.

Ezek a típusok még az 1960 évek elején is a Magyar 
Néphadsereg rendszerében voltak.

A Néphadsereg vezetése -  a hazai gyártású gépkocsik 
üzemeltetésének kedvező tapasztalatai alapján -  a jól be
vált Csepel típusok továbbfejlesztése mellett döntött az 
1960-as években. Elkészültek Csepelen a D-344 és a 
D-346 típusok, melyek már összkerékmeghajtásúak vol
tak. Gyártásuk az 1970-es évek végéig tartott. E típusokból 
mintegy 8500 db került a hadsereg állományába, egy je
lentős részük -  alapvetően különleges eszközök hordozó
jaként -  még ma is rendszerben van. A fegyvernemi külön
leges eszközökhöz zárt felépítményre is szükség volt. Ha
zai fejlesztéssel elkészült a Csepel D-344 és D-346 bázis
járművekre épített egységes zárt felépítmény (EZF), 
amely az 1960-as évektől jelentős mennyiségben volt, illet
ve a mai napig jelen van a honvédség rendszerében.

Az 1970-es évek végén gazdaságpolitikai döntés alapján 
a hazai járműgyártó ipart átszervezték, a teherautógyártást 
gyakorlatilag leállították, és autóbuszok nagysorozatú-gyár
tására rendezkedtek be. Néhány különleges gépjárműtípus 
kivételével (ebből csak kis mennyiségre volt szüksége az 
országnak) a keleti országok (elsősorban a Szovjetunió) 
időközben felfejlődött és nagy sorozatban történő gyártás
ra képes járműgyártóitól kellett gépkocsikat beszerezni. A 
döntést a hadseregre is kiterjesztették, így az abban az 
időben még tervszerűen folyt járműcserét már a keleti or
szágok járműiparától származó gépjárművekből kellett be
szerezni. Az ismeretlen cserearányokat tartalmazó import 
dömpingárak a hadsereg számára kevezőek voltak, hiszen 
így az akkor sem dús költségvetési keretek nagyobb 
mennyiség beszerzését tették lehetővé. Néhány típus üze
meltetési költségeiben viszont nagy árat kellett fizetnünk az 
olcsó beszerzés után (pl. Ural 375D, ZIL 131).

A gazdaságpolitikai döntés eredménye az lett, hogy min
den hazai tehergépjármű-fejlesztés abbamaradt. Bár 
1968-ban még elkészült 6x6 kerékképletű Csepel D-566

5. ábra : R ÁBA B o lo n d  38M  g épkocs i

6. ábra : R ABA M aros gépkocs i

korszerűségét tekintve élenjáró típus volt (független kerék
felfüggesztés, tárcsafék, hidraulikus szervokormány stb.), 
azonban a tervezett darabszámtól eltérően csak csökken
tett mennyiségben került beszerzésre. Mintapéldány-szin
ten kifejlesztették ennek daruval felszerelt változatát is 
(Csepel D-588), ebből azonban beszerzés nem történt. A 
fejlesztés és gyártás felfüggesztése miatt a rendszerbe ke
rült új típus a rendszerben tartás teljes időtartama alatt ma
gában hordozta a csapatpróbákon észrevételezett, de va
lójában csak csekély mértékben megszüntetett konstrukci
ós és gyártástechnológiai hibákat. A típus idő előtti kény
szerű kivonásához a hadsereg nehézkesen, esetenként 
rosszul működő technikai kiszolgálási rendszere is hozzá
járult azzal, hogy a konstrukció nehezen hozzáférhető he
lyein a szükséges kiszolgálásokat nem hajtották végre.

Nem rendszeresítették a jól bevált Csepel D-344 fődara
bok, részegységek és alkatrészek felhasználásával kifej
lesztett Csepel D-469 típust, melybe már nagyobb teljesít
ményű 6 hengeres dízelmotort építettek be, és amely a 
mintapéldánnyal végrehajtott csapatpróbán igazolta ked
vező műszaki jellemzőit.

A gazdaságpolitikai döntés mellett szerepe volt annak is, 
hogy mint VSZ-tagországnak bizonyos fegyverrendszere
ket át kellett vennünk, illetve csak az Egyesített Fegyveres 
Erők által ajánlott eszközöket rendszeresíthettük. A gyár
tásszakosodás alapján a fegyverrendszert előállító ország 
elsősorban a saját országában gyártott gépjárművekre épí
tette különleges eszközeit, így a vásárláskor el kellett fo
gadni a bázis-gépjárműveit is. Szerepet kapott még az a 
politikai döntés is, hogy ha a gépjárművet gyártó ország 
mással nem tudott fizetni a Magyarországról importált ter
mékért, fizetségként az általa gyártott és bármennyire meg
bírált gépjárművet át kellett venni.

A beérkezett sokféle új gépkocsitípus természetesen fel
vetette azt az igényt, hogy a fegyvernemi különleges gép
kocsik EZF típusú felépítményeit helyezzék át az import 
bázisjárművekre. Az EZF konstrukciója azonban ezt nem 
tette lehetővé. Ezért hazai fejlesztéssel elkészültek a kon-
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9. ábra :A  Csepel 350  a lvázon lévő  sebesü ltszá llító  gépkocs i

10. ábra : Csepel 130 típusú ra jgépkocs i

11. áb ra : A  Csepel 300 a lvázon  lévő  darus gépkocs i

12. ábra : A  Csepel D-800 tüzé rség i vontató

13. ábra: A C sepe l D -3 4 4  gépkocs i

14. ábra : A  Csepel D-344 gépkocs i EZF fe lép ítm énnyel

téner jellegű felépítmények (KF-1; KF-2 és KF-3 típusjel
lel), amelyek a különböző típusú bázisjárművek hossztar
tóira szerelt kereszttartókra, vagy a tehergépkocsi sík rak
felületére, vasúti pőrekocsira könnyebben (4 db emelőláb 
vagy autódaru segítségével) ráhelyezhetők és ott rögzít
hetők voltak. A felépítményeket a talajszintig lehetett lehe
lyezni.

Az előbbiek eredményeként a Magyar Flonvédség 
rendszerében rendkívüli módon megnőtt a gépjárműtípus
féleségek száma. Jellemző, hogy jelenleg még mintegy 84 
féle gépjárműtípus van rendszerben, melynek üzemelteté-
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16. ábra : A C sepe l D -5 6 6  rajza

17. ábra : A C sepe l D -5 6 6  tehergépkocsi

se, javítása és alkatrészellátása rendkívüli nehézségek elé 
állítja az üzemben tartókat. (A hosszú rendszerben tartási 
idő alatt több gyártó már megszűnt, a minden előzetes ter
ven túlnyúló üzemeltetéshez szükséges alkatrészek 
elfogytak beszerzéséhez nem volt elegendő pénz stb.)

Jelen időszakban nehezíti az üzemeltetők helyzetét, 
hogy 1990-től néhány darab gépkocsi kivételével (személy- 
gépkocsi, autóbusz, különleges feladatra szolgáló bázis
jármű) tervszerű gépjármű-beszerzés nem volt. (Pedig a

tervszerű csere évente több mint 1000 db gépkocsi beszer
zését indokolta volna.) A túlüzemeltetés miatt rendszerben 
lévő gépjárművek átlagéletkora megnőtt, fizikailag a telje
sített kilométerektől függetlenül elhasználódtak, erköcsilag 
elavultak. Ennek eredményeként a csapatok hadrafogha
tóságában, majd a működőképességében zavarok kelet
keztek. A jelentősen túlüzemeltetett gépkocsik esetenként 
még megfelelőre minősített technikai hadrafoghatósága 
több típust illetően már nem biztosítható, több katonai szer
vezetnél az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehaj
tása is akadályoztatott.

A helyzet további romlása a meglévő gépjárművek javí
tásával és korszerűsítésével nem, csak a csere beindításá
val állítható meg. Ezt a részükre készített előterjesztések 
alapján a Magyar Honvédség Vezetői Tanácsa és a HM 
Kollégiuma több alkalommal tudomásul vette. A csere vég
rehajtására gépjárműprogram kidolgozását rendelték el.

A program kidolgozása koordinációs feladatainak végzé
sére Gépjármű Programirodát hoztak létre. A HM Hadi- 
technikai Intézet szervezeti keretei között működő Gép
jármű Programiroda tevékenységét a HM gazdasági 
ügyeket felügyelő helyettes államtitkára irányítja a HM ha
ditechnikai fejlesztési főosztályvezetőn keresztül. A Prog
ramiroda feladata a program kidolgozására kijelölt szerve
zetek tevékenységének koordinálása mellett a program 
döntésre történő előkészítése. A program vezérkart érintő 
feladatainak kidolgozására az MH igényeit kidolgozó 
munkacsoportot hoztak létre.

A program kidolgozása

Az MH gépjárműállományának váltására készülő prog
ram első fázisaként a hadműveleti-harcászati követelmé
nyeket dolgozták ki. Ebben a gépjárművek rendeltetésével 
kapcsolatos főbb követelmények alapján kidolgozásra ke
rültek a katonai alkalmazás szempontjából fontos jellemző, 
a hasznos terhelhetőség szerint megkülönböztetett közúti, 
valamint terepjáró gépjárművek új osztályai.

A gépjárművek osztályait az alábbi táblázatok tartalmaz
zák.

Közúti gépjárművek

Osztály
jele

Rakomány tömege 
(tonna)

Vontatmány össztömege 
(tonna)

Kerékképlet A jármű jellege

01 0,5-2 legalább 3 
(könnyű tgk.-nál)

4x2 Személygépkocsi, mikrobusz, 
könnyű tehergépkocsi

02 2,5-7 - 4x2
(6x2)

Autóbusz

03 3-6 4-7 4x4
(4x2)

Tehergépkocsi, és/vagy bázisjármű

04 7-9 8-15 4x4;6x6 
(4x2; (6x4)

Tehergépkocsi, és/vagy bázisjármű 
(csak indokolt esetben)

05 10-18 15-30 6x6 Tehergépkocsi, és/vagy bázisjármű 
(nyerges vontató)

06 10 felett
(nyereqterheléstől függően)

30-80
(félpótkocsi)

4x4; 6x6 
(4x2) ; (6x4)

Nyerges vontató és/vagy 
bázisiármű (nehéz vontató)
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Terepjáró gépjárművek

Osztály
jele

Rakomány tömege 
(tonna)

Vontatmány 
tömege (tonna)

Kerékképlet A jármű jellege

I 0,5-1,5 legalább 2 4x4 Terepjáró személygépkocsi, 
könnyű terepjáró tehergépkocsi 

nyitott és zárt felépítménnyel
II 2-4 legalább 4 4x4

(6x6)
Terepjáró tehergépkocsi 

és/vagy bázisjármű
III 5-8 legalább 8 6x6

(4x2)
Terepjáró tehergépkocsi, 

és/vagy bázisjármű
IV 10-18 10-25 4x4

8x8
Terepjáró tehergépkocsi, 

és/vagy bázisjármű

V 18 felett 25 felett 8x8 Terepjáró tehergépkocsi 
vagy nyergesvontató

A járműszerelvények pótkocsijait is osztályokba sorolták, 
bár a program a pótkocsikat nem foglalja magába.

A pótkocsiosztályokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Pótkocsik

Osztály
jele

Vontatmány
össztömege

(tonna)

A pótkocsi 
típusjellemzői

A pótkocsi 
jellege

A legalább 3
Különböző

terhelhetőségű
és

kialakítású
közúti

pótkocsik,
félpótkocsik

Járműsze
relvény

kialakítá
sához

В 4-6

C 7-10
D 10 fölött
E 60 felett 

(félpótkocsik)

A követelmények tartalmazzák a közúti és terepjáró gép
kocsik teljesítőképességével, ezen belül a mozgékonysá
gukkal, védettségükkel, üzemeltetési tulajdonságaikkal, te
repjáró gépkocsiknál túlélőképességükkel kapcsolatos 
követelményeket, továbbá a gépkocsik megbízhatósági, 
ergonómiai és a gazdaságos üzemfenntartási előírásokat.

A hadműveleti-harcászati követelmények alapján kidol
gozták az általános műszaki követelményeket is. Ezekben 
megfogalmazták mindazokat a konstrukcióval, műszaki tar
talommal, a biztonsággal, a minőséggel stb. összefüggő 
katonai elvárásokat, amelyek egy korszerűnek tekinthető 
gépjármű szerkezeti felépítésén túl tartalmazzák azokat a 
katonai feladatok végrehajtásából eredő műszaki igényeket 
is, amelyek maradéktalan teljesítése a majdani elvárások 
elbírálásának fő szempontjai lesznek.

Az általános műszaki követelmények függeléke tartal
mazza a gépjárművekre ma ismert hatályos rendeletek, 
előírások, szabványok és ajánlások jegyzékét.

Az általános hadműveleti, harcászati és műszaki követel
mények képezik majd a beszerzési eljárás (tenderkiírás) 
műszaki dokumentációjának alapját.

A gépjármű-fejlesztési program előkészítése során 
megfogalmazásra került több katonai és iparpolitikai elvá
rás is. Ezek közül a legfontosabbak:

1. A gépjárművek cseréjét 10-14 év alatt kell végrehaj
tani. Az időtartam hosszát, sajnos, financiális (költségveté
si) okok határozzák meg, és nem az igények vagy a mű
szaki-pénzügyi optimumkeresés.

2. A gépjármű-beszerzéseknél ellátási prioritásokat kell 
figyelembe venni. NATO-tagságunk is indokolja, hogy a re
agáló erők ellátása előzze meg a fő védőerők ellátását, 
ezen belül a békeműködés biztosítása (kiképzés, felkészí
tés és a katonai szervezetek működőképességének fenn
tartása) legyen a sorrend.

3. A katonai szervezetek feltöltésének új, NATO-igények- 
nek is megfelelő szintjeit figyelembe kell venni.

4. A gépjárművek új osztályait családelv figyelembevéte
lével kell kialakítani, és műszaki megoldásaik közelítsenek 
a nemzetgazdaságban széles körben alkalmazott gép
járművekéhez. Ezen túl a különböző osztályok a műszaki
lag lehetséges mértékben azonos fődarabokból, részegy
ségekből és komponensekből épüljenek. A jelenlegihez ké
pest csökkenjen a rendszerben lévő gépjárműtípusfélesé
gek száma.

Az új gépjárművek technikai kiszolgálási igényessége a 
jelenlegiekéhez képest alacsonyabb legyen. A gépjármű- 
vezető által elvégezhető technikai kiszolgálásokon és javí
tásokon túli javítási és szervizmunkák a nemzetgazdaság
ban lévő szervízhálózatokra integrálhatók legyenek.

6. A 4 tonna feletti hasznos terhelhetőségű gépkocsik 
legalább 20%-a legyen alkalmas cserefelépítmények hor
dozására. A gépkocsivezető által könnyen le- és felrakha
tó cserefelépítmények megjelenése az MH szállítási rend
szerének korszerűsítését teszi szükségessé, hiszen ez 
esetben használható ki a cserefelépítmények azon előnye, 
hogy egy gépjármű akár több (3-5) felépítmény kiszolgálá
sára (tervszerű elszállítására) is alkalmas. A rendszer le
hetővé teszi a felépítmény közútról vasútra történő átraká
sát darus gépkocsi nélkül. A rendszer alkalmazása esetén 
a szállítójármű (bázisjármű) igény csökkenhet egyes 
szállítási tagozatokban.

7. A program végrehajtása alatt együtt lesznek jelen a 
beszerzett új és a lecserélésükig még kényszerűen rend
szerben maradt régi gépjárművek is. A csere elhúzódása a 
fenntartási ráfordításokat növeli, gyors végrehajtása vi
szont költségcsökkentő lenne.

8. Az MH stratégiai érdeke, hogy a gépjárműállomány 
váltása lehetőleg hazai ipari bázison, nemzetközi 
együttműködéssel létrehozott korszerű konstrukciójú, az 
életciklus költségeket tekintve gazdaságosan üzemben 
tartható gépjárművekkel történjen. Az érdek egyben ipar- 
politikai is, hiszen ezzel a magyar ipar fejlődését segíte
nénk elő, nőne az ipar teljesítőképessége, elősegítenénk a 
fejlett know-how és technológia magyarországi bevezeté
sét, új munkahelyek jönnének létre Magyarországon, bő
vülnének a magyar ipar nemzetközi kapcsolatai stb. Az im
porttartalom ellentételezése (off-set) is előírható.
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9. A magyar járműgyártó ipar adottságai megvannak ah
hoz, hogy nemzetközi kooperációval kielégítse az MH gép
járműigényét.

10. A főbeszállítóknak vállalniuk kell, hogy minőségbiz
tosítási rendszerük mind a katonai, mind a polgári előírá
sok szerint auditált lesz, és ezt beszállítóiktól is megköve
telik.

A program döntés-előkészítése

A programmal a HM és MH vezető és döntés-előkészítő 
szervezetei már eddig is több alkalommal foglalkoztak.

1996-ban az MH Vezetői Tanácsa áttekintette az MH 
rendszerben lévő gépjárműparkjának helyzetét és felvázol
ta az előrelépés lehetőségét. Az előterjesztést a HM Kollé
giuma is megtárgyalta. Az igényt tudomásul vette azzal, 
hogy a megalapozott döntéshez további vizsgálatokra van 
szükség.

Ezt követően 1997. év végén az MH Vezetői Tanácsa, 
majd 1998 elején a HM Kollégiuma ismételten foglalkozott 
a program előkészítésével. Mindkét vezetői szint állást fog
lalt a fejlesztés szükségességéről és elfogadta a prioritá
sokra vonatkozó elgondolást. Egyetértettek azzal, hogy a 
gépkocsipark váltása hazai bázison alakuljon ki, és bizto
sítva legyen a nemzetgazdasággal integrált járműfenntar
tás. Meghatározták, hogy az illetékes szakmai szerveze
tekkel együttműködve olyan gépjármű-fejlesztési progra
mot kell kidolgozni, mely alapján a közbeszerzési eljárás 
lefolytatható.

Ennek megfelelően valamennyi érintett szakmai szerve
zet bevonásával megkezdődtek a végrehajtható program 
döntés-előkészítő munkái.

A program a HM Kollégiuma elé került, melynek döntése 
alapján kormányelőterjesztés is készül.

A program üteme és végrehajtása

Az eddigi döntések szerint a program végrehajtása 2000- 
ben kezdődik, és a pénzügyi lehetőségekre vonatkozó el
gondolásoktól függően 16 évig tart.

A program végrehajtásának ütemét a kijelölt prioritások 
szerinti gépjárműigények, a gyártókapacitások rendelke
zésre állása, valamint a költségvetés terhelhetősége hatá
rozza meg. A program előreláthatólag a hazai kereskede
lemben kapható személygépkocsik, autóbuszok beszerzé
sével indulna el, ezzel párhuzamosan megkezdődne 2-3 
gépjárműosztály gyártásának előkészítése. Ezen osztályok 
sorozatgyártásának beindulása után 2-3 újabb gépjármű- 
osztály gyártás-előkészítése történne meg.

Mindezekkel párhuzamosan az új bázisjárművek fel- 
használásával indítható a fegyvernemi különleges felépít

mények kialakítása is. Ezt az illetékes alkalmazók vagy 
anyagnemfelelősök kezdeményezik költségvetési kereteik 
megléte esetén. (E fejlesztés költsége nem része a gép
járműprogramnak.) Az új gépjárműveket a vonatkozó ren
delkezéseknek megfelelően az anyagnemfelelős MH Pán
célos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség rendszere
síti majd. A különleges fegyvernemi eszközöket természe
tesen az új bázisjárműveken az illetékes szolgálati ág rend
szeresíti az MH-ban.

Nem volt szó eddig még a beszerzés tervezett lebonyo
lításáról. Az érvényes törvények a honvédségi gépjármű
vek beszerzésére is a közbeszerzési törvény előírásai 
vonatkoznak. A személygépkocsik beszerzését a közpon
tosított közbeszerzésre vonatkozó kormányrendelet előírá
sainak megfelelően kell végezni.

Az időközben módosított közbeszerzési törvény szerint 
a haditechnikai eszközök beszerzése egy készülő kor
mányrendelet szabályai szerint végrehajtott egyedi eljárás
sal történik majd meg. Az egyedi eljárás során előrelátha
tólag a hazai hadiiparral összefüggő érdekek is fontos sze
repet kaphatnak. (Vállal-e a külföldi pályázó ellentételezést, 
részvételének fejében befektet-e a magyar hadiiparba, ko- 
operál-e magyar beszállítókkal, kiépít-e Magyarországon 
szerviz- és javítóhálózatot, vállalja-e a rendszerben tartás 
teljes időtartama alatt a javítóanyagok gyártását, illetve 
készletezését stb.) Bár ezek a kérdések nem mind a hon
védséget közvetlenül érintőek, azonban az ország gazda
sága, ezen belül hadiipara szempontjából nem elhanyagol
hatóak.

A beszerzési eljárásban az értékelés várhatóan nem 
egyszerűen a katonai igények és követelmények, valamint 
a beszerzésre tervezett gépjárművek paramétereinek és 
árának összevetéséből áll majd, hanem a rendszerben tar
tás teljes időtartama alatt felmerülő (életciklusra vonatkozó) 
költségek mellett iparpolitikai szempontok teljesülése is 
fontos értékelési tényező lesz.

Az értékelési metodika kidolgozása a közeljövő feladata 
lesz, mellyel el kívánjuk érni, hogy az előbbiekben említett 
kérdések súlyuknak megfelelő szerepet kapjanak.

A Magyar Honvédség gépjármű-fejlesztési programjának 
előkészítése tehát megkezdődött. Eljutottunk ahhoz a 
„mérföldkőhöz”, ahol a program gyakorlatban történő bein
dítása történik. Ettől kezdve már minden lépés pénzzel jár, 
melynek biztosítása az amúgy is rendkívül szűkös honvéd
ségi költségvetésből nem lesz kis feladat. Ráadásul a 
program hosszú távú kötelezettségvállalást igényel, hiszen 
az több éven át terheli majd a honvédség, ezzel együtt ter
mészetesen a nemzetgazdaság költségvetését.

Varga Mihály nyá. mk. alez. 
a Gépjármű Programiroda igazgatóhelyettese

Helyesbítés

A HT 99/3. sz. 30. oldalon „A NATO-államok tengeri haderői II. rész” című cikk 16. ábrájának helyes szö
vege a következő: Németország: BAYERN (1996) rakétás romboló, Vízk.: 3600/47000 t; seb.: 29 cs; 
Seasparrow FLR; RAM FLR; 1x7,6 cm légvédelmi ágyú; 2x2 cm légvédelmi gépágyú; TÉT; 2 helikopter; 
Megh.: GÁZT; DM.

