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v._Tanulmányok
______________ У--------------------------------------------------------------------------------

Bougainville
függetlenségi háborúja
(1988-1998)
A világ túlsó felén fekvő kis
szigetről alig-alig jutnak el hozzánk
hírek. A nyugati közvélemény
gyakorlatilag csak a Stampede brit
filmes műhely „Kókuszforradalom”
(The Coconut Revolution, 2002)
című dokumentumfilmjéből értesült
az ott folyó véres háborúról,
írásomban a konfliktus rövid
összefoglalására teszek kísérletet.
a Csendes-óceán
nyugati részén fekvő, 10 050 km2
területű sziget. Hossza észak-dé
li irányban 300 km. Lakossága 1988ban kb. 150 ezer főre volt tehető. A szi
get klímája trópusi, növényzete trópusi
esőerdő, partvidékeken néhol mangro
veerdő. Napjainkban Pápua Új-Guinea
része, de földrajzilag és etnográfiailag a
Salamon-szigetek legészakibb tagjának
tekinthető. A sziget több tízezer éve la
kott, a Nyugat számára 1768-ban fe
dezte föl Louis de Bougainville, akiről a
nevét nyerte.
A XIX. század végén Német Új-Guinea részévé vált az 1898-as an
gol-német egyezmény alapján, amely
ben Nagy-Britannia lemondott róla Né
metország javára, cserében Szamoáért. A szerződés rögzítette, hogy a
Salamon-szigetek többi része brit ér
dekszféra maradt, és ez - részben - a
későbbi konfliktusok okozójává vált.
1914-ben Ausztrália a térségben lévő

B

o u g a in v il l e

1. ábra: Az ausztrál légierő C-130J
típusú repülőgépe a békefenntartó
művelet során utánpótlást szállít Агора
repülőterére
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2. ábra: Arawa 2000 márciusában. Elpusztított épületek, melyeket a szigetlakok a
blokád alatt nyersanyag- és alkatrészbázisnak használtak

német gyarmatokkal együtt elfoglalta,
majd 1920-ban népszövetségi mandá
tumot kapott a területre.
A második világháborúban a Japán
Császárság egyik legfontosabb straté
giai célja az Egyesült Államokat és
Ausztráliát összekötő légi és vízi útvo
nalak elvágása, Ausztrália elszigetelé
se volt. Előretörését a Salamon-szige
tek térségben állították meg a szövet
ségesek (Korall-tenger, Guadalcanal).
1942 márciusától Bougainville szige
tén japán helyőrség állomásozott, és
jelentős készletraktárakat is felállítot
tak. 1943. április 18-án a sziget partja
inál repülőgépén vesztette életét
P-38-as amerikai vadászgépek rajta
ütése során a japán flotta főparancs
noka, Yamamoto tengernagy. Repülő
gépének roncsai ma is a lezuhanás
helyén, a déli parton fekvő Búin köze
lében találhatók.
1943. november 1-jén a nyugati par
ton Torokinánál amerikai csapatok
szálltak partra. Sem a 3. tengerész

gyalogos hadosztály, sem a „bőrnyakúakat” karácsonykor fölváltó hadse
regbeli Americal hadosztály nem tudta
teljesen felszámolni a japán 6. had
osztály ellenállását, de az elfoglalt te
rületeken fekvő repülőterekről a fő
hadműveleti cél, Rábául japán tá
maszpont folyamatos nyomás alatt tar
tása és elszigetelése így is megvaló
sítható volt. 1944 végén ausztrálok
vették át az amerikaiak helyét, és mind a szemben álló erők, mind a pol
gári lakosság számára - a nagy áldo
zatokkal járó harcok Japán teljes kapi
tulációjáig folytatódtak. A hadtörténeti
beszámolók sűrűn megemlékeznek a
térségben, így Bougainville szigetén is
működő, a szövetségeseket segítő
parti figyelők (Coast Watchers) tevé
kenységéről, akik főként a bennszülöt
tek soraiból kerültek ki.
A háború után ausztrál fennhatóság
alatt - a világ sok régiójához hasonló
an - lassú dekolonizációs folyamat in
dult el, melynek végén 1975-ben Pá-
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3-4. ábra: Az utánpótlást szállító Bell 214 helikopter és pilótafülkéje