Szerk.
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A NATO szervezetéhez történt csatlakozásunk óta a Ma
gyar Köztársaság számára is megnyílt „ma még csak az el
vi” lehetőség a NATO Biztonsági Beruházási Programok 
(NATO Security Investment Program -  NSIP) tenderein va
ló részvételre. Az, hogy ezeken a tendereken a részvétel 
vállalataink számára „gyakorlattá” is váljon, még számos 
követelménynek kell eleget tenniük.

Az NSIP keretében kibocsátott tenderekről tudnunk kell, 
hogy azok a NATO integrált védelmi rendszerének a fej
lesztését szolgálják, és alapvetően katonai infrastrukturá
lis.területekre irányulnak. Céljuk az, hogy a szóba jöhető 
ország egy adott szakterületen meglévő képességszintje a 
NATO ugyanezen területre kidolgozott Minimális Katonai 
Követelményrendszerével (Minimum Military Requirement 
-  MMR) legalább azonos szintre kerüljön. A programok 
megvalósítása politikai és katonai döntéseken alapul, ame
lyeket a NATO különböző szintű fórumai és a programban 
érintett országok politikai és katonai vezetői hoznak meg. 
Az NSIP elfogadása a tagországok teljes konszenzusa 
alapján történik. A programban részt vevő országok had
erőfejlesztési céljaival szoros összefüggésben kerül sorra 
az ún. „képességcsomag” (Capability Package -  CP) kidol
gozása, amely a NATO-parancsnokok által megfogalma
zott és elvárt igényeket tartalmazza. Ennek szellemében 
kerül sor a NSIP keretében megvalósítandó fejlesztési be
ruházásokra.

A fejlesztések megvalósításának anyagi fedezetét a NA- 
TO-országok együttesen biztosítják. Ez a hozzájárulás a 
Magyar Köztársaság részéről az összes NSIP beruházási 
költségének 0,65%-a. A támogatás mértéke lehet 100%- 
os, de a fogadó ország számára -  ahol a beruházás meg
valósul -  ez jelenthet további hozzájárulási kötelezettséget 
is, amelynek mértéke a NATO-val történő egyeztető tár
gyalások során alakul ki. így például Magyarország számá
ra a jelenleg előkészítés alatt lévő három képességcsomag 
(Híradó és informatikai, Radar, Repülőtéri) beruházásainak 
teljes bekerülési költsége mintegy 57 milliárd Ft, amelyből 
a magyar félre háruló tervezett rész mintegy 3 milliárd Ft, 
a korábbiakban már említett hozzájárulás mértékén felül. 
Ezeken túlmenően a fogadó országot terheli még a terület- 
vásárlás, objektumon kívüli közmű és egyéb infrastruktúra 
stb. költsége is.

A tenderkibocsátást, illetve a program kezelését mindig 
annak az országnak az NSIP-szervezete (nálunk a HM 
Biztonsági Beruházási Főosztály) koordinálja, ahol a beru
házás megvalósul. Ezeken a tendereken való részvétel 
speciális követelményeket támaszt a részt venni kívánó 
vállalatokkal szemben, amelyekről -  a teljesség igénye nél
kül -  a következők nyújthatnak áttekintést.

Ismertetésünket kezdjük azzal, amikor a tenderfelhívást 
hazánkon kívüli NATO-ország NSIP-szervezete bocsátja 
ki, amelyet az országában lévő minden NATO-tagállam 
nagykövetségére megküld. A nagykövetségek továbbítják 
ezeket a jelentkezési felhívásokat országaik illetékes NSIP- 
szervezeteinek.

Magyarországon jelenleg is folyamatban van a biztonsá
gi beruházási programok kezeléséhez szükséges szerve
zeti struktúra és törvényi szabályozási rendszer kialakítá
sa. Megtörtént a „nemzetközi kötelezettségvállalás alapján

készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető 
adat védelméről szóló kormányrendelet” NATO- és NYEU- 
követelmények szerinti módosítása, valamint felállításra 
került a Nemzeti Biztonsági Felügyelet. Ezek azok az 
elsődleges intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a ma
gyar vállalatok bekapcsolódhassanak mind fővállalkozói, 
mind alvállalkozói szinten az NSIP keretében kibocsátott 
tendereken való részvételbe. A részvétel néhány olyan kö
vetelményhez kötött, amelynek ma még vállalataink (önhi
bájukon kívül is) nem tudnak megfelelni. Ilyenek például az 
ún. „Telephelyi Biztonsági Tanúsítvány” (Facility Security 
Clearance) hiánya, amelynek kiadására a Katonai Bizton
sági Hivatal által elvégzett vizsgálatok alapján a korábban 
említett Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatott, vagy a ten
derekben előírt AQAP katonai minőségügyi szabvány 
minősítéshiánya, amellyel jelenleg vállalataink csekély há
nyada rendelkezik. Nem reménytelen azonban ezeknek a 
kritériumoknak való megfelelés elérése, hisz a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet dolgozik azokon az előterjesztése
ken, amelyek szabályozzák a Telephelyi Biztonsági Tanú
sítvány megszerzésének feltétéit, valamint az ISO 9000-es 
szabványminősítéssel már rendelkező vállalataink és kie
gészíthetik azt, az arra épülő AQAP katonai szabványaján
lások tanúsítványaival. Ezek kiadására a Magyar Szab
ványügyi Testület és az MH Beszerzési Hivatal együttmű
ködésének keretében kerül sor, amelyek a tanúsítási eljá
rással kapcsolatos kérdésekre is felvilágosítást adnak. A 
Gazdasági Minisztérium tervezi az ISO minőségbiztosítá
si tanúsítványok megszerzéséhez nyújtott pénzügyi támo
gatás mellett az AQAP-szabványkiegészítések támogatá
sát is.

A Telephelyi Biztonsági Tanúsítvány megadásának 
alapját képező követelményrendszer leírását „a minősített, 
valamint a korlátozottan megismerhető adat védelméről 
szóló Kormányrendelet” IV. Fejezet -  Fizikai biztonság 
című része tartalmazza. Ebben olyan biztonsági követel
mények és intézkedések leírása szerepel, amelyeket alkal
mazni kell a NATO minősített anyagok (irat, elektronikus 
adathordozó, berendezés, részegység stb.) birtoklása ese
tén. Ilyenek pl.:

-  helyiség, terület, épület, iroda, szoba stb. fizikai bizton
sági módszerekkel történő védelme, ahol NATO minősített 
információt tárolnak és/vagy kezelnek,

-  a személyzet biztonsági átvilágítása,
-  különböző fokozatú biztonsági területek létrehozása és 

ezek védelmi és beléptetési rendszerének kialakítása,
-  biztonsági őrök alkalmazásának szabályai,
-  biztonsági tárolóeszközök és megerősített szobák, zá- 

rak/kulcsok előírásai,
-  elektronikus adattovábbító és másoló eszközök védel

me,
-  lehallgatás és rálátás elleni védelem stb.
Természetesen mindezek nem ismeretlenek teljesen a

korábban katonai termeléssel foglalkozók előtt, de a jelen 
szabályozást a NATO-követelményekkel összhangban ala
kították ki.

Az NSIP-tendereken való részvétel még további követel
ményeket is támaszt. Már a tenderfelhívásra való bejelent
kezés is (kormányszervezet által a megfelelő diplomáciai 
csatornán keresztül) csak az ún. „vállalati megfelelőségi
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nyilatkozat" (Company Eligibility Declaration) csatolásával 
történhet. Ezt a nyilatkozatot általában a védelmi ipari vál
lalatok felett szakmai felügyeletet gyakorló minisztérium 
adja ki és a fent említett követelményeken túlmenően sza
vatolja a vállalat műszaki és pénzügyi alkalmasságát a fel
adat elvégzésére.

NATO-tagságunk kezdete óta kb. 10 NSIP tenderfelhí
vást kaptunk, amelyek közül azok témáját tekintve -  3 
esetben (mindhárom elektronikai, illetve teljesítményelekt
ronikai területen) merülhetett fel magyar vállalat részvéte
le. Ezen esetekben a bejelentkeztetés megtörtént (a válla
lati megfelelőségi nyilatkozatban a hiányzó kritériumok 
esetében a „megegyezésük folyamatban” megjegyzést té
ve), de magát a tenderkiírást az érintett vállalatok -  ért
hetően -  nem kapták meg, hisz azok között NATO Secret 
minősítésűek is voltak. Az eddigi tenderkiírások pénzügyi 
volumenét, műszaki tartalmát és az azokra való rövid rea
gálási határidőket is tekintve, ma még nehezen képzelhető

el, hogy magyar vállalat -  fővállalkozói szinten -  a siker re
ményében pályázhatna. Tehát a jelenleg elérendő cél vál
lalataink számára az lehet, hogy alvállalkozóként/beszállí- 
tóként működjenek közre, amelyet saját nemzetközi kap
csolataik, illetve az illetékes hazai államigazgatási szerve
zetek közreműködésével -  a tendernyertesekkel való kap
csolatok kialakításának segítésével -  érhetnek el.

Mindezek után felmerül a címben feltett kérdés megvá
laszolásának kötelezettsége! A válasz igen, „lehetőség”, de 
mint a védelmi iparunk támogatását illető kérdésekben már 
annyiszor, „fenntartással”! Mondom ezt azért, mert az NSIP 
által biztosított előnyök elnyeréséhez a vállalatoknak, ha 
saját érdekükből is, de a saját pénzügyi forrásaikra is tá
maszkodniuk kell a hiányzó feltételek megteremtése érde
kében.

Szeghy Sándor szakfőtanácsos 
GM Ipari Fősztály -  VHO

„Igáslovak és öszvérek”
A magyar SFOR-alakulat műszaki felszerelése

Okucani, a magyar SFOR-tábor egyike a legpedánsabbak- 
nak. Ezt maga Barbara Doornink amerikai dandártábornok 
asszony, a zágrábi SFOR Támogató Parancsnokság he
lyettes vezetője is megjegyezte utóbbi okucani látogatása
kor, amikor így szólt: „Az SFOR-táborok között ez egy va
lódi gyöngyszem!”

Az egység katonáiról már sok lap hasábjain esett szó, 
ám a munkák során újra és újra használt, meggyötört gé
pekről annál kevésbé. Ezért is szeretném most a magyar 
SFOR-katonák legfontosabb „igáslovait” és „öszvéreit” be
mutatni.

A Magyar Műszaki Kontingens (MMK) a parlamenti jóvá
hagyás után, 1996. február harmadikától tartozik -  mint a 
Hadszíntér Parancsnokság közvetlen műszaki alegysége 
-  az IFOR, majd később a SFOR alárendeltségébe. A kez
deti 415 fős kontingenst az SFOR megalakulásával 310 fő
re csökkentették, ám az emberek és gépek feladata nem
hogy kevesebb, még több lett. Az MMK szervezetébe egy 
kontingenstörzs, egy-egy pontonos hidász, út- és hídépítő, 
törzs-, valamint logisztikai század, továbbá egy utászsza
kasz és egy segélyhely tartozik. Az MMK a hadszíntéren 
különböző teherbírású úszó és álló aljzatú fém-, fa- és pon- 
tonhidak, valamint katonai utak építésére és fenntartására, 
kompátkelőhelyek berendezésére, továbbá a munkaterüle
tek tűzszerész ellenőrzésére képes. Az alegységek épület- 
bontási és romeltakarítási munkákban („az SFOR barátsá
gos arca” akció keretében Pakrácon és Kusonjében), a hó- 
és jégeltakarító, úgynevezett SNIC-csoportok munkájában, 
erődítési és helikopterleszállóhely-építési (llidza), illetve tá
borépítési (Butmir) feladatokban és munkákban vettek 
részt. A kontingens legnagyobb sajtóvisszhangot kapott fel
adata a világörökség részét képező, lerombolt mostari 
Öreghíd helyreállításának megkezdésében való részvétel 
volt. Az embert próbáló feladatok mind a katonák, mind a 
technikai eszközök hadrafoghatóságát igényelték. A kon
tingens 1996-1998 nyara között megépített 25 hidat mint
egy 1700 m hosszban, legutóbb például egy PMP ponton- 
hidat Dobojnál, épített és helyreállított 27 km utat, valamint

65 km hosszúságú vasúti szakaszt, aknamentesítettek és 
ellenőriztek 102 000 m2-nyi területet, és 1700 búvármerü
lést hajtottak végre. Az egység „igáslovai” és „öszvérei” ez 
idő alatt több mint 1 500 000 km-t „futottak” és felhasznál
tak több mint 800 000 I üzemanyagot. A szerpentinek, az új 
feladatok, mint például a konvojkísérés, komoly szakmai 
próbatételt jelentettek a kint szolgálóknak.

A legtöbb földmunkát BAT-2 típusú, gyorsjáratú, lánctal
pas bulldózerrel végezték. A BAT-2 világszínvonalú gép a 
maga kategóriájában, hiszen majdnem minden feladatra 
használható. Óránként például 400 m3 fagyott földet is meg 
tud mozgatni. 1000 LE-s motorja „mindenevő”. Manőve
rezőképessége -  méretei ellenére -  meglepően jó, és e tu
lajdonságának a szűk szerpentineken bizony nagy hasznát 
vesszük. Egy tankolással körülbelül 16-17 üzemórát képes 
dolgozni, ami annyit jelent, hogy elmehetünk vele egy 500 
km-re lévő munkaterületre, vissza is jöhetünk és még dol
gozhatunk is 3 órát. Mindez egy üzemanyag-feltöltéssel. 
Műszaki felszerelése sokoldalú. Elöl egy többfunkciós toló
lap van, amely használható kétoldali, bulldózer és gréde- 
rező (oldalazó) helyzetben. Hátul egy talajlazító található 
rajta, valamint egy 60 t teherbírású csörlő, közel 100 m 
hosszú vontatókábellel, és egy 2 t teherbírású daruval is 
felszerelték ugyanitt, amely egyaránt használható vasúti 
szállításoknál vagy egy csónak, netán egy hídelem vízre 
tételénél. Mélységhatároló szánjánál rögzíteni lehet a toló
lap nyesési magasságát. A tolólapot egyébként maximum 
45 cm mélyen lehet a földbe süllyeszteni. Erdőirtáson va
ló átjáró létesítésekor 200-250 m-t is haladhat előre órán
ként a BAT-2. Ez a képessége főleg fedezékek építésekor 
hasznos. A munkaszerveinek átállítási ideje 3, maximum 4 
perc. A páncélozott, kézifegyverek tüze ellen védő fülké
ben 10 ember számára van kényelmes hely. A minden ké
nyelmet kielégítő, páncélozott járművekhez képest megle
pően kényelmes kabint egyébként felszerelték atom-, bio
lógiai és vegyi szűrőberendezéssel és fűtő-hűtő készülék
kel is. A Magyar Honvédségen kívül csak a volt Szovjetu
nióban használják, bár állítólag már Nagy-Britannia is ko-
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moly erőfeszítéseket tett -  előnyös műszaki paraméterei 
miatt -  ilyen típusú gépek megszerzésére.

Harcászati adatai: tömege: 39 700 kg; hossza: 9640 
mm; szélessége: 4000 mm; magassága: 3690 mm; legna
gyobb sebessége: 65,3 km/h; legnagyobb üzemi sebessé
ge: 15 km/h; maximális üzemideje: 16-17 óra; a szállított 
maximális üzemanyag-mennyisége: 1740 I; személyzete: 
általában 4 fő, gépparancsnok, gépkezelő, rádiós és felde
rítő; üzemanyag-fogyasztása: 100-300 I óránként; a motor 
típusa: V—46-4,12 hengeres „mindenevő”; a motorteljesít
ménye: 750 kW (1000 LE); főbb feladatai: hadi és közle
kedő utak, átjárók létrehozása, fenntartása, akár erdős
bokros terepen is, munkaterületek megtisztítása, elegyen- 
getése, bombatölcsérekkel szabdalt területek, fagyott és 
erősen kötött talaj lazítása, akadályelhárítás (hó, jég, 
törmelék), valamint út- és hídépítés és megerősítés.

A pontonos-hidász század 2 pontonos szakaszból, 1 ví
ziátkelő deszantrajból, 1 vízijárműrajból és 1 felderítőrajból 
tevődik össze. A század fő feladata, hogy az úgynevezett 
hadműveleti területen lévő összes SFOR-erő részére ide
iglenes, úgynevezett hadihidakat építsen, üzemeltessen és 
karbantartson.

A század egyik fő felszerelése a P/WP-pontonelem, ame
lyet Kraz-255B típusú tehergépkocsikra szereltek föl. Két
fajta pontonelem létezik: folyami és parti. Előnye, hogy me
netből telepíthető, méghozzá úgy, hogy a tehergépkocsik 
egyenként betárolnák háttal a vízpartnak a folyóba, és be
leeresztik a pontonelemeket. A P/WP-szalaghíd másik nagy 
előnye, hogy bármilyen időjárási körülmények között tele
píthető. A hadihídoszlop anyagából 20 és 60 t teherbírás 
közötti hidak, illetve 20-1701 teherbírású áthajózási kom

pok építhetők. Egy hídelem egyébként négy összecsukha
tó pontonrészből áll, amelyek a vízretételnél szalagszerűen 
szétnyitódnak és azonnal kész hídkompot vagy áthajózá
si kompot képeznek. Harmadik előnye a P/WP-szalaghíd- 
nak, hogy a folyami hídkomp és az áthajózási komp szer
kezeti megoldása ugyanaz.

Harcászati adatai: egy 2 0 1 teherbírású hídnál a hídpálya 
szélessége: 3,29 m; a híd maximális hossza: 382 m; a híd 
építéséhez szükséges létszám: 102 pontonos és 34 gép
kocsivezető; a híd építéséhez szükséges idő: 50 perc. Egy 
60 t teherbírású hídnál a hídpálya szélessége: 6,50 m; a 
híd maximális hossza: 227 m; a híd építéséhez szükséges 
létszám: 102 pontonos és 34 gépkocsivezető; a híd építé
séhez szükséges idő: 30 perc. Egy 4 0 1 teherbírású komp 
2 folyami hídkompból megépíthető. A komp hossza: 13,50 
m; a komp építéséhez szükséges létszám: 6 pontonos és 
2 gépkocsivezető; az építéshez szükséges idő: 8 perc. Egy 
6 0 1 teherbírású kompnál 3 folyami hídkomp szükséges. A 
komp hossza: 20,25 m; a komp építéséhez szükséges lét
szám: 9 pontonos és 3 gépkocsivezető; az építéshez szük
séges idő: 10 perc. Egy 80 t teherbírású komp 4 folyami 
hídkompból megépíthető. A komp hossza 27,00 m; a komp 
építéséhez szükséges létszám: 12 pontonos és 4 gépko
csivezető; az építéshez szükséges idő: 12 perc.

Harcászati adatok (Kraz-255B pontonrakodó gépkocsi): 
tömege: 11 950 kg; hossza: 8645 mm, szélessége: 2750 
mm; magassága: 2940 mm; legnagyobb sebessége: 71 
km/h; hatótávolsága: 530 km; maximális teherbírása: 7500 
kg; személyzete: 1+2 fő; üzemanyag-fogyasztása 100 km- 
en: 38 I; a motor típusa: JAMZ-38, 8 hengeres, négy
ütemű, dízel, a motorteljesítménye: 240 LE.

A pontonok mozgatását BMK-130 típusú vontató motor
csónakkal végezzük. A kiépített szalaghidak mentén való 
járőrözésre a rohamcsónakjainkat használjuk. A PTSZ-M  
deszantharcjárművek feladata pedig a haditechnikai eszkö
zök és a személyi állomány folyókon való biztonságos át
szállítása.

Harcászati adatok (ZIL-131 típusú terepjáró tehergépko
csi): tömege: 5600 kg; hossza: 6900 mm; szélessége: 
2500 mm; magassága: 2480 mm; legnagyobb sebessége: 
80 km/h; hatótávolsága: 645 km; maximális teherbírása: 
5000 kg, személyzete: 1+2 fő; üzemanyag-fogyasztása 
100 km-en: 36 I; a motor típusa: ZIL-131 8 hengeres, 
négyütemű, benzinüzemű; a motorteljesítménye: 150 LE. 
Feladata: a BMK-130 típusú, vontató motorcsónak szállí
tása.

Harcászati adatok (BMK-130 típusú vontató motorcsó
nak): tömege: 3770 kg; hossza: 7850 mm; szélessége: 
2100 mm; magassága: 1500 mm; legnagyobb sebessége: 
19,5 km/h; üzemideje: 8-9 óra; személyzete: 1 fő; üzem
anyag-fogyasztása óránként: 23,2 I; a motor típusa: 
JAZ-204V; a motorteljesítménye: 100 LE.
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Harcászati adatok (PTSZ-M  típusú kétéltű, lánctalpas, 
közepes deszantharcjármű): tömege: 17 700 kg; hossza: 
11 500 mm; szélessége: 2650 mm; magassága: 3300 mm; 
legnagyobb sebessége úton: 42 km/h; maximális teherbí
rása úton: 5000 kg; maximális teherbírása vízen: 10 000 
kg; személyzete: 2 fő; maximálisan szállítható személyek 
száma: 70 fő+12 hordágy; üzemanyag-fogyasztása 100 
km-en, úton, 5000 kg terheléssel: 130-150 I; hatótávolsá
ga 5000 kg terheléssel, úton: 450-500 km; hatótávolsága 
10 000 kg terheléssel, vízen: kb. 160 km (15 üzemóra); a 
motor típusa: V-54-P (A-712P), 12 hengeres, négyütemű, 
kompresszor nélküli, közvetlen hajtóanyag-befecskende
zésű, folyadékhűtéses dízelmotor; a motor teljesítménye: 
350 LE; összes üzemanyaga: 705 I; fegyverzete: 2 db 
AK-47  Kalasnyikov típusú gépkarabély egyenként 10-10 
tárral, valamint 1 db rakétapisztoly 2 készletnyi (20 db) ra
kétával.

Az út- és hídépítő század 1 készlet TMM nehéz hídrakó 
gépkocsival rendelkezik. Egy készletbe négy gépjármű tar
tozik, s egy gépjárművel 10,5 m hosszú, ollós nyitású 
nyompályás hidat lehet építeni. Egyszerre pedig maximum 
két készlet gépkocsi hídelemét lehet összeilleszteni, így 
egy maximum 80 m hosszú, ollós nyitású hidat lehet 
összerakni. Itt használható még az USZM hídépítő gépko
csi is, amely képes arra, hogy önmaga alatt rakja le a hidat, 
hiszen miután lerakott 4 cölöpöt, újra és újra lerak négyet- 
négyet.

Harcászati adatok (TMM nehéz, hídrakó gépkocsi): tö
mege: 19 400 kg; hossza: 8900 mm; szélessége: 3220 
mm; magassága: 3550 mm; legnagyobb sebessége: 55 
km/h; hatótávolsága: 530 km; üzemanyagkészlete: 450 I; a 
motor típusa: JAMZ-238, 8 hengeres, négyütemű, dízel; a 
motorteljesítménye: 240 LE; üzemanyag-fogyasztása 100 
km-en: 78 I; személyzete: 3 fő: gépkocsivezető, segédve
zető és felderítő; a szállított hídelem tömege: 7000 kg; a 
hídelem hossza: 10 500 mm; a hídelem szélessége: 3800 
mm; a hídelem teherbíró képessége: 60 t.

A különböző kotrók és daruk közül is kiemelkedik a Tat
ra 815 W típusú tréler vontatók sziluettje. Általában ezek
kel a gépekkel szállítják a munkaterületre, például, a 
BAT-2 típusú gyorsjáratú, lánctalaps bulldózereket és más 
nehéz gépeket.

Harcászati adatai: tömege: 15 700 kg; hossza: 9340 
mm; szélessége: 2500 mm; magassága: 3650 mm; legna
gyobb sebessége: 80 km/h; hatótávolsága: 1000 km; ma
ximális vontatható teher: 70 000 kg; maximális hasznos te
her: 10 000 kg; üzemanyag-fogyasztása 100 km-en: 46I; a 
motor típusa: T2-930-51, 12 hengeres, négyütemű, felül
töltős, közvetlen üzemanyag-befecskendezésű, „minden
evő”; a motorteljesítménye: 450 LE; üzemanyagkészlete: 
460 I; személyzete: 1 fő; a kabinban szállítható még: 3 fő.

Az MMK nagymértékben használja még a PKT típusú 
gumikerekes bulldózert is, főleg hadiutak építésénél, fede
zékásásnál és egyéb földmunkák elvégzésekor.

Harcászati adatai: tömege: 19 400 kg; hossza: 8150 
mm; szélessége: 3300 mm; magassága: 3100 mm; legna
gyobb sebessége közúton: 45 km/h; legnagyobb sebessé
ge földúton: 12-25 km/h; a motor típusa: D12A-357A, 12 
hengeres, négyütemű, közvetlen üzemanyag-befecsken
dezésű, folyadékhűtéses dízel; a motorteljesítménye: 375 
LE; üzemanyag-fogyasztása óránként: 22-28 I; személy
zete: 2 fő; gépparancsnok és gépkezelő; munkaszerve: 
hidraulikus működtetésű, állítható tolólap. A tolólap teljesít
ményadatai: oszlopútépítés: 3-6 km/h; földtolás: 100-120 
m3/h; fedezékásás: 60-120 m3/h.

Farkas Károly és Szilvási Bertalan főtörzsőrmester ta
pasztalataikkal alátámasztott véleményüknek is hangot ad
tak, amikor elmondták, hogy bár a kintlévő technikai eszkö-

4. ábra : PTSZ-M típusú kété ltű, láncta lpas, közepes d e 
szan tha rc já rm ű

zök 15-20 évesek és a volt Szovjetunióból származnak, va
lamint az alkatrészellátásuk is akadozik néha, ám meglepő 
módon még mindig jól és megbízhatóan üzemeltethetők, 
és ami a számukra is végképp meglepő volt, hogy össze
hasonlítva a hadszíntéren lévő hasonló feladatú, más nem
zetiségű technikai eszközökkel, például, a magyarok által 
használt orosz P/WP-szalaghidak megbízhatóbbak, erőseb
bek, és az ottani viszonyok között jobban használhatók, 
mint amerikai megfelelőjük. A magyar katonák jelenlétére 
pedig azért is nagy szüksége van az SFOR-nak, mert je
lenleg csak ők képesek a hadműveleti területen részt vevő, 
műszaki kapacitással rendelkező nemzetek katonái közül 
a fémhidakon kívül fahidakat is építeni, akár hozott, akár 
helyben kivágott és feldolgozott faalapanyagból.

A Magyar Műszaki Kontingens katonái -  feladataik döntő 
többségét -  a Bosznia-Hercegovinában lévő hadműveleti 
területen végzik. A konvojba tömörült gépjárműveket 
„CONVOJ" feliratot viselő BTR-80 típusú, páncélozott 
szálltó harcjárművek kísérik, igaz, a megszokott géppus
kák nélkül, hiszen ezek felszerelését, mivel békés SFOR- 
missziót látnak el honfitársaink, a magyar Országgyűlés 
nem engedélyezte.

A többi nemzet SFOR-katonái azt hitték először, hogy a 
járműveink a BTR-80-as valamilyen új változatai. Amikor 
kiderült az igazság, csak csóválták a fejüket, és volt, aki jót 
mosolygott az egészen. (Az Országgyűlés 1998 decembe
rében megváltoztatta döntését és az összes BTR-80 harc
jármű visszakapta eredeti 14,5 mm és 7,62 mm géppuska
fegyverzetét. -  Szerk.)

A BTR-80 típusú páncélozott szállító harcjárművek a 
Magyar Honvédség jelenlegi legfiatalabb harcjárművei. Az 
afganisztáni háború tapasztalatait is igyekeztek minél job
ban felhasználni az orosz tervezők, mikor megalkották a 
konstrukciót. A BTR-80-as kerekeiben a levegőnyomás 
változtatható, így akár menet közben is alakítható a le
vegőnyomás az adott terepviszonyoknak megfelelően. 
Ezáltal a harcjármű mozgásképes marad akkor is, ha gya
logsági fegyverből leadott lövés éri. A harcjármű úszóké
pes, vízsugárhajtóművének segítségével tud átkelni a fo
lyókon. A harcjármű szerkezete lehetővé teszi a küzdő- és 
az utastér hermetikus lezárását, valamint a küzdőtérben le
vegőtúlnyomást is létrehozhat, így akár atomcsapással súj
tott, biológiailag vagy vegyileg fertőzött területen is átkelhet 
a BTR-80.

Harcászati adatai: tömege: 13 600 kg; hossza: 7650 
mm; szélessége: 2900 mm; magassága: 2350 mm; legna
gyobb sebessége műúton: 80 km/h; legnagyobb sebessé
ge közepes földúton: 20-40 km/h; legnagyobb sebessége 
vízen: 9 km/h; hatótávolsága műúton: 600 km; hatótávolsá
ga terepen: 200-500 km; hatótávolsága vízen: 108 km (12 
üzemóra); üzemanyag-fogyasztása műúton, 100 km-en:
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5. ábra : BTR-80 típusú páncélozott, szá llító  ha rc já rm ű  (A fe l
vé te l a kko r készü lt -  1998 nyarán  a m iko r m ég nem  vo l
tak to ronygéppuská i!)

60-120 I; személyzete: 3 fő: parancsnok, vezető és torony
lövész; árokáthidaló képessége: 2 m; lépcsőmászó képes
sége: 0,5 m. A BTR-80 típusú páncélozott, szállító harc
jármű maximum 30 fokos dőlésszögű emelkedőt és 25 fo
kos dőlésszögű lejtőt tud leküzdeni.

Bár vannak Okucaniban magyar tűzszerészek is, felada
tuk „csupán” a munkaterületek átvizsgálására és ellenőrzé
sére irányul. A tűzszerészek felszerelése semmiben sem 
különbözik az itthon használatosaktól. így Volkswagen LT

45 típusú, terepjáró gépjárműveik, valamint IMP, OGFés 
ML-15-14  típusú akna- és EL 1302 típusú bombakereső 
műszereik vannak. Felszerelték még őket különböző szú
róbotokkal, KRM-1 típusú, aknamező felderítő és átjáró
nyitó készlettel, valamint magától értetődően mindegyikük 
repeszvédő mellényt és sisakot visel. Ezekkel az eszkö
zökkel végzik tehát munkájukat, a rendelkezésre álló, né
ha elég rövid idő alatt, a 14 fős szakasz tagjai. Munkájuk 
sajnos bőven akad majd a jövőben is, hiszen Bosznia-Her
cegovina és Horvátország területén még mindig összesen 
mintegy 3-3,5 millió aknát rejt a föld mélye. Bár az MMK 
katonái csak előzetesen aknamentesített területen végez
hetik munkájukat, a maximális biztonságra való törekvés 
miatt ők is mindig részletes átvizsgálást végeznek minden 
feladat megkezdése előtt. Talán ennek is köszönhető, 
hogy a békefenntartó misszióban részt vevő nemzetek kö
zül a magyar kontingens katonái nem szenvedtek halálos 
balesetet az elmúlt három év alatt. Az alkatrész-utánpótlást 
és felszerelést a kaposvári Boconádi Szabó József Logisz
tikai Ezred Nemzeti Támogató Százada juttatja el közúton, 
konvojokban a kintiekhez.

A szerző ezúton köszöni Farkas Károly százados, Erdő- 
di András főtörzsőrmester, Nagypál János főtörzsőrmester, 
Szilvási Bertalan főtörzsőrmester és Berente Péter törzsőr
mester segítségét az anyag elkészítésében'.

A fotók a szerző felvételei.
Berta Sándor

Az Ariete és Centauro harcjárművek Magyarországon

1999 júniusában a „Balaton 99” hadgyakorlat keretében a
II. világháború óta először vonultak fel magyar területen 
olasz páncélos és gépjárművek. Az 1997-es magyar-olasz 
Partnerség a békéért szerződés keretén belül került meg
rendezésre a „Balaton 99” -  mintegy folytatásaként a 132. 
Ariete olasz páncélosdandár 1997-es és a Centauro olasz 
gépesített dandár 1998-as gyakorlatainak.

Mivel Magyarország 1999. III. 12-e óta NATO-tag, védel
mi, biztonsági és stabilitási céljai azonosak, így PfP-part- 
nerországból az Atlanti Szövetség tagországává vált. Az 
1999-es gyakorlat célja a dandár vezetésének és csapatai 
szervezői és végrehajtási képességének ellenőrzése, va
lamint továbbfejlesztése nem saját nemzeti területen egy 
békét támogató hadműveletben.

A gyakorlaton részt vevő erők
-  A „Pozzuolo del Friuli” páncélos felderítődandár parancs
noksága;
-  a dandár harcászati támogató osztálya;
-  a 21. „Timavo” (Caserta), műszaki részlegével megerő
sített pc. felderítődandár a logisztikai zászlóalja részeként;
-  a 4. „Genova Cavalleria” ezred 2 százada, amelyhez egy 
magyar felderítőszakaszt is alárendeltek;
-  az 5. „Landen di Novara” ezred 3 századdal; amelyből 
egy a sajátja, egy a „Piemonte Cavalleria” ezredtől, egy a 
32. Ariete harckocsiezredtől alárendelve;
-  a 8. „Pasubio” önjáró tábori tüzérezred, amelynek aláren
delték a 132. „Ariete” dandár egy önjáró ütegét és egy ma
gyar tábori tüzérüteget, és a 3. „Volturno” sorozatvető ez
red 3 db sorozatvetőjét;
-  a 28. „Tucano” repülőezred kijelölt helikopterei.
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A fegyverzet számszerűen

A résztvevők: 1570 fő (tiszt, tiszthelyettes és közkatona) 
beszámítva a magyar résztvevőket is.
A fegyverzet: 37 db PSZH, ebben egy század B-1 Centa- 
uro páncélvadász; 13 db C-1 Ariete harckocsi, 18 db 
FH-70 tarack; 9 db M-109 önjáró tarack, 3 db MLRS soro
zatvető; 3 db M -1 13 csapatszállító PSZH, 3 db BTR-80 
magyar PSZH; 381 db különféle kerekes gépjármű; 5 db 
A - 129 harci helikopter.

A szállítás lebonyolítása

-  10 vegyes vasúti szerelvény (személyek, eszközök, 
anyagok) a Gorzia-Udine-Palmanova-Casarsa-Aviano 
útvonalon érkezett Hajmáskérre;
-  5 járműoszlop (30 kocsi egy oszlopban), Szlovéniában 
éjszakázott és Dolgavas határállomáson át érkezett Várpa
lotára;
-  5 db A-129  harci helikopter Szentkirályszabadján szállt 
le;
-  a várpalotai lőtér berendezése 1999. május 27-én kezdő
dött el és június 1-jén fejeződött be. A lőtér kiürítése és a 
csapatok kivonulása június 17-én kezdődött meg és 26-ig 
tartott a beszállítással azonos módon.

A gyakorlatok térsége

A dandár a várpalotai lőteret és kiképzési területeket vette 
igénybe, ahol a táborhelyeket 3 területen telepítették, egy
más közelébe. A kiképzési program a magyar hatóságok

kal egyeztetett volt: lőgyakorlatokat kézi- és nehézfegyve
rekkel, olasz és magyar egységek közös gyakorlatait éles
ben és törzsvezetési szinten, illetve a június 17-i, vala
mennyi résztvevőt érintő harcászati gyakorlatot tartalma
zott. A logisztikai és egyéb szolgáltatásokat a Magyar Lo
gisztikai Igazgatóság biztosította a gyakorlat egész idősza
kában.

A C-1 Ariete olasz harckocsi

1982-ben az olasz hadsereg elhatározta egy új harckocsi 
megtervezését és hazai gyártását, mellyel egyenértékű tí-

I

3. áb ra : A  Centauro és  IVECO te rep já ró  H a jm áskéren  (KFN)
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pust kívántak létrehozni a német Leopard-2-veI. Az 
Otobreda és IVECO cég egy konzorciumot hozott létre, 
amely az olasz haderő összes új harcjárművét kialakította, 
így azt is. Az ipari munkálatokat 1984-ben kezdték meg.
A kiinduló alap a már gyártott OF-40 harckocsi volt, amely 
a német Leopard 1A-4 típus licenciája. Ennek áttervezésé
vel alakítottak ki egy nehezebb, 54 t tömegű, jobban pán
célozott harckocsit, amely alkalmas az új 120 mm-es ágyú 
beépítésére. A bázis az volt, hogy az olasz utak, hidak, 
vasutak stb. max. 55 t tömegű járművet bírnak el, tehát a 
harckocsi könnyebb legyen, mint az M1 vagy a Leopard-2. 
így vékonyabb páncélzattal egy hasonló testet alakítottak 
ki, amelynek tornya a brit Challenger-1 felépítését mintáz
ta.

1986-88 között megépült a prototípus, majd 6 db előso- 
rozat-példány, ezekben kipróbálták a licenciában gyártott 
120 mm-es német ágyút, majd 1990-ben megrendelték az 
első 200 db-ot. A gyártás La Speziában és Bolzanóban 
zajlik, 1995-től szállítják, évente 30-33 db jármű készül el 
2001-ig. Az első 200 db-os sorozat az Mk 1. változat, en
nek ára a pótalkatrészekkel és logisztikával együtt 970 mil
lió $.

Az olasz harckocsi Mk 2. második sorozata 500 db len
ne 2001 után, ez automatikus töltőgépet, jobb rugózást, 
legújabb tűzvezető rendszert és javított védelmet kapott. 
Ezek kormányzati finanszírozása még nincs eldöntve.

Főbb harcászati adatok

c- 1 Ariete B-1 Centauro

Személyzet létszáma: 4 fő 4 fő
Harci tömeg: 54 t 25 t
Talajnyomás: 0,9 kg/m2 -
Hossz (lövegcsővel): 9,66 m 8,55 m

(teknő): 7,59 m 7,85 m
Szélesség (köténnyel): 3,601 m 3,05 m

(lánctalpnál): 3,42 m 2,945 m (kerék)
Magasság: 2,5 m 2,735 m
Tűzmagasság: 1,9 m kb. 2,1 m
Hasmagasság: 0,44 m 0,417 m
Max. sebesség: 65 km/h 105 km/h
Gyorsulás (0-32 km/h): 6 s -
Max. hatósáv: 550 km 800 km
Gázlómélység: 1,2 m 1,5 m

(előkészítve): 4,0 -
Lépcsőmászó képesség: 1,0 m kb. 0,7 m
Árokáthidalás: 3,0 m 2,5 m
Fegyverzet: 1x120 mm sima csövű löveg 1x105 hu

zagolt löveg
42 db lőszer 40 db lőszer
1x7,62 mm gp. koaxiális 1x7,62 mm

gp.koaxiális
2400 db lőszer 1400 db lő-

szer
1x7,62 mm légvédelmi gp. 1x7,62 mm

légvédelmi gp.
2x4 db ködgránát (76 mm) 2x4 db

ködgránát 
(76 mm)

Motor: IVECO V-12 MTCA IVECO V-6
MTCA

turbófeltöltős turbófel
töltős

12 hengeres dízel 6 hengeres
dízel

1300 LE/2300 ford/min. 520LE/2300
ford/min.

6. ábra: A ha rckocs i tüze lés közben (KNF)

7. ábra : A tüze lőá llás e lfog la lása  (KNF)

^  b

Щ

A jármű felépítése

A futómű hét görgős, a Leopard 1 vagy/OF-40 elrende
zésű. A teknő az OF—40 analóg változata kissé erősebb ki
vitelben. A páncélzat adatai titkosak. A torony és a teknő 
homlokrésze kazamatás felépítésű. A 120 mm-es lősze
rekből 27 db a teknőben, 15 db a toronyban van tárolva.

A hajtóműegység a német ZF LSG 3000 típusú, teljesen 
automata sebességváltó, amelyet az IVECO licenciában 
gyárt. A motor szintén német eredetű, V-12 MTCA, 12 
hengeres, 4 ütemű, befecskendezéses, turbófeltöltésű dí
zel. Teljesítménye 1300 LE, teljesítmény-tömeg arány 24 
LE/t. A könnyebb tömeg miatt megelégedtek az MTU mo
tor kisebb, 1300 LE-s változatával.
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A B-1 Centauro páncélvadász

8. ábra : A  B-1 Centauro a gyárban

A kifejlesztési döntést 1982-ben hozta meg az olasz had
sereg a C-1 Ariete-veI egy időben, hogy a hajtóműegység 
és az új hidropneumatikus rugózás alkatrészei egyformák 
legyenek. 1985 áprilisában készült el a komplett terv, 1986- 
ban az első kísérleti torony.

A tervezés fő vonala az volt, hogy egy nem nehéz, jó te
repjáró képességű páncélvadászt hozzanak létre, amely 
úton sokkal gyorsabb, mint a harckocsik. Ennek az olasz 
partvédelemben vagy a balkáni terepen sok előnye van, lö- 
vege viszont elég teljesítőképes minden átlagos harckocsi 
kilövésére.

Az első B-1 prototípus 1987 januárjában készült el, de
cemberben már 4 komplett jármű volt. Ennek kezdték meg 
a kipróbálását. 1988-ban épült meg az 5-9. sz. újabb pro
totípus, már ballisztikus védelemmel készült teknővel.

Az előszéria 10 példánya 1989-ben épült meg, és a B-1 
sorozatgyártását 1990-ben indították be. A csapatok
1991-ben vették át az első példányokat.

Az olasz szárazföldi haderő 1990-ben 450 db-ot rendelt 
meg, ezt pár év múlva 400 db-ra csökkentették. Az IVECO 
cég a bolzanói gyárban készíti a komplett hajtóműegységet 
(motor, sebességváltó és hűtőrendszer) a Centauróhoz, de 
ugyanott épül az Ariete, a Dardo és Puma harcjárművek 
motorikus része is.

9. ábra : A  B-1 Centauro n éze ti rajza (Jan e ’s)

A löveg L/44-es Rheinmetall-licencia, megegyezik a 
Leopard-2 alaptípusával, Olaszországban gyártják. A lő
szerek csereszabatosak az M1/Leopard 2-vel. A löveg 
emelkedési szöge -9°-+20°-ig terjed, egy két tengelyre 
stabilizált rendszerrel ellátott. A vezető egy MES VEIDEL 
100 passzív látókészülékkel rendelkezik éjszakai veze
téshez. A parancsnok periszkópja Galileo gyártású 
TURMS típus, amelyet a B-1 Centaur járműbe is beépí
tettek.

A B-1 exportja nem valósult meg, Líbia rendelt volna, de 
embergó alá került. Spanyolország kipróbálta ezt a jármű
vet egy Giat Industries gyártású 105 mm-es löveggel, 
amely a saját AMX-30B harckocsijaiban is van, de vásár
lásra nem került sor.

1992-ben 8 db Centaurót bevetettek Szomáliában az 
ENSZ-haderők keretében, ezek 8400 km-t teljesítettek 
igen nehéz körülmények között, és jól beváltak.

A járművek gyártását 1996-ban befejezték, csak az
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olasz haderő alkalmazza. Az egyéb változatok közül csak 
az valósult meg, hogy az utolsó 150 db-os sorozat úgy 
épült meg, hogy egy hátsó ajtó révén lehetővé vált 4 fő el
helyezése a küzdőtérben, de így a jármű csak 16 db lő
szert szállíthat.

A Centauróbó\ terveztek egy 60 mm-es löveggel 
T60/70A toronnyal ellátott változatot és egy 2 fős torony
ban 25 mm-es gépágyúval szerelt változatot. Csak proto
típusok épültek meg. A műszaki-mentő, a vegyifelderítő, a 
légvédelmi, hídvető és ágyúhordozó változatok csak javas
latok maradtak.

A jármű felépítése

Az IVECO-Otobreda cég a teknő és torony konstrukciójá
ban egy hegesztett páncéllemezes konstrukciót választott, 
amely a személyzetet védi a kézifegyverek lőszereitől és a 
gránátok repeszeitől. A homlokfelületek védenek 20 mm- 
es, a többi felület pedig 12,7 mm-es lövedékek ellen.

A torony az Otobreda Le Spezia-i gyárában épült, a fő 
fegyverzet az L7/M68 típusú, 105 mm-es NATO-szabvány 
harckocsiágyú LV52 kaliberhosszal. A löveg itt 750 mm hát- 
rasiklással rendelkezik, hogy csökkentsék a forgató 
mechanizmusra ható erőket. A 40 db lőszerből 14 db-ot a 
toronyban, 26 db-ot a testben szállít. Az MG-42/59 típusú, 
7,62 mm géppuska koaxiális beépítésű, egy azonos típusú 
légvédelmi gyűrűre is felszerelhető. A löveg irányzási szö

ge -6°--i-150-ig terjed, a tornyon Galileo TURMS tűzvezető 
rendszer van, ugyanúgy, mint a C-í-en.

A parancsnoki stabilizált panoramikus látókészülék x2,5 
és x10 nagyítású. Éjjeli alkalmazáshoz hőképes alkalma
zású, amely a lövész készülékének képét egy külön tv-kép
ernyőn mutatja a parancsnoknak.

A ballisztikus számítógép folyamatosan dolgozza fel az 
optikai célzókészülék, lézertávmérő és szervomotorok ada
tait, itt veszi a szenzoroktól a meteorológiai adatokat, a jármű 
helyzetének jeleit és a löveg hőmérsékletének adatait.

A lövész egy Officine Galileo OG C-102 koaxiális telesz
kópot használ, ez x8-szoros nagyítású.

A hajtómű IVECO MTCA V-6 turbófeltöltéses dízelmo
tor, amely 520 LE-t ad le 2300 f/min mellett. A harci tömeg 
25 t, így a teljesítmény/tömeg aránya 20,8 LE/t. Azonos 
hajtómű van a Dardo típusú lövészszállító járműben. A se
bességváltó német Z F 5 HP 1500 típusú, teljesen automa
tikus, 5 előre- és 2 hátrameneti fokozattal. Az egész motor
hajtómű egység 20 min. alatt cserélhető.

A toronyban Sekur ABV védőrendszer van, túlnyomással 
működik. A fűtő-hűtő rendszer lehetővé teszi a működését 
-30  °C—+44 °C között. A lézer besugárzásjelző berende
zést alkalmazzák. A normál B-1 jármű harci tömege 2 4 1, 
a harckocsik egy részét kiegészítő páncélzattal látták el és 
több szerelvényt hordoz. Ezek harci tömege max. 2 8 1 lett.

Sárhidai Gyula

Égi benzinkút

Június végén repültek el Budapestről, a Ferihegyi repülő
térről azok a KC-135-ös légi utántöltő tankergépek (Stra- 
totanker), amelyek május elején érkeztek hazánkba, hogy 
segítsék a Jugoszlávia elleni légicsapásban részt vevő har
ci gépek üzemanyaggal való utántöltését. A Taszárra tele
pített F-18-asok és A-10-es harci gépek is csak azután 
foglalhatták el Somogy megyei állomásukat, amint a „légi 
benzinkutak” megérkeztek Budapestre. A Jugoszlávia elle
ni támadások intenzitása szempontjából egyáltalán nem 
volt elhanyagolható, hogy a NATO harci gépeinek mekko
ra távolságot kellett megtenniük a biztonságos üzema
nyag-felvételhez.

Jay S. Mershon őrnagy, az egyik repülőgép pilótája a Fe
rihegyi repülőtéren tartott bemutatón elmondta: a NATO 
eredetileg huszonegy légi utántöltő repülőgép állomásoz- 
tatásához igényelt engedélyt, a magyar hatóság azonban 
azt kérte, hogy tizenhatnál több tanker egy időben ne tar
tózkodjon Ferihegyen, mert az megnehezítené a gépek ki
szolgálását. A KC-135-ösöket több mint 550 főnyi sze
mélyzet szolgálta ki, akik a Légierő Nemzeti Gárdájának 
Pittsburgben állomásozó egységéből érkeztek. A legény
ség húsz százaléka az Amerikai Egyesült Államok légiere
jébe tartozó hivatásos katona, a többiek pedig tartalékosok 
voltak.

A Ferihegyen közel két hónapig állomásoztatott légi 
utántöltő repülőgépeket elsősorban az F-15A jelzésű 
(Strike-Eagle) csapásmérők, az F-115C, az F-16C és az 
A-10-es típusú vadászgépek veszik igénybe. Ezek-típus
tól függően, póttartállyal vagy anélkül -  általában 4,5-5 
órát töltenek a levegőben. Egyetlen repülés ideje alatt sem 
fogyasztják el teljes készletüket. Bizonyos körülmények kö

zött akár hat órán át is levegőben maradhatnak a feltankolt 
8-12 tonnányi kerozinnal.

Az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a légi 
utántöltő repülőgépek iránti igény, hiszen a korszerű va
dászgépekkel és elfogó vadászokkal szemben támasztott 
követelmények ellentmondásban vannak a hatalmas távol
ságokkal. A nagy légierők koncepciója -  vagyis a szükség 
szerinti gyors reagálás és az egyre távolabb eső cé] -  igen 
nagy hatótávolságot igényel. Az Amerikai Egyesült Államok 
Boeing KC-135 típusú gépeit, melyeket még a jövő évez-

1. ábra : A P ennsy lvan ia -i Lég i N em zeti Gárda  KC-135 F g é 
p e i a Ferihegyen, e lő l a 91 496  g yá ri szám ú p é ld á ny  
(KN F)
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3. ábra: A pilótakabin teljesen hagyományos műszerezéssel, 
az 1960-as évek kialakításában (KNF)

5. ábra: A gép rakodótere középre befogott konténerekkel, 
oldalt ejtőernyős ülések (KNF)

7. ábra: Az utólag szerelt hajlékony tömlős csatlakozó, a be
mutató kedvéért kiengedve (KNF)
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4. ábra: A gép törzse bal oldalt lévő rakodóajtó belülről (KNF)

2. ábra: A gép töltőcső operátorának munkahelye a gép fará- 
ban (KNF)_________________________



redben is használni akarnak, azért készítették, hogy ezt az 
ellentmondást sikerüljön áthidalni. Az Egyesült Államok Lé
giereje (USAF) 1954-ben rendelte meg az első 29 pél
dányt. A típus első repülőgépe 1956 augusztusában emel
kedett a levegőbe, és a sorozat első darabjait a kaliforniai 
Castle légi támaszpont kapta meg. Az utolsó példányokat 
1965-ben adták át. Bár a típus sorozatban gyártott példá
nyait elsősorban légi utántöltő repülőgépnek használják, ki
fejlesztettek olyan változatokat is, amelyeket szállító re
pülőgépeknek alkalmaznak, de vannak kutatási célokat 
szolgáló, illetve speciális fedélzeti elektronikai eszközökkel 
felszerelt változatai is.

A KC-135, Stratotanker repülőgép, mely bármilyen idő
járási viszonyok között bevethető, több korszerűsítési prog
ram során nyerte el a mai formáját. Alapját a Boeing 367- 
80 változat képezte, amelyből a 707-es utasszállító típust 
is kifejlesztették. Később kicserélték a szárnyak alatti borí
tást, a hajtóművet, nagyobb méretű farokrészt kapott, új fé
keket és csúszásgátlókat építettek bele. Az így átalakított 
gépek a KC-135E típusjelet kapták. A következő program
ban kétáramú, gázturbinás sugárhajtóművet építettek a re
pülőgépbe, illetve kapott egy kisegítő energiaforrást, 
amely lehetővé tette, hogy külső segítség nélkül is képes 
legyen elindítani hajtóműveit, felújították a hidraulika- és a 
pneumatika-rendszereket. Ezzel azt érték el, hogy a 
KC-135R típusjelzésű repülőgép nagyobb biztonsággal

üzemeltethető, rövidebb felszálló mezőről indítható és több 
tüzelőanyagot képes szállítani, nagyobb távolságra, mint 
elődjei. A légi utántöltő rendszer felett kiképeztek egy ve
gyes szállítmány befogadására alkalmas teret is, amely al
kalmas mind teher, mind személyek szállítására.

A Stratotanker légi utántöltő repülőgépek százai vettek 
részt a Szaúd-Arábiához létesített légihíd megvalósítása
kor, a Sivatagi Pajzs hadművelet előkészítésében, 1990 
augusztusában. Az ezt követő Sivatagi Vihar hadművelet 
során pedig az amerikai KC-135 típusok és a francia 
C-135FR változatok több ország csapásmérő repülőgépe
inek légi utántöltését végezték. A repülőgép átlagos utazó
sebessége 9300 és 12 190 méter között: 853 km/h, emel
kedési sebessége tengerszint felett 393 m/min, maximális 
emelkedési sebessége 494 m/mjn. A repülőgép 27 perc 
alatt éri el a 9300 m magasságot. Bevetési hatósugara 
4627 km. Maximális felszállótömege 146 284 kg, maximá
lisan szállítható tüzelőanyag 92 210 kg, teherszállító kapa
citása 37 648 kg. Fesztávolsága: 39,88 m, hosszúsága 
41,53 m, magassága 12,70 m, szárnyfelülete 226,03 négy
zetméter. Személyzete: 4 fő. Fegyverzete nincs. A repülő
gép ára megközelítőleg 52,2 millió dollár, az 1996-os év ár
folyamán számolva. A típusból jelenleg 373 aktív szolgálat
ban áll, a Légierő Nemzeti Gárdája állományában, illetve 
tartalékban 268 példány található.

Kovács Attila

T i s z t e l t  O l v a s ó i n k !
S a jn á la tta l  k ö z ö l j ü k , h o g y  a z  é v e s  in f lá c ió  m ia t t  a  HADITECHNIKA p é l d á n y o n k é n t i á r á t  

2000 január 1-jétől 200 Ft-ra kell emelnünk.
Az é v e s  e l ő f iz e t é s t  700 F t - ra  e m e l t ü k , t e h á t  p é l d á n y o n k é n t  25 F t -o t  t a k a r íth a tn a k  m e g .

S Z E R K .
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A NATO lobogóinak felvonása a kecskeméti repülőtéren

A Magyar Köztársaság is része volt annak az ünnepségso
rozatnak, melyet 1999 márciusában rendeztek a NATO 
kibővítésének és a szervezet fennállásának félévszázados 
évfordulója alkalmából. A történelmi ceremónia színhelye 
1999. március 12-én az Amerikai Egyesült Államok terüle
tén lévő Independence volt, ahol a Truman Könyvtár épü
letében a három kelet-közép-európai ország külügyminisz
terei letétbe helyezték a NATO-hoz való csalakozásról szó
ló okiratokat. Ezzel Magyarország teljes jogú tagja lett az 
észak-atlanti szervezetnek. Március 16-án Brüsszelben, a 
NATO központjában felvonták a három új tagállam nemze
ti lobogóját. Az ünnepi rendezvényen részt vett Orbán Vik
tor miniszterelnök is.

Az ország NATO-hoz való csatlakozása alapján a Ma
gyar Honvédség a katonai szervezet déli szárnyához tarto
zik. A magyar katonák a NATO Dél-európai Szövetséges 
Erők (AFSOUTH) nápolyi parancsnoksága alárendeltségé
be kerülnek veszélyeztetett helyzetben. A Magyar Honvéd
ség a tatai 25. Klapka György Gépesített Lövészdandár 
egy alegységét, a szolnoki 88. Gyorsreagálású Zászlóaljat, 
az Okucaniban állomásozó Magyar Műszaki Kontingenst 
és a kecskeméti 59. Vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcásza
ti Repülőezred állományából jelölt ki erőket NATO-felada- 
tokra, illetve NATO-gyakorlatokra.

A kecskeméti repülőalakulattól 8 db MÍG-29B típusú, 
szovjet gyártmányú elfogó vadászrepülőgép, tizenkét va
dászpilótával képezi a NATO-keretet. A hírős város repülő
itől -  a tartalékokkal együtt -  14-16 fő képezi azt a pilóta
keretet, amely kellő repülési gyakorlással képes az emelt 
szintű feladatok végrehajtására. Ezeket a válogatott repülő
gép-vezetőket az 1. Puma és a 2. Dongó Harcászati Re
pülőszázadok állományából jelölték ki. Valamennyi pilóta 
több száz órát repült eddig a korszerűnek számító 
MiG-29-es repülőgéppel. Ők ebben a kiképzési évben 
100-100 órát fognak repülni, mely a NATO-pilóták alsó re
pült óraszámát éri csak el. Sajnos, nem tudnak többet a le
vegőben tölteni, mert az ezred összesen 1600 óra repülé
si időt kapott az 1999-es kiképzési évre. A HM-nek jelenleg 
csak ennyi pénze, ennyi anyagi lehetősége van erre a cél
ra. Ezzel szemben a NATO-tagállamok légierőinek pilótái 
átlagban 140-160 órát repülnek évente. A kecskemétiek 
nem közvetlenül vannak kapcsolatban a nápolyi NATO-pa- 
rancsnoksággal, hanem a Veszprémben települő magyar

Légierő Vezérkaron keresztül kaphatnak csak utasításokat.
Hazánk NATO-hoz való csatlakozása alkalmából 1999. 

március 17-én nagyszabású katonai rendezvényre került 
sor a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülő
ezrednél. A kecskeméti légibázis területén megrendezett 
látványos NATO-zászlófelvonás, a tizenkilenc tagállam lo
bogójának felvonása nem csupán a házigazda alakulat, 
hanem a magyar légierő egészének az Észak-atlanti Szö
vetség Szervezetébe való csatlakozását szimbolizálta. Az 
eseményen részt vett Wachsler Tamás, a Honvédelmi Mi
nisztérium közigazgatási államtitkára, Végh Ferenc vezér- 
ezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari fő
nök és a magyar tábornoki kar jelentős része, NATO-tisz- 
tek egy csoportja, a térség és Kecskemét megyei jogú vá
ros politikai vezetői, társadalmi szervezetek képviselői.

A rendezvényre amerikai C-20A személyszállító repülő
géppel érkező Angelo Arena olasz vezérőrnagyot, a NATO 
déli szárnya légierejének parancsokhelyettesét -  aki a NA- 
TO-zászlót hozta magával -  az ország kijelölt légterében 
két MÍG-29-es vadászrepülőgép jelképesen „elfogta” és 
„leszállásra kényszerítette”, majd a repülőtér leszállóbeton
jára kísérte. Az olasz főtiszt C-20A Gulfsbeam III. típusú

2. ábra: A  C-20A ka tona i szem élyszá llító  gép (gy. sz.: 30  500) 
érkezése 1999. m árc ius  17.

1. ábra: M ag ya r p iló tá k  és repü lő -m űszak iak  a kecskem éti 
betonon várják a N A T O -zász ló t
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3. ábra : A N A T O -tagá llam ok lo bogó i a  repü lő té ren
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gépét Németh Gábor repülő alezredes, a 2. Dongó Harcá
szati Repülőszázad parancsnoka a 06-os oldalszámú, és 
Murguly Gusztáv repülő százados, a 2. század géppárpa- 
rancsnoka a 09-es oldalszámú MÍG-29B típusú egykormá- 
nyos harci gépeikkel „fogták el”. Németh alezredes 1350 
órát repült eddig, ebből 600 órát MiG-29-essel, míg Mur
guly százados 650 órát töltött eddig a levegőben, ebből 
210 órát MiG-29-esse\.

A repülőgépből kiszálló olasz tábornokot Végh Ferenc 
vezérezredes, Tall István vezérőrnagy és Wachsler Tamás 
államtitkár fogadta. Az új javítóhangár bejáróbetonja mel
lett Beethoven Örömódájának hangjai mellett felvonták a 
tagállamok zászlóit, majd a Himnusz hangjainak kíséreté
ben a magyar nemzeti zászlót is. Az olasz tábornok beszé
dében kiemelte, hogy elérzékenyülve figyelte, amint a szá
mára oly kedves piros-fehér-zöld trikolór immár két NATO- 
tagállam zászlaján is látható. Hangsúlyozta: a magyar va
dászgépeknek továbbra is az marad az elsődleges felada
tuk, hogy Magyarország légterét oltalmazzák. Válaszbe
szédében Tállá István repülő vezérőrnagy, a magyar Légi
erő Vezérkar megbízott vezérkari főnöke ígéretet tett, hogy 
a légierő állománya a legjobb tudása szerint fogja szövet
séges! és alapfeladatát teljesíteni.

Az ünnepélyes zászlófelvonás után Arena vezérőrnagy 
rögtönzött sajtótájékoztatót tartott. Ezen elmondta, hogy a 
mediterrán térségben a NATO déli szárnyának légiereje 
mintegy 3500 km hosszú és közel 1500 km széles terüle
tet ellenőriz. A görög, török, portugál, olasz, spanyol légierő

4. ábra : A. A rena o lasz  vezérő rnagy a gép  előtt, kezében  
a dobozba zá rt N A T O -lobogóva l

mellett 1999. március 12-től a magyar katonák is bekap
csolódtak a közös munkába. Újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a magyar repülőezredektől azt várják, hogy 
saját nemzeti légterük szuverenitását felügyeljék. Az 
olasz NATO-tábornok hangsúlyozta, hogy emellett termé
szetesen, ha a helyzet megköveteli, nemzetközi, szövetsé- 
gesi kötelezettségeit is teljesíteniük kell a magyar katonai 
repülőknek. Arena szerint nem jelent gondot az, hogy ha
zánk egyetlen, más szövetséges országgal sem határos. A 
horvátokkal és a szlovénokkal a Szervezetnek olyan kap
csolata van, hogy veszélyeztetett helyzetben lehetővé te
szik a NATO gépeinek átrepülését légterükön.

Ezt követően Tállá tábornok -  újságírói kérdésre -  el
mondta, hogy Kecskemét légibázisán mintegy ötmillió dol
láros NATO-beruházás kezdődik hamarosan. A beruházás 
keretében felújítják az elavult fény- és hírtechnikai eszkö
zöket és a leszállási rendszert. A fejlesztés során NATO-lo- 
gisztikai (raktár) bázist fognak kiépíteni, hogy szükség ese
tén a szövetséges csapatok megfelelő anyagi, technikai el
látást, kellő utánpótlást kapjanak a bázison. A kiemelt be
ruházás a tervek szerint 2000 végéig befejeződik.

A vezérőrnagy elmondta még, hogy a többi magyar ka
tonai repülőtéren -  így Pápán és Szentkirályszabadján -  is 
lesznek bizonyos fokú átalakítások, felújítások. A leszálló- 
és fénytechnikai rendszerek átalakítása NATO-szabvány- 
ra 2003-ig befejeződik a dunántúli katonai repülőtereken.

A rendezvényt színesítette az a haditechnikai bemutató, 
melyet a Légierő Vezérkar alárendelt alakulatainál rend
szeresített haditechnikai eszközökből szerveztek. Az új ja
vítóhangár előtt bemutatták a 06 és a 09 oldalszámú MÍG 
29B elfogó vadászrepülőgépeket, a Pápáról átrepült 5531 
oldalszámú MiG-21 bisz vadászgépet, a Szentkirálysza
badjáról áttelepített 580 oldalszámú MÍ-24D harci helikop
tert, a Szolnokról átrepült 6215 oldalszámú M Í-8Tközepes 
szállítóhelikoptert, a 401 számú SZT-684 típusú felderítő
lokátort, a Kub légvédelmi rakétakomplexumhoz tartozó 
Szurn típusú rávezetőlokátort, a Kub légvédelmi rakétaáll
ványt a rakétákkal és a Nyeva légvédelmi rakétaindító
komplexumot Budaörsről.

Kecskeméti repülők 
a NATO-ban

A Magyar Honvédség évek óta készült a NATO-csatlako- 
zásra. Az események főleg az elmúlt két-három év alatt 
gyorsultak fel. Hazánk hadseregét ezen időszak alatt több-

6. ábra : A  MÍ-8T közepes he likop te r 6215 o lda lszám m al 
Kecskem éten
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11. ábra : A  C-20A repü lőgép és a  2P25M2 típusú ön jé ró  
ind ítóá llvány a K ub rendszerhez__________________

7. ábra: A z  580-as o lda lszám ú  MÍ-24D h a rc i he likop te r 
Kecskem éten

8. ábra: A z  5 5 3 1 -es o lda lszám ú  MiG-21 bisz a kecskem éti 
bem uta tón

12. ábra : A z  ú j jav ító ha n g á rba n  a z  időszakos v izsgák során  
a laposan  á tnéz ik  és e llenő rz ik  a  MiG-29 vadászgépeke t

9. ábra : A z  SzT-68U típusú  fe lde rítő loká to r a had itechn ika i 
bem uta tón

13. ábra : E gy 1500 lite res pó tta rtá ly t to lnak a  MiG-29-es
gép  a lá  a repú lőm űszakiak, 1999. m árc ius  8.

10. ábra : A z  1Sz91M1 típusú ön já ró  fe lde rítő  és fe lderítő  és 
rávezető  á llom ás a  Kub rendszerhez

szőr is átszervezték, létszáma jelentősen csökkent, hadi- 
technikai eszközeinek állapota erőteljesen leromlott, el
használódott. A hadsereg létszáma kisebb, de egyesek 
szerint a sereg mégis ütőképesebb lett. A NATO-csatlako- 
zás kapcsán felkerestük a kecskeméti vitéz Szentgyörgyi 
Dezső Harcászati Repülőezredet, s arra voltunk kíváncsi
ak, hogyan készültek fel a NATO-ra. Téglás László repülő 
alezredes, ezredparancsnok-helyettes készségesen vála
szolt lapunk kérdéseire.

-  Több éve folyik a felkészülés erre a jelentős esemény
re. A repülőgép-vezetők mindegyike angol nyelvtanfolya
mot végzett és legalább középfokú nyelvvizsgával rendel
kezik. A kiképzési repülések során elsajátították a NATO- 
készültségi erők alkalmazási rendjét. Március 12-től a NA
TO egyesített légvédelmi készültségi erőinek része lesz a 
Magyar Köztársaság légterének biztosítása is. A magyar 
központi információs rendszer már február 8-án alkalmas-
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16. ábra: A 28-as oldalszámú MÍG-29UB előtt azok a 
repülőműszakiak, akik ezótán már NATO-feladatra is 
felkészíthetik a gépeket

15. ábra: A 16 oldalszámú M ÍG-29B gép előtt azok a kecs
keméti vadászpilóták, akik ezután NATO-feladatot is el
láthatnak. B-j.: Németh Gábor alez., a Dongó század 
parancsnoka, Őze Sebestyén szds., Vári Gyula őrgy., 
Somogyi Zoltán szds., Lénád András szds., Kovács Pé
ter szds., Ádám József őrgy., Gárdus Tibor őrgy., Mur- 
guly Gusztáv szds., Molnár Zoltán őrgy., Janicsek And
rás őrgy.

sá vált a NATO-rendszer követelményeihez. Ide tartozik 
még az is, hogy nálunk is jártak több alkalommal NATO- 
tisztek, akik ellenőrizték a készültségi erőket, s alkalmas
nak találták a NATO-szintű készültségre.

Hosszú ideje tart az a folyamat is, hogy a NATO béke
partnerségi program keretében részt vettünk több nyugati 
ország légierejének közös rendezvényén, illetve néhány 
ilyen ország repülőkötelékét fogadtuk, s velük közös kikép
zési repüléseket hajtottunk végre a NATO-szabványok 
szerint. Az ilyen jellegű találkozások, közös eszmecserék,

gyakorlatok már a NATO-csatlakozás jegyében zajlottak. 
Több alkalommal jártunk Németországban, Hollandiában, 
Franciaországban, ahol együtt repültünk az ottani repülő
gép-vezetőkkel. Mi MiG-29-es vadászgépekkel, ők pedig 
a saját gépeikkel repültek, de több alkalommal előfordult, 
hogy a vadászgépekben, kiképzőgépekben vegyes nem
zetiségű személyzet foglalt helyet. Jártak a repülőterünkön 
angol, német, francia, holland pilóták, saját harci eszköze
ikkel. Közös gyakorló- és kiképző repüléseket hajtottunk 
végre velük, de vívtunk ellenük gyakorló légi harcot, 
/W/G-29-esekkel az F-16-osok ellen.

A NATO egyik fő feladata a béketeremtés és békefenn
tartás. A mi ezredünk is részt vett az elmúlt három évben 
az ilyen jellegű, NATO által rendezett különböző nemzeti
ségű gyakorlatokon, ahol pilótáink sikeresen szerepeltek.

-  Az utóbbi időben mintha többet repülnének, ez is a 
NATO miatt van?

-  Valóban, a repülés folyamatossá vált. Nem repülünk 
többet, mint évekkel ezelőtt. Folyamatosabban repülünk 
annak érdekében, hogy a szűkös keretek között is végre 
tudjuk hajtani feladatainkat. Repüléseink tervezése, szer
vezése megfelel a NATO-szabványoknak.

-  Változnak-e az ezred feladatai a belépést követően?
-  Az ezred alapfeladata a Magyar Köztársaság légteré

nek védelme, ezt nem érinti gyökeresen a NATO-ba lépé
sünk. Ezután is részt veszünk a külföldi cserelátogatáso
kon. A jelenlegi tervek szerint a magyar légierőt a közel
jövőben még nem vonják be külföldön feladat végrehajtá
sába, ebből következik, hogy ezredünk sem kerül így har
ci alkalmazásra -  fejezte be nyilatkozatát Téglás László 
alezredes.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Bombay-Gyarmati-T urcsányi

Harckocsik 1919-tól napjainkig

A könyv megkísérli végigkísérni azt a fejlődési utat, amit a harckocsik 1916-tól napjaikig vé
gigjártak. Ez a szűk terjedelem miatt csak korlátozottan sikerült. A könyv az alábbi fő fejezetekre 
oszlik: -  harckocsik és harckocsi csapatok; -  harckocsik kezdetektől az 1920-as évekig; -  
magyar tervezésű és gyártású harckocsik; -  a II. világháború harckocsijai; -  a korszerű 
harckocsik.
Az anyag, ha röviden is, mintegy 200 féle harckocsitípust ismertet.

Zrínyi Kiadó, 1999. 226 old. 2450 Ft.
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14. ábra: A MiG-29 pilótakabin berendezéseinek és műsze
reinek ellenőrzése



Katonai motorkerékpárok a Gyomai motormúzeumban

GYOMAENDRŐD
Hősök útja 58.

Ha háborús eseményekről, haditechnikáról beszélünk, lel
ki szemeink előtt automatikusan megjelennek a harckocsik, 
repülőgépek, a tüzérségi pergőtűz, a csatahajók, a roha
mozó gyalogság. A gépesített hadviselés az első világhá
borúban hódított tért a hadseregben, és a második világhá
borúban már döntő jelentőségű lett. A németek villámhábo
rújának alapját a harckocsik és a repülőgépek jelentették, 
a Távol-Keleten és Nyugat-Európában a szövetségesek a 
technikai fölényük segítségével diadalmaskodhattak.

4 6 . . . .  Gvomaendrőd
■ШЛИШЖ:

; : %
Szarvas j^örösladány

46

Békéscsaba

2. ábra: Városi térkép

A hadseregek motorizációjának van egy kevésbé feltűnő 
képviselője, melyre nem alapoztak stratégiát, melynek „be
vetése” nem befolyásolt hadműveleteket, nem döntött el 
csatákat, mégis jelen volt valamennyi hadszíntéren: a mo
torkerékpár.

A századforduló idején jelentek meg az első motorkerék
párok. Hasonlóan a repülőgépekhez és a gépkocsikhoz, a 
motorkerékpárt sem a hadsereg számára tervezték és fej
lesztették, de a benzinmotor viszonylagos üzembiztonsá
ga, olcsó ára, a sorozatgyártás megteremtette a fejlett nyu
gat-európai államok hadseregeiben a rendszeresítés le
hetőségét. Kezdetben korlátozottan használták, hiszen al
kalmazhatósága nagymértékben függött az utak minősé
gétől. Terepjáró-, teherbíró képessége, sebessége nem 
tette igazi vetélytársává a lónak. Az első világháború éve
iben azonban bebizonyosodott, hogy helye van a hadse
regben, és állandó részei lettek a manővereknek. A hábo
rú tapasztalatait felhasználva a gyártók igyekeztek kifeje-

A kiállított katonai motorkerékpárok

típus gyártó ország gyártási év
NSU 201 ZDB német 1936
Triumph BD 250 W német 1937
Csepel 250/51 magyar 1951
Dnyeper 16 szovjet 1982
Sokol 1200 lengyel 1936
M 72 szovjet 1950
Dnyeper szovjet 1989
Cilera Marté Lte olasz 1940
Zündapp KS 600 német 1941
DKW NZ 500 német 1941
KKW NZ 350 W német 1939
BMW R 71 német 1941
BMW R 12 német 1936
Victoria KR 25 német 1938
Zündapp К 800 német 1934
Harley Davidson JD 1200 USA 1929
Indian Police USA 1931
Harley Davidson WLA 45 USA 1942
Indian 741-B USA 1943
Puch 250 S4 osztrák 1934
Ho rex német 1938
Ural M61 szovjet 1952
Gnome Rhone francia 1940
Sokol 600 lengyel 1937
Puch 350 GS osztrák 1941
Bianchi 500M olasz 1938
Sertum M 500 olasz 1942
Moto Guzzi Alee olasz 1942
DKW RT 125W német 1943
Matchless G 31 angol 1941
NSU OSL 600 W német 1940
Ardie RZ 200 német 1940
Zündapp К 500 W német 1940
Zündapp KS-601 német 1951
IZS-49 szovjet 1949
BSA M 20 angol 1943
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4. ábra: A  Harley Davidson m oto rok zetten a hadsereg igényeinek megfelelő motorkerékpáro
kat kifejleszteni, melyek a rossz útviszonyok között is meg
bízhatóan működtek.

Az 1933-ban gyártott BMW motorkerékpároknak már az 
oldalkocsikerekeit is meghajtották, és rendelkeztek hátra
menet fokozattal is. Ezek a motorkerékpárok korábban el
képzelhetetlen terepjáró képességekkel rendelkeztek, de 
„katonainak” elsősorban a felszereltsége miatt nevezhetjük 
őket: gépfegyverrel, sőt aknavetővel szerelték fel őket. A 
háborúra készülő Werhmacht a gyalogság gyors mozgatá
sának eszközét látta benne, mely a villámháborús stratégi
át megtestesítő -  gyorsan mozgó -  páncélosalakulatok kí
sérője lehet. Ennek megfelelően motorkerékpáros százado
kat állítottak fel és osztottak be a páncéloshadosztályokhoz.

Később -  más hadseregekhez hasonlóan -  felderítő, fu
tár, összekötő feladatokat láttak el. A katonai motorkerék
párokat a könnyű terepjáró autók szorították ki a háború 
második felében (Jeep, Kübelwagen. Schwimmwagen stb.)

A katonai motorkerékpárok egyedülálló gyűjteménye talál
ható hazánkban Gyomaendrődőn (1. ábra). Az európai vi
szonylatban is párját ritkító kiállításon 87 motormárka 167 tí
pusa látható, melyek között 38 db katonai célokat szolgált. 
Emellett 10 oldalkocsi és egy német katonai társzekér is meg
tekinthető. A motorok legtöbbje üzemképes állapotban van.

A múzeum május 1-jétől október 1-jéig minden szomba
ton és vasárnap 8-18 óráig várja az érdeklődőket, de elő
zetes egyeztetés esetén bármikor látogatható (2. ábra).

Rosza Pál

Forrás:

1. Máté Gábor: A könnyű NSU lánctalpas motorkerékpár. 
Militaria Modell 1991/111. próbaszám.

2. A Zündapp KS 750 német motorkerékpár 1940-1944. 
Militaria Modell 1991/2.
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A „VAKULENCSUK MATRÓZ” utolsó útja

A Szovjetunió folyamhajózási vállalataitól 1948-ban szokat
lan nagyságú megrendelés érkezett, melynek folyamán 
megkezdődött Óbudán egy 108 hajóegységből álló, 400 
LE teljesítményű vontatógőzös-sorozat, majd egy 71 db-os 
450 LE-s személyszállító gőzösökből álló sorozat gyártása. 
E hajók első egységét a Szovjetunió és Jugoszlávia a bé-

1. ábra : A z  o la jszá llítás eszköze i az Ú jpesti-öbö lben (T. F.)

2. ábra: A z  e lhagyo tt ha jó  e rede ti á llapo ta  (T. F.)

keszerződés értelmében jóvátételként kapta meg. Az an
gyalföldi gyáregység tengeri hajókat gyártott, s már 1948- 
ban 6 db-ot át is adott jóvátételként. A jóvátétel részeként 
üzemeket kellett leszerelni és átadni, ez tehát a kapacitás 
további csökkenését jelentette.

Elsősorban a vas- és gépipar viselte a jóvátétel terheit, 
ami teljesítőképességünket erősen igénybe vette. A le
csökkent teljesítőképesség mellett úgyszólván lehetetlen
nek tűnt az újjáépítés és a jóvátétel kötelezettségeinek 
egyidejű végrehajtása. A gépipar feladatai óriásiak voltak, 
de az amúgy is nyersanyaghiánnyal küszködő vasipar 
szintén jóvátételre szállított, így nem tudott szállítani az 
ugyancsak jóvátételre és újjáépítésre dolgozó gyárak szá
mára.

Egy ilyen jóvátételi szerződés keretében gyártott hajó ke
rült ismét az országba, annak az ígéretnek a reményében, 
hogy a megrendezésre kerülő világkiállítás egyik nosztal
gikus fénypontja lehessen.

Az Újpesti-öbölben rövid láncra horgonyzott hajó várta 
sorsa jobbra fordulását, a tulajdonosi gondatlanság és a 
változó vízállások miatt azonban a hajópalánkon átverődő 
hullámok okozta lassú süllyedés következményeivel lehe
tett számolni.

A magára hagyott hajó az intő jelek után elsüllyedt. A 
rögtönzött környezeti kárelhárítás érdekében a hajó paku-

4. ábra : S ziva ttyúzás 3  db H onda sz iva ttyúva l 120 l/s  te lje 
s ítm énnye l
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ratartályait a búvárok lezárták. (A gőzhajó kazánjait üze
meltetése folyamán a Szovjetunióban pakura fűtésűre ala
kították át.)

1998-ban a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Híd
építő Special Kft.-vei közösen megkezdte a hajó kiemelé
sét szivattyúzással és a 120 tonnás CLARK ADÁM úszó 
daruval, és még aznap üzemképessé tette. Mellékötött 
uszályokkal stabilizálták helyzetét, miközben a környezet
szennyeződés megakadályozása érdekében merülőfalak
kal vették körül, és olajfelszívó hurkákkal elvégezték a ki
folyt olaj felitatását.

Az úszásra előkészített hajót a csepeli bontóba vontat
ták, ahol a Komatsu bontógép összeroppantotta a hajó ré
szeit. Ezt viszonylag könr"  tehette, hiszen a jóvátételi

hajók anyaghiánnyal küszködő időszakban készültek, így 
a szokásosnál lényegesebben több faanyagot tartalmaz
tak. A hajót elnyelte valamelyik kohó, hogy újabb, talán si
keresebb hajó készüljön belőle.

Köszönet Német László úrnak (KDVI), hogy a fotókat 
rendelkezésre bocsátotta.

Irodalom: Magyar hajózási statisztikai kézikönyv, 1971. 
Bíró József: 150 éves a magyar hajózás 
Gáspár László: Újjáépítő magyarok

Tóth Ferenc
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Haditechnika történet

Olasz zseb-tengeralattjárók

A zseb-tengeralattjárók építéséből Olaszország is kivette a 
részét. Eredetileg az Adrián és a Fekete-tengeren akarták 
őket bevetni, de azután a Földközi-tengeren teljesítettek 
szolgálatot.

Tervezésük alapjául az első világháború kezdeti, kis mé
retű búvárhajói szolgáltak. Az alapvető szerkezeti megol
dások megtartásával arra összpontosítottak a tervezők, 
hogy minimálisra csökkentsék a vízkiszorításukat, mert va
lamiféle anya-tengeralattjárókon akarták őket a kiszemelt 
hadműveleti területükre szállítani, méghozzá a nagy ten
geralattjárók fedélzetén. A második világháború elejére 
már kifejlődött tengeralattjáró-elhárítás magas technikai 
színvonala azonban nagyon kétségessé tette ezeknek a 
CA-osztályú kis zseb-tengeralattjáróknak a harci értékét 
(összesen négy példány készült belőlük), ezért átalakítot
ták valamennyit más, speciális célra, azaz Amerika keleti

Név (jel) vízkiszo
rítás

hosszúság
(m)

szélesség
(m)

merülés
(m)

hajtógépek
teljesítménye
(LE)

óránkénti
sebesség
felszínen

óránkénti
sebesség
merülve

torpedóvető
(cső/db,
045 cm)

személy-
zet/fő

megjegy
zés

SLC/meglo- 
vagolt torpedó

- 6,7 0,5 - 1 4,5 2 300 kg töltet

CA 1-2 13,5 10.0 1,9 1,6 60 7 6 2 3
16,5 25

CA 3-4 12 10,5 1,9 1,8 60 7 6 2 3
14 25

CB 1-72 25 15 3 2 50 7,5 7 2 4
45 80

Spanyolország törpe tengeralattjárói (1957-1971)

SA41—42 16 13,9 1,8 1,5 160 9,2 12 2 3
F1-2 20 110

Az Egyesült Államok törpe tengeralattjárója (1955-1973)

X-1 31,5 15,1 2,1 2 10 12 4
36,3
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partjának kikötői ellen. 1942-re készen álltak a bevetésre. 
E célból átalakították a LEONARDO DA VINCI tengeralatt
járót, hogy alkalmas legyen a CA-osztályt átszállítani az 
óceánon. Az olasz hajó akkor már a franciaországi Borde- 
ux-ban horgonyzott, oda vitték tehát a zseb-tengeralattjá
rókat, de mielőtt felrakták volna rá a CA-osztályt, a LEO
NARDO DA VINCI elsüllyedt.

A CB-osztályt -  amely 72 egységből állt -  a CA-típusok-

ból fejlesztették ki, és hagyományos tengeralattjáróként al
kalmazták az Adrián és a Földközi-tengeren. Méreteiket 
megnövelték, dízel- és villanymeghajtást kaptak, de talán 
ezek már nem is tartoztak a törpe tengeralattjárók kategó
riájába. A szakemberek szerint sokkal jobban szerkesztett 
és kiváló tengerállóképességű búvárnaszádok voltak, 
mint a CA-osztály egységei.

Dr. Csonkaréti Károly

A második világháborús Z-26 német torpedóromboló

1940 áprilisában a Kriegsmarine (német haditengerészet) 
a Norvégia elfoglalására indított hadműveletben (1) Narvik- 
nál 10 torpedórombolóját vesztette el. Az érzékeny veszte
ség sürgős pótlása érdekében a Deschimag-Bremen hajó
gyárban 1938, illetve 1939 óta építés alatt álló 1936-A tí
pusjelzésű (1936. évi tervezésű) 8 nagy torpedóromboló 
gyártását felgyorsították. Az 1940-41-ben elkészült hajókat 
Z-23-Z-30  jelzettel látták el, de a korábbi torpedórombo
lóktól eltérően nevet nem kaptak. Ezeket nem hivatalosan 
NARVIK-osztályú egységekként emlegették az észak-nor- 
végiai kikötővárosnál elsüllyedtek emlékére.

Az új torpedórombolók standard vízkiszorítása 2600, ma
ximális vízkiszorítása pedig 3500-3600 tonnát tett ki. Igen 
karcsúnak minősülő hajótestük maximális hossza 127, szé
lessége 12, merülése 4,62 volt. A 70 000 LE teljesítményű 
6 Wagner olajtüzelésű kazánból, 2 Wagner turbinából és 2 
db 3,35 m átmérőjű hajócsavarból álló meghajtóművük a 
feltűnően magas 37,5 csomós sebesség elérését is lehető
vé tette. Eredetileg tervezett fegyverzetük 5 db 15 
cm/L-48-as ágyúból, 4 db 3,7 cm-es és 6 db 2 cm-es lég
védelmi gépágyúból, valamint 8 db 53,3 cm-es torpedó
vetőcsőből tevődött össze. A fegyverzet különös érdekes
ségét a 15 cm-es ágyúk képezték, melyek a torpedórom- 
boló-kategóriában világviszonylatban a legnagyobb ágyúk
nak számítottak. Maximális hordtávolságuk elérte a 23,5 
km-t, lövedékük súlya megközelítette az 50 kg-t (2).

Személyzetük 321 főből állt. Aknazár-telepítés céljából 
60 aknát tudtak magukkal vinni.

A 15 cm-es ágyúkból hármat, egyesével, a hajó hátulsó 
részére szereltek, míg elöl egy ikerágyús forgótoronyban 
további kettőt helyeztek el. Mivel a Z-23, Z-24, Z-25, 
Z-26, Z-27, Z-28, Z-29  és Z-30  torpedóromboló 1940., il
letve 1941. évi szolgálatba állításakor az ikerágyús forgó
tornyok még nem voltak készen (3), így átmenetileg előre 
is csak egy 15 cm-es ágyút kaptak. Az elülső ikerágyús tor
nyok beépítésére csak 1942 folyamán került sor.

A hajók oldala vízvonalban torpedó elleni védőövvel 
(Torpedowulst) rendelkezett, a hajótesteken belül hosszá
ban és keresztben nyomásálló, vízhatlan elválasztó lemez
falakat alakítottak ki. A felépítményeket -  súlymegtakarítás 
céljából -  nagyrészt könnyűfémből készítették.

Az 1936 A típusú torpedórombolók -  a maguk kategóri
ájában -  erős fegyverzetükkel, sérülésekkel szembeni vi
szonylagos védettségükkel, gyorsaságukkal, fordulékony- 
ságukkal, stabilitásukkal és nem utolsósorban hullám
zástűrő képességükkel igen jó konstrukciónak minősültek. 
Mind 15 cm-es lövegeik hordtávolságával és hatékonysá
gával, mind nagy sebességükkel az adott időben fölényben 
voltak a Royal Navy (brit királyi haditengerészet) legna
gyobb torpedórombolóival (TRIBAL-osztály) szemben is.

Ezeknek az 18701 standard vízkiszorítású hajóknak a ma
ximális sebessége csak 36,5 csomó volt, 12 cm-es ágyúik 
hordtávolsága 18 km-t, lövedékeik súlya pedig csak 23 kg- 
t tett ki. Mégis az 1936 A típus fegyverzeti és sebesség fö
lénye 1942-től, a második világháború során nemigen ér
vényesülhetett. Brit és német torpedórombolók közötti üt
közetekben az angolok szinte mindig számszerű túlsúlyban 
voltak, sőt az utóbbiak torpedóromboló flottillái többnyire 
egy kötelékben mozogtak egy-egy könnyűcirkálóval.

A NARVIK-osztályú német torpedórombolók közül egye
dül a Z-26-on nem kerülthetett sor az elülső 15 cm-es 
egyes ágyú átcserélésére ikerágyús toronyra, mivel ennek 
megtörténte előtt, 1942. március 29-én pályafutása az 
Északi-Jeges-tengeren Murmanszktól északra véget ért.

A Z-26  Berger korvettkapitány parancsnoksága alatt -  a 
Z-24  és Z-25  társaságában -  megtámadta a PQ-13 jel
zésű brit konvojt, és elsüllyesztették a BATEAU teherhajót. 
A német torpedórombolók a heves hóviharban szembe ta
lálták magukat az angol TRINIDAD könnyűcirkálóval, vala
mint a FURY és ECLIPSE torpedórombolóval. A rossz lá
tási viszonyok mellett ágyúval és torpedóval vívott harcban 
súlyosan megrongálták a TRINIDAD-ot és az ECLIPSE-t, 
de az elszenvedett találatok folytán a Z-26  is mozgáskép
telenné vált, majd elsüllyedt. A Z-24  és Z-25  legénysége 
az elmerülő Z-26-ról 96 embert tudott kimenteni a jeges 
vízből.

Dr. Bak József
Megjegyzések

1. A német hadműveleti tervezésben az „Operation We
serübung” fedőnevet viselte.

2. A torpedórombolókon elhelyezkedő következő legna
gyobb lövegnek a franciák 13,8 cm/l 50 ágyúja minősült, 20 
km-es lőtávolsággal és 39 kg-os lövedéksúllyal.

3. A 15 cm-es ikerágyús forgótornyok gyártását eredeti
leg az 1939 januárjában jóváhagyott flottafejlesztési terv 
(Z-plan) szerint építendő Sp 1 -  Sp 3 jelzésű felderítő cir
kálók részére kezdték meg. Miután azonban ezek építését 
1940-ben beszüntették, az 1936 A típusú torpedórombo
lóknál kívánták az ikerágyús tornyokat felhasználni.

(A hajó rajzát lásd a 48-49. oldalon. Szerk.) 

Szakirodalom

1. Breyer, S.: Die deutsche Kriegsmarine 1939-1945. 
Augsburg, Weltbild Verlag, 1994.

2. Gröner, E.: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. 
München, J. F. Lehmanns Verlag, 1966.
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Az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának Múzeuma 
a kiképzőközpont területén található Washingtontól délre, 
mintegy 60 kilométerre. A légi és földi múzeum nevét viselő 
intézmény (nőmén est omen) az 1920-as években készült 
hangárokban kapott helyet. Az eredeti hangárszerkezetek 
belsejét a kiállítási célnak megfelelően alakították át. A mú
zeum bemutatja a tengerészgyalogság légi és földi csapa
tainak fejlődését, harci szerepét mind a nagyobb háborúk
ban, mind a kisebb helyi konfliktusokban. Az első hangár
ban a tengerészgyalogság kezdeti éveit láthatja a látogató, 
a Karib térség, Közép-Amerika, Kína, valamint az első vi
lágháború harci cselekményeinek dokumentumait, egyen
ruhákat, kézi fegyvereket, számos géppuskatípust, tábori 
lövegeket. Ebben a teremben láthatók a páncélozott esz
közök korai típusai is, köztük a M17 típusú Renault harcko
csi is, amit az Egyesült Államok is gyártott. Ez a kiállítási 
rész mutatja be a tengerészgyalogság fejlődését a partra- 
szálló hadműveletek tekintetében, és a különböző fegyver
nemek összehangolt tevékenységét, amelynek harcásza
ti és haditechnikai eszközeit az 1920-as és 30-as években 
Quanticóban gyakorolták, illetve próbálták ki a tengerész- 
gyalogosok.

A következő hangárban a tengerészgyalogság második 
világháborús szereplését mutatja a kiállítás. A két hangár

1. ábra. Egy korai géppuska a kiállításon

közti szabad részen egy szárazföldi célra átalakított 7 in
ches lánctalpas hajóágyú, valamint egy B-25  típusú bom
bázó repülőgép látható az első, illetve a második világhá
borúból.

A második világháborús hangárokban több ismert re
pülőgép, az F4F-4 Wildcat, a Hellcat, a TBM-3 Avenger 
látható teljes fegyverzettel. Nagy élményt jelent a látogató 
számára kiállított kamikaze repülőgép, az Oka Mod 11 is. 
A tengerészgyalogság által használt harckocsikat is bemu
tatja a kiállítás; két Stmart típusú könnyű és az M4 Sher
man típusú közepes harckocsit. Egy vitrinben a fejlett tech
nikai színvonalról tanúbizonyságot tevő japán fotogéppus-

3. ábra: Hajófedélzeti ikercsövű 40 mm-es légvédelmi 
gépágyú

8 0  H A D IT E C H N IK A  1 9 9 9 /4

Múzeum Quanticóban



kák és egyéb optikai eszközök láthatók. Természetesen 
láthatók az amerikai és japán haditechnikai eszközökön kí
vül a csendes-óceáni hadviselés számos más emlékei, 
egyenruhák, fényképek, illetve a légi és földi együttműkö
déssel folytatott harc számos más dokumentuma.

A harmadik hangárban az „elfelejtett háború”, az 
1950-53 közötti koreai harcok eseményeit láthatjuk. A ko
reai háború volt a következő megmérettetése az amerikai 
tengerészgyalogságnak, amely akkor már mintegy 50 éve 
gyakorolta a légi és földi hadműveleteket. A kiállítási rész 
bemutatja a koreai harcokban elsőként tömegesen alkal
mazott sugárhajtású repülőgépeket, helikoptereket. Itt lát
hatók a zsákmányolt eszközök is, kínai gyártású MiG-15, 
szovjet SzU-76 önjáró löveg, illetve egy páncéltörő ágyú 
is.

A két hangár között a kuvaiti háború emlékeként egy 
T-62és egy M60A1 látható.

6. ábra: E lső  v ilágháborús tábori ágyú

7. ábra: 1917-es Browning géppuska kerekes la fe ttán

9. ábra : 75 m m -es ű rm ére tű  M-1 von tato tt he g y i tarack

A löveget 1928-ban rendszeresítették. Kocsizó szer
kezete fakerekű, torziós rugózású. A taracknak vízszin
tesen mozgó ékzára van.

A tengerészgyalogság a második világháborúban 
használta. Összesen 4939 db készült belőle. Hat egy
ségre bontva szállították, vagy egy egységben vontatták. 
Korszerűsített változata a gumikerekes M1A1 típus, 
amelyen több kisebb szerkezeti változtatást hajtottak 
végre.

Típus: M-1 
Űrméret: 75 mm 
Űrmérethossz: L/19 
Csőhossz: 1425 mm 
Emelkedési szög: -5°-+45°
Oldalszög: 5°
Tömeg: 576 kg
Lövedéktömeg: 6,8 kg
Lövedék kezdősebessége: 381 m/s

8. ábra: M5A1 Stuart VI
A felderítő feladatokra tervezett harckocsit a brit hadseregben S tuart 

névvel rendszeresítették. A harckocsi láncmeghajtó kerekét elöl helyezték el. 
Harci tömeg: 14,71 
Kezelők száma: 4 fő 
Hossz: 4,94 m 
Szélesség: 2,26 m 
Magasság: 2,42 m 
Szabadmagasság: 0,35 m 
Sebesség úton: 64 km/h 
Páncélzat: 10-38 mm
Fegyverzet: 1 db 37 mm űrméretű hk ágyú, 3 db 7,62 mm űrméretű 

géppuska
Hatótávolság: 160 km
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10. ábra : O k a -1 1 raké ta repü lő  gép

Az O ka-11 kamikaze repülőgépet a japánok a G-4 М2 
típusú bombázó repülőgép fedélzetéről indították. A cél 
körzetében a kis repülőgép elhagyta hordozóját és mintegy 
80 km-t vitorlázott 370 km/h sebességgel. A cél közvetlen 
közelében bekapcsolódtak a rakéta-hajtóművek, és az 
1200 kg trinitro-anizol robbanóanyagot hordozó repülőgép 
855 km/h sebességgel csapódott céljába. 1944. szeptem
ber és 1945. március között 755 O ka-11 típust gyártottak.

Fesztáv: 5 m
Szárnyfelület: 6 m2
Hossz: 6,1 m
Felszállótömeg: 2140 kg
Hajtómű: folyékony hajtóanyagú rakéta
Tolóerő: 8 kN

11. áb ra : M 4 Sherm an közepes ha rckocs i

A Sherman változatokból a háború éveiben az Egyesült 
Államokban 49 234 épült meg. Első bevetése az el-alame- 
ini csatában volt 1942 októberében. Az amerikai csapatok
nál 1955-ig rendszerben volt.

Harci tömeg: 30,7 t
Kezelők száma: 5 fő
Hossz: 6,16 m
Szélesség: 2,79 m
Szabadmagasság: 0,44 m
Motorteljesítmény: 400 LE (194,4 kW)
Sebesség úton: 38 km/h

12. ábra: B -2 5  közepes bom bázógép

Hajtómű: 2 db Wright Cyklon R-2600-29, egyenként 
1700 LE (1251,2 kW)

Fesztáv: 20,60 m 
Szárnyfelület: 56,7 m2 
Hossz: 16,13 m 
Felszállótömeg: 15 870 kg 
Legnagyobb sebesség: 440 km/h 
Csúcsmagasság: 7620 m 
Hatótávolság: 2100 km 
Személyzet: 3-6 fő
Fegyverzet: 12 db 12,7 mm űrméretű géppuska, 1800 kg 

bombateher

13. ábra: 7 incches ha jóágyú  M ark II. és láncta lp  M ark  V.
A 7 inch űrméretű hajóágyúkból összesen 20 pédányt 

tettek lánctalpas lövegtalpra és 1918 őszén a 10. tenge
részgyalogos ezrednél rendszeresítették. Ezeket a löveg
talpákat úgy alakították ki, hogy bármely CONNECTICUT- 
osztályú amerikai csatahajó lövegével csereszabatos 
volt. Az első menetpróbákat és az ellenőrző lövészetet a 
haditengerészet kísérleti telepén végezték el 1918 őszén, 
Marylandben. A lövegeket azonban soha nem vetették be, 
mert megkötötték a fegyverszüneti megegyezést 1918. no
vember 11-én, mielőtt a 10. tengerészgyalogos-ezredet be
hajózták volna Európába. Később az ezredet átfegyverez
ték 155 mm űrméretű GPE, illetve 75 mm-es French típu
sokkal. Ebből a változatból egyetlen példány maradt meg. 

Űrméret: 7 inch (177,8 mm)
A lövedék tömege: 152,5 font (69,17 kg)
A lövedék kezdősebessége: 2700 láb/sec (822,96 m/s) 
Hatótávolság: 25 000 yard (22 860 m)
Huzagolás: jobbcsavaros 25 űrmérethosszon

Amaczi Viktor mk. alez.
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Rohamsisakok Magyarországon 1915-től napjainkig

Az első világháború harcterein -  különösen a nyugati fron
ton, ahol a lövészárok-háború a legnagyobb méretet öltötte
-  a katonák igyekeztek magukat mindenféle védőeszkö
zökkel megvédeni a repeszek és lövedékek ellen. Már a 
háború első évében is tömegesen használtak különféle ci
vil cégek által gyártott -  és a korabeli sajtóban reklámozott
-  testpáncélokat, melyek néha többet ártottak, mint 
amennyi hasznuk volt.

A védekezés módozataival foglalkozó hivatalos szervek 
elsősorban a fej védelmére koncentráltak, egyrészt mert a 
lövészárok-háborúban a katonák feje volt a legve
szélyeztetettebb helyzetben, másrészt a fejsérülések na
gyobb mértékben okoztak harcképtelenséget, mint az 
egyéb sérülések. Ezenkívül a korabeli testpáncélok nagy 
tömegük miatt nem voltak alkalmasak tömeges haszná
latra (az előállítási költségekről nem is beszélve), ilyenek
kel csak őrszemeket, mesterlövészeket, egyes esetekben 
rohamcsapatokat (pl. az olasz „Arditikat” ) szerelték föl, bár 
a rohamcsapatoknál a páncél éppen a mozgékonyságot 
akadályozta. 1915-től kezdődően a francia, a német és az 
angol hadsereg, majd példájukat követve szövetségeseik 
is bevezették különféle sisaktípusait.

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének Olaszor
szág hadba lépésével vált égetővé a sisakkérdés, hiszen a 
sziklás, hegyi terepen folyó harcokban a szerterepülő kő
szilánkok miatt rengeteg volt a fejsérülés. Már 1914-ben 
folytak különféle kísérletek megfelelő fejvédő kifejleszté
sére (1), ezek azonban nem jártak eredménnyel. Megpró
bálták például a lovassági dragonyossisakot rohamsisakká 
átalakítani, oly módon, hogy a bádoglemezből készült si
sak taraját leszerelték és a homlokrészre egy 4 mm-es

acél homloklemezt helyeztek. Ezek a sisakok már a lö
véspróbák alkalmával sem bizonyultak megfelelőnek, de 
tömeges előállíthatóságuk sem volt lehetséges. A hadve
zetés olyan sisakot kívánt, mely kellően védi a katonák fe
jét, ugyanakkor 1 kg-nál nem nehezebb, hogy huzamo
sabb időn át is viselni lehessen. Magától értetődően az kí
nálkozott a legegyszerűbb megoldásnak, hogy a német 
hadseregnél már bevezetett sisak belföldi gyártását szer
vezték meg. A németek hajlandónak mutatkoztak a licenc 
átadására, de a tárgyalások elég nehézkesen haladtak. 
Időközben az 5. (Isonzó) hadsereg sisakproblémáinak 
megoldására 1916 októberében 15 000 német sisakot ren
deltek, de a szállítás jó egy hónappal elhúzódott, hiszen a 
németek maguk is sisakhiányban szenvedtek. 1917 máju
sáig a Monarchia sisakbeszerzései kizárólag importra kor
látozódtak (2), amikor végre beindult a hazai sisakgyártás, 
méghozzá egyszerre két szálon.

A berndorfi Arthur Krupp Fémárugyár (Berndorfer Metall
warenfabrik Arthur Krupp) ugyanis időközben kifejlesztett 
egy saját sisaktípust, s gyártására a Hadügyminisztérium
tól megrendelést is kapott (3), annál is inkább, mert a had
seregnek rendkívül nagy szüksége volt sisakokra.

1917 májusától azután a német sisakok hazai gyártása 
is megindult, így a Monarchia hadserege háromféle sisak
típust használt:

1. a Németországból importált sisakokat, melyek az ere
deti táboriszürke (feldgrau) színben készültek, német 91 M. 
állszíjjal, majd ezek elfogyása után a pótlásukra textilből 
készített állhevederrel;

2. a „Berndorfer” sisakokat (hivatalos megnevezés: 
Stahlhelm nach österreichischem Muster), melyek mártá-
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1 ábra: Az 1950 M. 
„dísszemle" 
sisak rajza az 
1954-es 
„öltözködési 
utasításiból

2. ábra: Állszíjak a sisakhoz



boribarna (feldbraun, másképpen Isonzo-braun) festéssel 
készültek;

3. a német mintára a Monarchiában gyártott sisakokat 
(hivatalos megnevezés: Stahlhelm nach deutschem Mus
ter), melyek formájukban teljesen a német sisakokat követ
ték, de állszíj helyett (a német sisakokhoz alkalmazott 91 
M. állszíjak eredetileg a békebeli „Pickelhaubékhoz” tartoz
tak, s felhasználásuk csupán takarékossági kísérlet volt, 
így viszont a sisaktestekre speciális felerősítő tüskéket kel
lett elhelyezni, mert a 91 M. állszíjak rögzítését két speci
ális rögzítőkarika oldotta meg) textil állhevederrel készül
tek, így a sisaktestre szegecselt tüskék feleslegessé váltak, 
s ezeket D-gyűrűkkel pótolták. A bemdorfi gyárban 1917 
novembere után (amikor felhagytak a „Berndorfer”-sisak 
gyártásával és átálltak a német típusú sisak előállítására) 
készült sisakokon tovább egyszerűsödött az állheveder- 
tartó fülecsek felerősítése: a béléstartópánt két oldalsó sze
gecse egyben az állhevedertartó fülecseket is rögzítette.

Érdekesség, hogy a sisakok béléspárnái és a párnatartó 
tokok gyakran a legkülönfélébb civil eredetű (kockás, csí
kos, virágmintás) anyagokból készültek, jelezve a háborús 
anyaghiányt. A német típusú rohamsisakok négyféle mé
retben készültek, 62, 64, 66, 68-as számozással (a méret
jelölő számot általában a tarkóvédő hátsó-belső oldalára 
ütötték), ezek az alábbi fejméreteknek feleltek meg:

62 = 52,5-54 
64 = 54,5-56 
66 = 56,5-58 
68 = 58,5-60

A kisméretű sisakok (62 és 64-es) lépcsős szellőzőcsa
pokkal készültek, mivel a szellőzőcsapokra kellett rögzíteni 
a homlokpáncélt, ami viszont csak egyféle méretben ké
szült, így a kisebb sisakokon nagyobb szellőzőcsapokra 
volt szükség. A homlokpáncél védelmet nyújtott a kézifegy
verek lövedékei ellen is, de tekintélyes súlya miatt csak őr
szemeknek és géppuskát kezelő személyzetnek adták ki. 
A Berndorfer-sisakokhoz külön homlokpáncélt gyártottak, 
hiszen ezekre -  oldalsó szellőzőcsap híján -  a német hom
lokpáncélt nem lehetett feltenni. A sisakhoz elvileg sisakbo
rítót is rendszeresítettek, mely világosbarna vászonból ké
szült, a szellőzőcsapoknál bőrkarikával szegélyezett lyu
kakkal, alul pedig zsinórral lehetett összehúzni. Sisakborí
tók is csak kis számban készültek, de a korabeli fényképek 
tanúsága szerint viselték a fronton.

A Monarchia haderői a világháború során összesen 
1 089 981 sisakot kaptak, ebből 41 600 importból szárma
zott, 534 013 belföldön gyártott német mintájú sisak és 
139 968 Berndorfer-sisak (4) volt. Az akkori Magyarország 
területén két cég foglalkozott sisakgyártással: a csepeli 
Weiss Manfréd Művek és a mateóci (ma Matejovce, Szlo
vákia) Scholtz Művek.

Érdemes még megemlíteni, hogy 1917-18-ban különféle 
sisaktípusokat terveztek a győzelmes befejezésű háború 
utáni hadsereg részére. A bécsi Heeresmuseum több ilyen 
sisakot őriz, vannak köztük uralkodói névjellel díszített ren
des rohamsisakok, de meglehetősen furcsa külsejű, erő
sen középkorias sisakok is. A Hadtörténeti Múzeum egyet
len ilyen kísérleti sisakkal és a hozzávaló homlokpáncéllal 
rendelkezik. Érdekesség, hogy a sisak bádoglemezből ké

84 HADITECHNIKA 1999/4



szült, tehát önmagában semmilyen védelmet sem nyújtott, 
a homlokpáncél viszont annyira nehéz volt a sisakhoz ké
pest, hogy viselés közben a sisak egyszerűen lebillent a 
katona orrára.

Elvétve használtak az ellenségtől zsákmányolt sisakokat 
is, elsősorban olasz és francia Adrian-sisakokat (5).

A Monarchia felbomlása után az utódállamok -  többek 
között -  a rohamsisakokat is örökölték leendő hadserege
ik számára. Magyarországon a Tanácsköztársaság alatt is 
találkozhatunk a sisakviselés példáival, illetve a Nemzeti 
Hadsereg is hordott rohamsisakokat, sőt egy időben a si
sak homlokrészén a Szent Korona rajzát jelvényként alkal
mazták (6).

A békeszerződés által engedélyezett hadsereg szükség
leteire bőven elegendőnek bizonyult a világháborúból meg
maradt sisakmennyiség. Az 1924-ben kiadott Egyenruha 
Szabályok a M. kir. Nemzeti Hadsereg számára című szol
gálati könyvben hivatalosan is rendszeresítették a 15 М,- 
nak elkeresztelt sisakot (a háború alatt évszámos minta
megjelölést nem használtak), sisakborítóval és homlokpán
céllal együtt, utóbbiak azonban csak raktári készletként 
szolgáltak, vagyis használatra egyiket sem adták ki.

A háború után az újrafestett 15 M. sisakokon az eredeti 
táboribarnánál valamivel világosabb, zöldesebb színű fes
tést alkalmaztak, összhangban az újonnan bevezetett keki 
színű egyenruházattal (bár a hivatalos névmegjelölés to
vábbra is a táboribarna maradt). A rohamsisak védőalkal
matosságból szimbólummá és díszfejfedővé is előlépett 
mint az „igazi”, a frontharcos katona védjegye. A korszak 
kedvelt szobrásztémája a meztelen harcos, sisakban, kard
dal. A Frontharcos Szövetség tagjai a rohamsisakot 
utánzó nemezkalapot viseltek. Miután 1931-ben megszün
tették a meglehetősen operettes jellegű tiszti díszsisak vi
selését, a tisztikar részére is a rohamsisakot rendszeresí
tették díszfejfedőként (alakzatban), majd 1933-tól a sisak 
alumíniumlemezből készült, mely külsőleg teljesen úgy né
zett ki, mint egy rohamsisak, de természetesen jóval 
könnyebb volt. (A legtöbb európai hadseregben rendszere-

4. ábra: A z  1950 M. roham sisak té li á lcázó festésse l

sítettek ilyen „fejkímélő” díszsisakot a tisztek részére, a le
génység persze hordhatta a rendes rohamsisakot.) Ezeket 
a fejfedőket a Magyar Fémlemezipari Rt. Alumíniumedény- 
és Bádoggyára készítette (7).

1935-ben -  az új 35 M. rohamsisak bevezetésével pár
huzamosan -  módosították az alumíniumsisakokat is, for
májuk kezdett az új típushoz hasonlítani, de megmaradtak 
a jellegzetes, kidudorodó szellőzőcsapok, egyes vélekedé
sek szerint azért is, hogy a gyakorlatokon -  amikor roham
sisak viselését rendelték el -  a tisztek ne vehessék föl a jó
val kényelmesebb alumíniumsisakot, hiszen messziről lát
szott a kettő közötti különbség. A 35 M. alumíniumsisakok 
nemezbéléssel készültek, míg a 33 M. az eredeti rohamsi- 
sakbéléshez hasonló, hárompárnás béléssel. (Előfordulnak 
1935 után tovább használt, átbélésezett 33 M. díszsisakok 
is.)

A harmincas évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a 
15 M. sisak fölött eljárt az idő. Leginkább tekintélyes súlya 
és a túlságosan mély tarkóvédő okozott gondokat, előbbi a 
huzamosabb ideig történő viselést akadályozta, utóbbi le
hetetlenné tette a fekvő helyzetben való célzást, mert a si
sak előrecsúszott viselője szemére. Nehézkesnek bizo
nyult a sisak és a gázálarc együttes alkalmazása, valamint 
a málházás is.

A hadvezetés értelemszerűen ismét Németország felé 
tekintett, és a Haditechnikai Intézet az új német sisak, a 
Stahlhelm 35 mintájára kívánta kifejleszteni a leendő ma
gyar sisakot.

A németek ismét hajlandónak mutatkoztak segíteni, így 
a Stahlhelm 35 bázisán kialakított magyar sisak gyártása a 
megfelelő kapacitás kiépítése után megkezdődhetett (We
iss Manfréd Acél- és Fémművek, MÁVAG, Győri Vagon- 
és Gépgyár). A magyar sisak két lényeges pontban külön
bözött a némettől, ezek közül az egyik a tarkóvédő külső
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oldalán alkalmazott málhafülecs, a másik pedig az eltérő 
bélés. A német bélést (melyet 1931-től a régebbi sisaktípu
sokba építettek, majd 1935-től az új sisaknál alkalmaztak) 
ugyanis szabadalom védte, s a Haditechnikai Intézet javas
latára az olcsóság és az egyszerűség miatt a 35 M. ma
gyar sisakba a régihez hasonló, hárompárnás bélést ter
veztek (8). A sisakbélést tartó pántot rögzítő oldalsó szöge- 
csek nem a homlokrész két oldalán helyezkedtek el, mint a 
Stahlhelm 35-nél, hanem kétoldalt, a szellőzőcsapoktól 
kissé hátrébb. így a formára azonos német sisakot külső
leg két jegy alapján lehet a magyartól megkülönböztetni: a 
málhafülecs és a béléstartó szegecsek elhelyezkedése 
alapján.

A Hadtörténeti Múzeum Felszerelésgyűjteményében ta
lálható egy olyan MÁVAG gyártású magyar 35 M. sisak 
(lelt. sz.: 96.199.1.), melynek béléspánttartó szegecsei 
ugyanott helyezkednek el, mint a német sisakokon. Felte
hetően egy korai gyártású próbadarabról vagy próbasoro
zatról lehet szó.

A 35 M. sisakot hivatalosan a 101.184/eln.2.-1935. 
számú körrendelettel rendszeresítették. Az új sisakkal 
azonban problémák adódtak, az állszíj és annak rögzítése 
ugyanis nem bizonyult megfelelőnek, ezeket ki kellett cse
rélni. A hivatalos anyaggazdálkodási utasításokban, kellék- 
álladékokban stb. ezután háromféle nyilvántartott sisakkal 
találkozhatunk: a 15 M. sisakkal (mely természetesen to
vábbra is készletben maradt, hiszen a meglévő mennyisé
get el kellett használni); a 35 M. sisakkal és az ún. 36 M. si
sakkal, mely a 35 M.-tól csak annyiban tért el, hogy a sisa
kot 36 M. sisakállszíjjal és 36 M. sisakállszíj-kengyellel sze
relték (9).

1937-ben elrendelték a 15 M. sisakok málhafüleccsel 
(másképp: málhaszíjkengyellel) történő ellátását, hogy a 
málházást egységesíteni lehessen (10).

A 35 M. sisakhoz sem homlokpáncélt, sem sisakborítót 
nem rendszeresítettek, a háború alatt azonban elterjedt a 
spárgából csomózott álcaháló használata. Mint a 15 M. si
saknál, a 35 M.-nál is akadtak gondok a festéssel, a csapa
toknál ugyanis a „kellően katonás” megjelenés érdekében 
zsírozták és fényesítették (ronggyal dörzsölték) a sisako
kat, amitől azok felülete szép fényessé, csillogóvá vált. A 
csillogó sisakok remekül mutattak a parádékon, hadi hasz
nálatra viszont nem voltak alkalmasak, mivel a csillogás 
messziről elárulta a sisakot és viselőjét. A honvédelmi mi
niszter már 1921-ben körrendelettel tiltotta meg a sisakok 
fényesítését (11), 1940-ben pedig az okozott gondot, hogy 
egyes csapatoknál nem a hivatalosan előírt trinát G.367/F. 
festékkel festették a sisakokat, s a nem megfelelő festék 
szintén csillogott.

A Nemzeti Hadsereg már említett Szent Koronás sisak
jelvényén kívül 1941-ig nem alkalmaztak a sisakokon sem
milyen jelvényt, holott erre több elképzelés is született (ter
veztek angyalos címert a homlokrészre, lombkoszorút sár
garézből, nemzetiszín pajzsot stb.). A sisakok díszítésére 
a hagyományos tábori jelet -  papírmaséból készült, stilizált 
cserfalombot -  használtak, melyet a bal oldali szellőző
csaphoz kellett erősíteni. Egyes tisztek alumínium díszsi
sakjukra koronás kisgombbal erősítették fel a tábori jelet 
(12). 1941-ben került először hivatalos jelvény magyar ro
hamsisakra, a határvadászok ún. nagykürt jelvényének vi
selését ugyanis a sisakokra is kiterjesztették (13). 1944-től 
a fémjelvényeket matricás jelvény váltotta fel (14).

A 35 M. sisakot a légoltalom számára is gyártották, két 
változatban. Az „A” jelű sisak megegyezett a honvédségi
vel, csak festése volt világos szürkéskék. Ezt a nem tűzol
tói szolgálatot teljesítő polgári személyek számára rend
szeresítették. A „B” jelű sisak, melyet a tűzoltói szolgálatot 
teljesítők részére rendszeresítettek, speciálisan megerősí
tett változat volt, ütődés ellen jobban védő béléssel, rugós

„Y” állszíjjal és a sisaktestre erősített négyágú tarajjal. Ilyen 
sisakokat használt azután a Tűzoltóság is, csak feketére 
festve és tűzoltó homlokcímerrel ellátva. (A Tűzoltóság 
számára eredetileg egy hatágú tarajjal ellátott sisakot ter
veztek, de ez minden valószínség szerint csak terv maradt, 
ilyen példányok nem kerültek elő (15).

A légoltalom részére korábban is készült egy sisaktípus, 
melyről egyelőre semmilyen írott forrás nem került elő, 
csak példányai ismeretesek. Ez a sisak -  semmilyen más 
rohamsisakhoz nem hasonlított -  jellegzetes „vaskalap” 
formájú, keki színűre festették, s oldalt egy kis piros matri
cával látták el, mely egy zuhanó légibombát és alatta a 
BIZTONSÁG feliratot ábrázolt.

1940-ben Magyarország 75 000 darab 35M. sisakot 
szállított Finnország részére. Érdekesség, hogy míg a cí
meres kincstári átvételi bélyegzőt minden darabból gondo
san kicsiszoltatták -  nehogy a sisakok eredetére következ
tetni lehessen -, a málhaszíjkengyeleket rajta hagyták a si
sakokon, így bárki megállapíthatta, hogy magyar sisakról 
van szó (16).

A 35 M. sisaknak két speciális változata ismeretes, az 
egyik állítólag a rohamtüzérek részére készült, ennél kétol
dalt kivágták a sisakharangot, hogy a rádió-fejhallgatót 
használni lehessen, s a másik az ejtőernyősök különleges 
igényeit igyekezett kielégíteni, ennél az ellenző- és tarkó
védőrészt vágták le, így nyertek a német ejtőernyősökhöz 
hasonló „fazék”-sisakot, amit azután feltehetően speciális 
béléssel láttak el. Ezek a módosított sisakok egységszin
ten, házilagos kivitelezésben készültek, bizonyíthatóan hi
teles, béléssel is rendelkező darab eddig még nem került 
elő belőlük. Egy, már a háború után (1946-ban) készített 
híradófelvételen láthatók ejtőernyősök ilyen vagy ehhez 
hasonló speciális sisakokban, melyek oldalán ráadásul 
nagyméretű festett (vagy matricás) ejtőernyős jelvény is ta
lálható. (A háború alatt egyébként az ejtőernyősök részére 
-  más felszerelési cikkek mellett -  német ejtőernyős sisa
kokat is importáltak (17), kiképzési célokra a 37 M. páncé-

D l .  mell. 7 . ez. ábra.

Rohamsisak málházása
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los fejvédőt is használták, földi díszelgéseknél pedig kö
zönséges 35 M. rohamsisakban jelentek meg.)

Idegen sisakokat használt a rendőrség, amikor Budapest 
ostroma során harcoló rendőri alakulatokat szerveztek. Va
lószínűleg francia (esetleg jugoszláv) eredetű Adrian-sisa- 
kokkal látták el a legénységet, a sisakok homlokrészét ko
ronás magyar címer díszítette.

A háború után az új honvédség, a meglévő anyagokból 
igyekezvén gazdálkodni, a korábbi sisakokat -  néha még 
15 M.-kat is -  használta.

Az 1947 M. rohamsisak tulajdonképpen a 35 M. sisak 
sötétebb zöld színűre átfestett változata, de rendszerbe ál
lítottak átfestett és átbélésezett német sisakokat is, ezek 
felismerhetőek a szegecsek elhelyezkedéséről, illetve a 
málhafülecs hiányáról.

1950-ben -  a hadsereg egyenruházatának és felszerelé
sének felgyorsuló szovjetizációjával összhangban -  új si
saktípus bevezetésére került sor, természetesen szovjet 
mintára. A szovjet 1940 M. rohamsisakot vette át a Magyar 
Néphadsereg, kisebb változtatásokkal. Maradt a sötétzöld 
szín (a szovjet sisakok keki színűek voltak) és állszíj bizto
sította a tartást (a szovjet sisakoknál állheveder), illetve a 
bélés is eltért néhány apróságban. Az 1951-1953 között 
gyártott sisakokat a kor jellegzetes -  dátumos -  tintabé
lyegzőivel bélyegezték, 1956 után -  dátum nélküli -  „MEO” 
bélyegzőt használtak, de akadnak teljesen jelzetlen dara
bok is. A méretnagyságot (1-4-ig) szintén tintabélyegzővel 
ütötték a sisakharang belsejébe. Létezett egy ún. „dísz
szemle sisak” is, homlokrészén a honvédségi jelvénnyel, 
nemzetiszín szegélyes fehér körben vörös csillag. Ezeket 
a sisakokat díszszemlék alkalmával, illetve propagandafo
tók készítéséhez adták ki.

Az 1950 M. rohamsisak egészen a hetvenes évek végé
ig szolgálatban maradt, sőt a határőrségnél még ma is 
használják. Legnagyobb hibája a bizonytalan felfekvés, il
letve a nem megfelelő állszíj. Ezeket a problémákat igye
keztek orvosolni az 1970 M. sisaknál, mely külső megjele
nésében nem változott, a sisakharang továbbra is a szov
jet 1940 M. sisak formáját követte, viszont új és sokkal bo
nyolultabb (egyben jóval drágább) bőrbéléssel és „Y” áll- 
szíjjal látták el. Az állszíj gyors ki- és bekapcsolására réz
kampó és „D”-gyűrű szolgál az 1950 M. sisak állszíjának 
sima, egytüskés csatja helyett. A kor divatja szerint a sisak 
külső felületét szinterezéssel látták el az egyszerű festés

helyett, melynek mindössze két hibája van; az egyik, hogy 
csillog, a másik, hogy előbb-utóbb megrepedezik és leválik 
a sisaktestről, ami egyrészt balesetveszélyes, mert az éles 
műanyag szegély elvágja a kezet, a szilánkok befúródnak a 
körömágyba, másrészt ahonnan a borítás lepattogzik, ott a 
sisaktest menthetetlenül rozsdásodásnak indul. Az 1980-as 
évektől ismét mattfestéssel látják el a sisakokat.

A magyar rohamsisakok jövője -  különösen a NATO- 
csatlakozás tükrében -  egyelőre kétséges. Annak idején a 
floridai gyakorlatra induló magyar szakaszt nagyhirtelen iz
raeli kevlarsisakokkal kellett fölszerelni, nyilván azért, hogy 
„avitt” sisakjaikkal ne kelljen szégyenkezniük amerikai kol
légáik előtt, de a MH Ruházati Ellátó Központ sietett kije
lenteni, hogy az általuk tesztelt sisaktípusok közül a lö
véspróbán a magyar acélsisak jobban szerepelt, mint a kü
lönféle kevlarsisakok (köztük az izraeli is), tehát a sisak jó 
(18). Mindezzel együtt valószínű azonban, hogy a NATO- 
ba való belépés után előbb-utóbb (nyilván a rendelkezésre 
álló pénz függvényében) a legtöbb NATO-tagállam mintá
jára mi is átvesszük az 1978 M. amerikai kevlarsisakot...

Az 1950 M. rohamsisakhoz hivatalosan nem rendszere
sítettek sisakborítót, de előkerültek a terepszínű felderítő 
kezeslábas anyagából házilag (?) készített álcahuzatok. Az 
1970 M. sisakhoz a 80-as évek végén, 90-es évek elején 
háromféle sisakborítót rendszeresítettek: zöldet, három
színű (Rába) terepszínűt, majd az új négyszínmintás terep
szín bevezetésekor négyszínmintás terepszínűt. Gyakorla
tokon készített fényképeken lehet néha látni, hogy egyes 
alakulatoknál amerikai sisakhuzatokat használnak. A sisak
huzat, amellett, hogy jobb álcázást nyújt, védi a sisak felü
letét is, így a festést, illetve a szinterezést kevesebbszer 
kell javítani.
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A IXbisz osztályú orosz tengeralattjárók 
Az SZ-7 elsüllyedése

Svédországban 1998 nyarán, az Ahvenanmaa szigetcso
port közelében amatőr búvárok elsüllyedt orosz tengeralatt
járó roncsait fedezték fel. Hosszadalmas azonosítás után 
megállapították, hogy ez az SZ-7 roncsa. Az azonosítás 
azért tartott sokáig, mert a IXbisz közepes tengeralattjáró
osztályhoz tartozó hajók kívülről teljesen egyformák, így a 
külső szerkezeti elemek alapján megkülönböztethetetle
nek. 1998. október 21-én, azaz a tengeralattjáró elsüllye
dése után 56 évvel a SZIBIRNYAKOV hidrográfiai hajó fe
délzetéről az 59°50,7’ É és 19°32,2’ К pontra helyezett bó
jánál koszorúval emlékeztek meg az elhunyt matrózokról. 
Az eltelt idő alatt az orosz és a finn levéltárból számos in
formáció került elő, ezek segítségével megpróbáljuk az 
SZ-7 utolsó bevetését rekonstruálni és bemutatni az alig 
ismert hajóosztályt.

Az SZ-7 utolsó bevetése

Utolsó bevetésére -  Sz. P. Liszon korvettkapitány irányítá
sa alatt -  1942. október 19-én, másik két tengeralattjáró kí
séretében hajózott ki. Lavensaarból éjjel 1.00-kor indultak 
el, két óra víz feletti hajózás után a gotlandi térség keleti 
szélén lemerültek, és a Botteni-öbölben kijelölt járőrzési 
körzet felé haladtak tovább. 1942. október 21-én hajnalban 
a hajó kapitánya még jelentette, hogy a tengeralattjáró 
elérte a Balti-tengert. 1942. október 23-án este a parancs
nokság elöljárói parancsból értesült, hogy Liszin megkap
ta a Szovjetunió Hőse kitüntetést. A dandártörzs számítá
sai szerint ekkor az SZ-7 a Déli-Kvarken-szoroson keresz
tül a Botteni-öbölhöz közeledett, amikor finn jelentést fog
tak arról, hogy ebben a térségben elsüllyesztettek egy 
szovjet tengeralattjárót. November 3-ig minden nap rádió
üzenetekkel keresték a hajót, de választ nem kaptak. De
cember 2-án lejárt a hajó bevetési ideje, s mivel nem tért 
vissza, a parancsnokság eltűntnek nyilvánította. A dízelhaj
tású hajók a víz alatt elektromos hajtással haladtak, ezért 
minden sötétedéskor a felszínre emelkedtek, és mialatt a 
dízelmotorok feltöltötték az akkumulátorcsoportokat, a szol
gálat átszellőztette az egész hajót, tehát a hajórekeszeket 
elválasztó nyomásálló ajtókat is kitárták ilyenkor. Ebben a 
helyzetben fedezte fel őket a finn VESIHIISI tengeralattjá
ró. így írt erről O. Aittola sorhajóhadnagy, kapitány a hajó
naplóba:

„1942. 10. 21.
19 (óra) 26 (perc). 195° irányszöggel hajózva tengeralatt

járót derítettünk fel. A cél haladási irányszöge 330°, sebes
sége mintegy 12 csomó. A támadást víz feletti helyzetben 
kezdtük el.

19.41: 1. sz. készülék. Vetés (előretartási szög 16°, be
csült távolság 3000 m).

19.42-19.44: Tűznyitás (Bofors ágyúból két lövedék). 
Egyidejűleg a tengeralattjáró tatjánál villanást figyeltünk 
meg hatalmas robbanással. A lövedékek még nem csa
pódtak be. A robbanást a torpedórekesz eltalálása okozta. 
A tengeralattjáró elsüllyedt.”

1942. október 25-én Aittola sorhajóhadnagy L. Parma 
elsőtiszttel együtt részletesen jelentett K. Pakkala korvett- 
kapitánynak, az osztályparancsnoknak. A támadásról 
vázlatot is készített, amit szintén a jelentéshez csatolt. Ami
kor 1944-ben Finnország kilépett a háborúból, a jelentés 
másolatát átadták a szovjet katonai vezetésnek.

Ebből a jelentésből kiderült, hogy a VESIHIISI a VETE- 
HINEN tengeralattjáróval együtt október 21-én 18.00-kor 
érkezett az Alendi-tengerre, és a Déli-Kvarken-szoros be
járatánál ellenőrizte a körzetet. Amikor dízelmeghajtásról 
elektromos meghajtásra térek át, 8000 m távolságra ten
geralattjárót fedeztek fel. Teljes sebességgel a célirányba 
fordultak. A harctevékenység során kissé felhős volt az ég
bolt, a szél kettes erejű volt, a víz alig hullámzott. A Hold 
irányában 10 000 m-es volt a látótávolság, ami észak és 
kelet felé 2000-3000 m-re csökkent, így mindkét hajó azo
nos felderítési eséllyel rendelkezett.

A finn tengeralattjáró 19.33-kor fordult, felvette a 240°-os 
támadási szöget, a cél számított haladási irányszöge 320° 
volt, sebessége 12 csomó. Kiszámították a célzási szöge
ket, így a találkozási szög 90°, az előretartási szög 16° volt. 
Az 1. számú készülékből ennek megfelelően, 19.41-kor 
torpedót indítottak. A torpedó egyenesen haladt, de úgy 
tűnt, célt tévesztett, mivel a vetés után a becsült távolság
nak megfelelő két percen belül nem robbant fel. Az ellen
ség felfedezhette a támadást, és emiatt gyorsan lemerül
hetett, ezért 19.43,5-kor a 76 mm-es ágyúból két lövést ad
tak le. A tűznyitás után a cél tatján robbanást észleltek, és 
az ellenséges tengeralattjáró tattal előre nagy sebességgel 
elsüllyedt. A robbanás fénye miatt a lövedékek becsapódá
sát nem látták.

Az ellenséges hajót a torpedótalálat süllyesztette el, a le-
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merülés helyére (59°50,7’É, 19°32,2K) érkezve nagyméretű 
olajfoltot és felszínre emelkedő olajos levegőbuborékokat 
találtak. A víz alól segélykérő kiáltások hallatszottak. A ha
jó a 35 m mélyen lévő fenékre feküdt fel.

A még felszínen úszó hajó parancsnoki tornyában öten 
tartózkodtak. A robbanás ereje őket a vízbe taszította, de 
a fedélzeten tartózkodó M. T. Hrusztalev navigátor eltűnt. 
A vízből a finnek a hajó kapitányát és három matrózt men
tettek ki. 20.10-kor jelentették az elsüllyesztést, és a hajó 
járőrözési körzetét VETEHINEN-nek átadva, Maananhami- 
na felé indultak. 22.20-kor a SISU bázishajón átadták a ha
difoglyokat.

Amikor 1944 végén Liszin visszatérhetett a Szovjetunió
ba, a többi hadifogságból visszaérkezőtői eltérően, tőle a 
kitüntetést nem vették vissza, sőt töretlenül folytathatta ka
tonai pályafutását. Tanszékvezetőként és sorhajókapitány
ként vonult nyugállományba. 1993-ban Szentpétervárott 
halt meg.

Az elsüllyedés okai

Az orosz szakértők a videofelvételek és szonárképek alap
ján elemezték az elsüllyedés okait. A szonárkép alapján 
megállapítható, hogy a hajó tatja szinte leszakadt. A robba
nás a 7. torpedórekeszben történt. A torpedó áthatolt a ten
geralattjáró nagynyomású testén is, és csak ekkor robbant 
fel. Az itt tárolt torpedók a robbanáskor nem robbanhattak 
fel, legalábbis a roncsolás alapján ezt lehet megállapítani. 
A végzetes találkozás előtt a hajó a felszínen úszott és az 
akkumulátorokat töltötte fel. Ilyenkor a dízelmotor működé
se miatt a 4. (akkumulátor) rekesz és az 5. (dízel) rekesz 
közötti ajtót kinyitották. Az intenzívebb szellőztetés érdeké
ben hasonlóan nyitva volt az 5. és 6. rekesz közötti ajtó is. 
Az ellenséges torpedó robbanásakor megsérült mindkét 
hajótest és a ballaszttartály. Víz alá került a 4., 5. és a 6. 
rekesz. A tatrész azonnal süllyedni kezdett. A sérült rész

nem szakadt le, így mint kiegészítő tömeg tovább gyorsí
totta a hajó merülését. A hajó harminc másodperc alatt 
süllyedt el, olyan sebességgel, hogy az orr-rész a vízből ki
emelkedett.

A videofelvételek alapján megállapítható, hogy mindkét 
finn lövedék eltalálta a hajót. A vizsgálat során az orrágyú 
mellett a külső hajótesten, valamint a parancsnoki tornyon 
robbanás nyomát találták.

Az elsüllyedést vizsgáló szakértők nem értették, hogy a 
lemerült hajó két periszkópja közül az egyiket miért emel
ték ki. Erre Sz M. Kubinyin sorhajókapitány adott elfogad
ható magyarázatot. Amikor 1981-ben a Csendes-óceánon 
az SZ-178 tengeralattjáró fedélzetén teljesített szolgálatot, 
az akkumulátorok feltöltése közben a kivilágítatlan hajónak 
ütközött egy hűtőhajó. A hajó orrtőkéje átszakította a ten
geralattjáró mindkét hajótestét a tatrészen. A hajó 15 má
sodperc alatt megtelt vízzel és tattal előre elsüllyedt, miköz
ben az orra a vízből kiemelkedett. A hajó kapitánya a to
ronyból a tengerbe zuhant. A fenékre süllyedés után a túl
élő személyzetet mentve Kubinyin először a periszkópot 
emeltette fel, így megvizsgálták a hajót, és meghatározták 
a lemerülés mélységét. A hajó 32 m mélyre merült, innen 
a személyzetet sikerült kimenekíteni.

Az SZ-7 tengeralattjáró

A IXbisz osztályú közepes dízelhajtású tengeralattjárók 
gyártását a Szovjetunióban 1936-ban kezdték el. A hajókat 
európai és távol-keleti hajógyárakban készítették. A hajó
kat lajstromozták, de az első hajó az SZ-4 jelzést kapta. 
Az SZ-56-os hajó gerincét a Távol-Keleten 1936 novem
berében fektették le és a flotta 1939-ben Vlagyivosztokban 
vette át. A hiányos adatok miatt csak valószínűsíthető, 
hogy az osztály 32-33 hajóból állt.

Az SZ-7 hajó gerincét 1936. december 16-án fektették 
le, 1937. április 5-én bocsátották vízre, a flotta állományá-

3. ábra : A z  S z -7  egy háború  a la tti fe lvé te len  (K. Z .)
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ba 1940. június 30-án került. A második világháború alatt a 
hajó öt bevetés során 4 hajót süllyesztett el és 2 hajóban 
okozott kárt.

A tengeralattjáró hossza 78 m, szélessége 6,4 m, vízvo
nal feletti magassága 4 m, vízkiszorítása víz felett 840 t 
(víz alatt 10701), más forrás szerint 780 (1050) t, sebessé
ge 19,5 csomó (8,8 csomó), hatótávolsága 10 csomós se
bességgel 8200 tengeri mérföld, 9 csomós sebességgel 
9800 tengeri mérföld, maximális merülési mélysége 100 m 
volt. A hajó 2 db 4200 LE-s dízel hajtómotorral és 2 db 
2200 LE-s elektromotorral és két hajtócsavarral rendelke
zett.

Önálló harctevékenységi ideje 45 nap, személyzete 50 
fő volt. A hajó alapvető fegyverzete az 553 mm-es torpedó 
és két ágyú volt, 6 db torpedóvető csővel látták el (4 db az 
orr-részen és 2 db a taton). A torpedókészlet 12 db volt. A 
fedélzeten az első szektor irányába 100 mm-es, és a hát
só szektor irányába 45 mm-es ágyúval szerelték fel.

Az orosz haditengerészet -  a jelenlegi szűkös anyagi le
hetőségek ellenére -  az SZ-7 tengeralattjáró vizsgalatára 
expedíciót szervezett. A kutatásokat hátráltatni fogja, hogy 
a hajó kétharmada iszap alatt fekszik, továbbá a hajó fedél

zetén torpedók és tüzérségi lövedékek vannak. A haditen
gerészetnél alkalmazott ún. „tengeri keverék” robbanó
anyag a tengervízzel érintkezve vékony bevonatot képez, 
amely nagyon robbanékony. így a tengeralattjáróból 
előbb ki kellene emelni az összes torpedót és lövedéket, 
és csak ezután lehet megtervezni az esetleges kiemelést.

Az idő megoldja a kiemelés kérdését, de ha a hajó a he
lyén marad, akkor emlékhellyé alakítható. A felnövekvő 
korosztályok megismerhetik az elődök sorsát, tragédiáját, 
és tisztelettel adózhatnak emléküknek, hiszen ezek a ten
gerészek hazájukat védelmezték, a hazájukért haltak meg. 
Az utókor erről sohasem feledkezhet el.

S zabó  Miklós m érnök alezredes

Felhasznált irodalom

1. Litovkin,Dimitrij: Tajni pogibsej podlodkl. -  Krasznaja  
Zvezda, 98. 08. 20. p. 1.

2. Gavrilenko, Andrej: Eto podlodka S Z -7 . -  Krasznaja  
Zvezda, 98. 08. 07. p. 1.

3. Lobicin, Vlagyimir: Poszlednyije 18 m inut podlodki 
S Z -7 . -  K rasznaja Zvezda, 99. 03. 17. p. 4.

4. Kunik, FrantiCek: Ponorky 2. Svétové Války 19 3 9 -4 5 . 
-P r a h a ,  1994.

5. J a n e ’s pocket book of subm arine developm ent. -  N ew  
York, 1976.

A finn tengeralattjárók főbb adatai

A Crienton-Vulkan cég Turkuban lévő hajógyárában 
1930-31-ben épült meg 3 db tengeralattjáró, az IKU-TUR- 
SO, a VESIKKO és a VESIHIISI. Ezek német tervek alap
ján készült, 493/7151 vízkiszorítású egységek voltak, akkor 
Finnországnak nem is volt tervezési kapacitása ilyen hajók 
készítésére. Ezek hossza 63 m; szélessége 6,1 m; beme
rülése 3,2 m; legénységük 27 fő volt. A meghajtást 2 db At
las dízelmotor végezte 1160 LE-vel, víz alatti üzemben az 
elektromotorok 600 LE-t adtak le. Ezzel a maximális se
besség a felszínen 15,0; a víz alatt 9,0 csomó volt. Hatótáv 
1500 tengeri mérföld 10 csomóval, vagy víz alatt 75 tenge
ri mérföld 4 csomóval. A fegyverzet 4 db 533 mm-es torpe
dóvető (esetleg 20 db akna); 1x76 mm-es Bofors ágyú és 
4x20 mm-es gépágyú. (Szerk.)

Felhívás

A Közlekedési Múzeum 1999 decemberében újra megrendezi hagyományos, immár XIV. műanyag repülőgépmakett kiállítását, melyre minden
makettezőt és érdeklődőt szeretettel várunk.

A kiállítás helye: Közlekedési Múzeum, Budapest XIV, Városligeti krt. 11.
A makettek leadása és a helyszíni nevezés a szokott helyen, a Közlekedési Múzeum új épülete időszaki kiállításának területén történik.
• kiemelt témakör a magyar repülés kezdeteit, a rákosmezei időszakot (1909-1914) bemutató típusok, ezek közül egyet a múzeum ajándékkal jutalmaz
• a MALÉV különdíját a magyar polgári repülést bemutató modell vagy dioráma kaphatja
Nevezés, leadás időpontja: 1999. december 10-11-én 10.00-16.00 órakor
A kiállítás megnyitója: 1999. december 14-én
(a pontos időpontot a makettek leadásakor közöljük)
A kiállítás zárása, és eredményhirdetés: 2000. január 28-án, 16 órakor
Makettek visszaadása: 2000. január 28-án, 17.00-18.00 órakor

és 2000. január 29-én, 10.00-16.00 órakor
A megjelölt napon és időtartamon kívül nevezés, makett leadása nem lehetséges. A makettek visszaadását csak a nevezéskor kapott igazoló szelvény 
ellenében, a meghirdetett napokon biztosítjuk.

Figyelem! A nevezés és a részvétel ingyenes! A kiállításra vidékről vasúton érkező résztvevők 50%-os utazási 
kedvezményt vehetnek igénybe menetjegyük lebélyegeztetésével!

Közlekedési Múzeum
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Az S. M. S. BUDAPEST osztrák-magyar partvédő hadihajó II. rész
Erwin F. Sieche

Páncélátütő képesség

24 cm-es, 40-es kaliberhosszúságú Krupp C/94 ágyú

<0 со ю  ю co to  CN cm

Páncélátütő képesség

A M o n a r c h  osztályú hajók tíz éve voltak rendszerben, amikor a fő harctávolságok 
10 000m fölé emelkedtek. Ez világosan megmutatja, hogy a 24cm-es 40-es 
kaliberhosszúságú Krupp K/94 páncélátütő képessége idejétmúlt volt, 
következésképp a hajókat kivették az aktív harci flottából és tartalékba helyezték.

6. ábra : A p á n cé lá tü tő  képesség  d iagram m ja

A páncéllemezekkel végrehajtott 
összehasonlító próbalövészet

Az osztrák-magyar haditengerészeti 
vezetés nagyon komolyan vette azt a 
feladatát, hogy a kapható legjobb pán
célt válasszák ki az új hajókhoz. 1893 
novemberében a páncéllemezeken 
összehasonlító próbalövészetet tartot
tak a polai Monte cane haditengeré
szeti tüzérségi kísérleti lőtéren. Minden 
kompetens acélművet felhívtak, hogy 
küldjön egy 2400X1800 mm-es méretű, 
270 mm-es páncéllemezt. Azt ajánlat
tevők a következők voltak: Diliingen 
(Németország), Vickers (Nagy-Britan- 
nia), Cammel (Nagy-Britannia) és Wit- 
kowitz (hazai), mindegyikük homogén 
nikkelacél lemezt ajánlott; Krupp (Né
metország), harveyizált nikkelacél le
mezt javasolt; és a Vickers, aki harveyi
zált szénacél lemezt javasolt. A nem
zetközi gyakorlat szerint ezeknek a le
mezeknek mindegyik sarkát meglőtték 
egy 15 cm-es, a közepét pedig egy 24 
cm-es acélgránáttal. A 15 cm-es lövé
sek specifikációja a következő volt: 61 
m távolság, 631 m/s becsapódási se
besség, a teljes becsapódási energia 
1035,49 mt, a gránátfelület egy cm2- 
ére eső becsapódási energia pedig 
5,93 mt. Krupp képlete szerint ennek 
elegendőnek kellett lennie 420 mm ko
vácsoltvas átütésére. A 24 cm-es lövés 
specifikációja a következő volt: 
60 m távolság, 432 m/s becsapódási 
sebesség, a teljes becsapódási energia 
2046,08 mt, a gránátfelület egy cm2- 
ére eső becsapódási energia pedig 4,7 
mt, ami elegendő lett volna 396 mm ko
vácsoltvas átütésére. Ennek a verseny
nek az abszolút győztese a Vickers-le- 
mez volt, amit szorosan követett a Wit- 
kowitz-lemez. Egyiket sem ütötték át és 
egyiknek sem voltak repedések a hát
oldalán. Hogy a szakszerűen gyártott 
homogén nikkelacél lemezek jobbnak 
bizonyultak a harveyizáltaknál, nagy 
meglepetést keltett. Utóbbiak fölvetet
ték a problémát, hogy szállítás után 
nem voltak tovább formálhatók, így egy 
későbbi újraformálás a hajótest által tá
masztott tényleges követelmények kie
lég ítésése szinte lehetetlen volt.’3 Az 
osztrákok büszkék lehettek, hogy még 
a brit „Journal of the Royal United Ser
vice Institution” is beszámolt a vizsgála
tokról áprilisi számában, és csak di
csérni tudta a Witkowitz-lemez minősé
gét.

A Haditengerészeti Szekció három 
héten belül reagált ezekre az eredmé
nyekre. 1893. december 2-án elrendel
ték az utolsó módosítást a páncélzat
ban: a hajónak rendelkeznie kellett egy 
80 mm-es páncélzatú citadellával, cse
rében a géptérnél az övpáncél és a to
ronypáncél vastagságát 20 mm-rel 
csökkentették. Valójában 300-ról 270 
mm-re csökkentették. Ekkor az első 
egység, a „Küstenverteidiger A” gerin
cén már négy hónapja folytak a munká
latok. A vizsgálati eredmények alapján 
a páncélt a Witkowitztól rendelték meg. 
A szerződés rögzítette, hogy minden 
300 t leszállított páncéllemez után egy 
mintát kell benyújtani próbalövészetre. 
Ezek közül az elsőre 1894. június 12- 
én került sor a Witkowitz tüzérségi vizs
gálati lőtéren és az eredmények újra 
több mint kielégítők voltak.

Ez fordulópontot jelölt az osztrák 
acélipar történetében. 1895-ben, a 
MONARCH-ok építésének idején,

Ausztria még 174 000 metrikus tonna 
nyersvasat és 230 000 metrikus tonna 
vasat és vasgyártmányt importált 9000 
metrikus tonna nyersvas és 40 000 
metrikus tonna vas és vasgyártmány el
lenében. Tíz évvel később a számok 
megfordultak.14

Az ágyúk

A hajó hivatalos iratai és a lövegke
zelői kézikönyv szerint a MONARCH- 
osztály a 24 cm-es, 40-es kaliber
hosszúságú KruppK/9415 ágyúval volt 
felszerelve, mint ahogy az 1896/98-ban 
épült KAISER KARL VI. páncélos cir
káló is. A német haditengerészet ezt, 
vagy egy nagyon hasonló ágyút adap
tálta öt KAISER-osztályú csatahajójába 
(épültek 1895-től 1898-ig) és a követ
kező öt WITTELSBACH-osztályúba 
(épültek 1899-től 1900-ig), valamint az 
1893/95-ben épült FÜRST BISMARCK
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7. ábra: A 8 mm-es Schwarzlose 
M7/12. géppuska légvédelmi 
állványon a BUDAPEST fedélzetén

és az 1896/97-ben épült PRINZ HEIN
RICH nehéz cirkálóba az általuk le
hetővé tett viszonylag magas tűzgyor- 
saság miatt. Jelenleg nem ismerjük a 
különbséget a tényleges K/94 modell 
és az 1893-as döntésben említett C89 
modell között.

Az ikertornyokba rendezett csövek 
bármelyike függetlenül emelhető és sa
ját lőszertöltő berendezésével tölthető 
volt. A töltési helyzet +4° volt, a töltést 
léghelyretolóval végezték. A négy ágyú 
mindegyikének lőszer-javadalmazása 
40 páncéltörő és 40 repeszromboló, 
egyenként 215 kg tömegű gránát volt. 
A sárgaréz hüvely tömege 66,5 kg volt, 
41,35 kg csöves lőporral. Az ágyút -4°- 
tól +24°-ig lehetett emelni, a torkolati 
sebesség 690 m/s volt. Minden tornyot 
20 fős kezelőszemélyzet kezelt.

A hajók

Sternecknek sikerült az első egység 
vízrebocsátási ceremóniáját, amelyen 
nem kisebb személyiség, mint maga I. 
Ferenc József császár vett részt, a tel
jes osztár-magyar haditengerészet 
számára egy dicsőséges eseménnyé 
alakítania. 1895. május 9-én, vasárnap 
-Tegetthoff helgolandi tengeri győzel
mének évfordulóján -  a polai haditen
gerészeti arzenálnál [Seearsenal], Má
ria Terézia főhercegnő vízre bocsátotta 
az új partvédőt, és a MONARCH nevet 
adta neki. A névadó az uralkodó öccsé- 
nek, Karl Ludwig főhercegnek a felesé
ge volt, és a második volt a Habsburg 
női hierarchiában. Miután Erzsébet 
császárné („Sisi”) gyakran megszökött 
az udvarból és elkerülte a reprezentáci
ós kötelezettségeinek teljesítését, Mári- 
a Terézia gyakran átvette a Monarchia 
első asszonyának funkcióját. Mint már

említettem, az eseményt kitüntette az u- 
ralkodó jelenléte, aki beszédet mondott. 
A prominens szemlélők sorai közt ott 
volt a trónörökös, Ferenc Ferdinánd fő
herceg. Ez volt a császár utolsó előtti lá
togatása haditengerészeténél, amelyet 
nem kedvelt különösen -  a legutolsóra 
1902. április 1-4. között került so r-egy  
négynapos szemleprogram keretében.

A második egységet 1895. július 7- 
én, vasárnap bocsátották vízre, az 
STT San Rocco telepén. Ez a hajó a 
WIEN nevet kapta Alsó-Ausztria [Nie
derösterreich] kormányzójának felesé
gétől, Kielmansegg grófnőtől. A vízre
bocsátási ceremónia alkalmából Bécs 
városa csapatzászlót adományozott a 
hajó számára, de arról nem állnak ren
delkezésünkre további részletek.

A harmadik egységet kilenc hónap
pal később, 1896. április 27-én, hétfőn 
az STT San Rocco telepén Széchényi- 
Andrássy Mária grófnő bocsátotta vízre 
és a BUDAPEST nevet adta neki. Ő 
Mária Valéria főhercegnőt képviselte, és 
Fiume magyar királyi kormányzójának 
[königlich ungarischer Statthalter] fele
sége volt. Miután a haditengerészet pa
rancsnoka, Sterneck, beteg volt, Her
mann Freiherr von Spaun altengernagy 
volt a haditengerészet legmagasabb 
rangú képviselője és tartott beszédet 
Budapest város Ráth Károly főpolgár
mester vezette küldöttségének. Mint 
Bécs, Budapest is adományozott csa
patzászlót a nevét viselő hajónak, ame
lyet a vízre bocsátás során felvontak.

A névadások politikai jelentősége

9. ábra: A BUDAPEST lövi az olasz Cortellazo parti üteget 1917 november 16-án
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8. ábra: A háború alatt a BUDAPEST Bocche di Cattaroban áll. A farán egy mentő
készülék, az árbocon a gyors jeladást lehetővé tevő berendezés található



nyilvánvaló. A MONARCH a dinasztiát 
szimbolizálta; a két másik hajó neve a 
duális Monarchia két felének fővárosai 
előtt tisztelgett.

A pályafutások

A trió első tagját, a WIEN-t 1897. május 
13-án felszerelték, feltöltötték és üzem
be helyezték, majd elhagyta Polát, 
hogy képviselje Ausztria-Magyaror- 
szágot a Viktória királynő uralkodásá
nak 60. évfordulója alkalmából június 
26-án, Spitheadben tartott nemzetközi 
jubileumi szemlén.’6 Július 19-én a 
WIEN visszatért Polába, hogy részt ve
gyen Kréta nemzetközi tengeri blokád
jában, ahol heves polgárháború tört ki a 
görögök és a török népesség között. 
1896 májusában a krétai görögök fellá
zadtak török uraik ellen. Kilenc hónap
pal később Görögország kihirdette Kré
ta bekebelezését, hajókat és „önkén
tes” csapatokat küldve a hódítás védel
mére. A hat nagyhatalom közös inter
vencióban állapodott meg; ma egy 
ilyen vállalkozást békefenntartói külde
tésnek hívnánk. A hajó vagy a Szuda- 
öbölben, Szmirnánál’7 állomásozott, 
vagy Candiában18. 1898. április 16-án 
visszatért Polába, ahol létszámhiány 
miatt kivonták. Erre azért került sor, 
mert a spanyol-amerikai háború kitöré
se után egy hónappal Ausztria-Ma- 
gyarország sietve Kubába küldte a KA
ISERIN UND KÖNIGIN MARIA THE
RESIA páncélos cirkálót az ausztriai ér
dekeltségek védelmére, és szükség e- 
setén a konzuli személyzet és más 
Habsburg-alattvalók kitelepítésére a 
háborús zónából. Az ebből következő 
dokkban töltött időszakban a WIEN ké
ményét megemelték, hogy javítsák a 
huzatot.

A WIEN két testvérhajóját egy évvel 
később helyezték üzembe -  a MO- 
NARCH-ot 1898. május 11-én, a BU- 
DAPEST-et a következő napon. Az év 
decemberére a vadonatúj BUDAPEST 
volt az első osztrák-magyar sorhajó, a- 
melyik egy Marconi típusú rádióállo
mást kapott az első rádióforgalmazási 
kísérletek végrehajtására. Ezek de
cember 19-től, egy esős hétfőtől, de
cember 21 -ig tartottak. Az adót a Musil- 
nál fekvő parti erődnél helyezték el, 
míg a BUDAPEST és a LUSSIN torpe
dónaszád 8 km távolságig képes volt 
venni az üzeneteket.’9

1899-ben mindhárom hajó részvéte
lével megalakult az 1. sorhajóosztály 
[Schwere Division] és a TRABANT 
romboló kíséretében megtette egy 
osztrák-magyar hajóraj hagyományos 
őszi útját a keleti földközi-tengeri tér
ségbe. A következő kikötői látogatások
ra került sor: október 22. Korfu; október 
25-november 2. Pireusz; november
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3-9. Szalonika; november 11-20. 
Szmirna; november 23/24. Merszin; no
vember 25-december 3. Bejrut; de
cember 6-8 Szíra20; december 8-10. 
Szuda-öböl, Kréta; december 12-16. 
La Valletta, Málta. December 21-én az 
osztály visszatért Polába, éppen idő
ben, hogy a karácsonyt otthon ünne
peljék.

1900-ban a három hadihajó még e- 
gyütt alkotta az 1. sorhajóosztályt. Júli
us 9. és 14. között Triesztben ők voltak 
a vendéglátói egy odalátogató brit hajó
rajnak, akik viszontlátogatást tettek az 
előző évi máltai kikötő látogatásáért. 
Ebből az alkalomból a brit földközi-ten
geri flotta 28(!) hadihajója érkezett Tri
esztbe: RENOWN, RAMILLIES, CA

NOPUS, ROYAL OAK, CAESAR, O- 
CEAN, ILLUSTRIOUS, ROYAL SOVE
REIGN, ANDROMEDA, VENUS, AS- 
TAEA, BARHAM, PYRAMUS, VUL
CAN, HEBE, HAZARD, SPEEDY, DR
YAD, TYNE, SURPRISE, ARDENT, 
BANSHEE, BOXER, BRUIZER, CO
QUETTE, CYGNET, DRAGON és E- 
ARNEST. A hajóraj parancsnoka Sir 
John Fisher К. С. B.1". altengernagy, „a 
dreadnought IV feltalálója” volt. Szep
tember 9-én a három MONARCH a tel
jes aktív flottával együtt részt vett az új 
csatahajó, a HABSBURG vízre bocsá
tásán, Triesztben. (Ez valójában gyen
ge sorhajó volt, de a korabeli osztrák 
terminológia akkor minden páncélos 
hajót csatahajónak nevezett -  szerk.)

1901- ben a hajók az aktív hajórajban 
teljesítettek szolgálatot, majd október 
közepétől az éves kiképző rajba utalták 
őket, ahol ebben a minőségükben egy 
kétéltű partraszálló gyakorlatot támo
gattak Bocche di Cattarónál.

1902- ben az 1. sorhajóosztály végig
járt cirkálásra indult a nyugati földközi
tengeri térségben, a következő ki
kötőkben tett látogatásokat: március 
3/4., Korfu; március 8. Algír; március 
30—április 2. La Spezia; április 12-16. 
Taranto; április 17-19. Zante21; április 
20-24. Valona22; április 24-28. Duraz- 
zo23. Április 29-én az osztály visszatért 
Polába, és szeptember 1-jétől 3-ig 
részt vett egy Cuje közelében, az Iszt
ria déli csúcsánál egy kétéltű partra
szállást is magába foglaló, I. Ferenc 
József császár jelenlétében (lásd a 
WIEN vízrebocsátását is) végrehajtott 
hadgyakorlaton.

(Folytatjuk)

Jegyzetek

13A vizsgálatok egy nagyon részletes 
és jól illusztrált leírását közölte Anton 
Hermann, az osztrák-magyar haditen
gerészet ágyúépítő mérnöke. Compa
rative Beschiessung von 270 mm Pan
zerplatten vrschiedener Provenienzen 
am Schiessplatze Monte cane zu Pola, 
MaGS, Pola 1894, vol. XXII, No. I. 1. 
oldaltól. Egy második leírás található a 
No. Vili. számban az 524. oldaltól.

14Kestranek, Wilhelm, The Austrian 
iron industry during the last twently-five 
years, The Journal of the Iron and Steel 
Institute, vol. LXXV., London 1907., 19. 
oldal.

15A C a „Construktionsjahr” rövidítése 
a régi írásmódban. Az új írásmódban a 
К ugyanazt jelenti és a megnevezések
ben mindkettőt megtalálhatjuk.

16 Lásd MaGS, No. VIII/1897, 591. ol
daltól.

17 Ma Izmir, Törökország.
18 Ma Chaniá, Kréta.
19 Lásd Nikolaus Sifferlinger összeha

sonlító tanulmányát, Die Funktelegrap- 
hie in der к. u. к. Kriegsmarine 
(1898-1918), FMTS Forum (az Osztrák 
Hadsereg Rádiókommunikációs Iskolá
jának lapja), Bécs, No 3/1998, 34. ol
daltól.

20 Ma Ermoupolisz, Szirosz-sziget, 
Görögország.

21 Ma Zakintosz, Görögország.
22 Ma Vlore, Albánia.
23 Ma Dürres, Albánia.
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Megalakultak a szakbizottságok

A Magyar Minőség Társaság (MMT) a céljait a tagok közreműködése révén valósítja meg. Ennek egyik eszköze a 
szakmai és területi bizottságokban való tevékenység.

A szakmai bizottságok lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy szakterületen tevékenykedő szakemberek megfelelő 
fórumot találjanak a számukra legfontosabb problémák megbeszélésére, és megoldásokat találjanak a különböző 
kihívásokra.

Az MMT a bizottságokat egyrészt területi alapon szervezi, melyek során a területileg egymáshoz közel lévő 
minőségügyi szakembereknek biztosít találkozási lehetőséget, másrészt szakmai alapon szervezi, mely utóbbi esetben 
cél az azonos érdeklődésű szakemberek összehozása.

Többéves sikeres múltra tekint vissza az Építési Tagozat, melynek hévízi és egyéb rendezvényei a szakemberek 
körében minden évben nagy érdeklődésre tartanak számot.

Jelenleg a következő szakbizottságok működnek, illetve állnak szervezés alatt:
Szakmai bizottságok:

Hon- és rendvédelmi szervek Szolgáltatás Közigazgatás
Oktatás Informatika Jármű
Textil, textilruházat, műszaki textília Enerqia Üzleti kiválóság
Papír, nyomda, csomagolóanyag Számítástechnika Gyógyszer
Fémipar Kerámia Fogyasztóvédelem
Építés Minőség menedzserek

Területi bizottságok:

[ Hajdú-Bihar megyei szervezet I Észak magyarországi regionális közponí

Jelentkezés és felvilágosítás az MMT titkárságán (1091 Budapest, Üllői út 25. Tel: 218-3011, Fax: 218-0267 
e-mail: mmt@mail.matav.hu).

Jelentkezési lap
az MMT területi vagy szakmai bizottságának munkájába

Melyik bizottságba kívánok belépni:..............
N év:...................................
Cím: ..................................
Telefon:............................. ............ F ax :......... ....... e-m ail:...........
Munkahely neve:..............
C ím e:.................................
Telefon:.............................
MMT tagja vagyok:

...........F ax :..........
igen

........ e -m ail:.........
nem

Munkahelyem tag: igen nem

Dátum:

Aláírás

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak 
a Zrínyi Kiadónál! Égyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22 
Telefon: 333-9113 • Fax: 314-2432
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