pua Új-Guinea elnyerte függetlensé
gét. Néhány nappal korábban ugyan a
Bougainville szigetét is magában fog
laló Észak-Salamon-szigetek kikiáltot
ta függetlenségét, azonban ezt senki
nem ismerte el, így a terület hivatalo
san Pápua Új-Guinea része lett, annak
egyik tartományaként.
Mindezzel párhuzamosan a hatva
nas évek közepén tárgyalások kez
dődtek a területen lévő ásványkincsek
kiaknázásáról, melynek eredménye
ként a londoni székhelyű Rio Tinto

nemzetközi bányavállalat ausztrál le
ányvállalata (CRA) beindította a BCLprojektet (Bougainville Copper Limi
ted). A Bechtel-konszern építette ki az
1972-ben megnyílt Panguna bányát.
Az óriási külszíni fejtésű réz- és arany
bánya 150 km2-en terül el, ami a maga
idejében a világ egyik legnagyobb
ilyen jellegű beruházása volt. A dollármilliárdos hasznot hozó kitermelés
azonban a kezdetektől konfliktusforrás
volt a helyi lakossággal, rendkívüli kör
nyezetkárosító hatása miatt. A talán

legsúlyosabb - máig ható - gond, a
Kawerong és a Jaba folyó nehézfémés ciánszennyezése. Több száz em
ber halt meg például a ciánnal fertőzött
halak fogyasztása miatt. Feszültséget
eredményezett az is, hogy a helyi la
kosság a bánya hasznából szinte
semmit nem látott viszont. Azonban a
bánya rendkívül fontos volt a pápua
költségvetés számára, mert ezzel a
tartomány az éves GDP 11%-át, a kor
mány bevételeinek 20%-át biztosítot
ta. A több oldalról halmozódó feszült
ségek végül évtizedes lappangás után
fegyveres konfliktusban robbantak ki.

A KONFLIKTUS KIÉLEZŐDÉSE,
A HÁBORÚ KEZDETE
Folyamatos sikertelen tárgyalások
után végül 1988-ban a földtulajdono
sok Francis Ona - a bánya korábbi al
kalmazottja - vezetésével kártérítési
követeléssel léptek föl, amit a BCL ve
zetése figyelmen kívül hagyott. No
vember 22-én Francis Ona és társai a
bányatársaság raktárából elrabolt rob-

5. ábra: Bougainville sziget és környezete (Map No. 4089 United Nations, 1999. március)
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május 15-én a bányatársaság hivata
losan is bezárta a bányát. 1989 folya
mán az ausztrál kormány engedé
lyezte állampolgárai részvételét a
harcokban. Ez a gyakorlatban azt is
jelentette, hogy Ausztrália (továbbá
Új-Zéland) támogatja a pápua kor
mányt a lázadók elleni föllépésben. A
segítség széles körű volt. A folyama
tos anyagi támogatáson kívül kikép
zők és szakszemélyzet is érkezett.
Például ausztrál személyzet szolgálta
ki és repülte a 4 -5 db UH-1-es heli
koptert, melyek a PNGDF legfőbb tá
madóerejét jelentették.
A pápua kormányzat képviselői
1990 elején távoztak a szigetről, majd
a miniszterelnök, Rabbié Namaliu be
jelentése nyomán megindult a katonai
offenzíva. Kezdeti sikerek után néhány
hónap alatt a támadás összeomlott, és
ennek nyomán a lázadók 1990 máju
sában megalakították az Ideiglenes
Kormányt (BIG - Bougainville Interim
Government), mely deklarálta a
Mekamui Köztársaság függetlenségét.
A BRA a fősziget nagyobbik részét el
lenőrzése alá vonta, válaszul a pápua
kormány bevezette a blokádot.

6. ábra: Pangua rézbányája

banóanyaggal föl robbantották a bánya
ellátását biztosító villamos távvezeték
tartóoszlopát. A termelés leállt.
A pápua kormány már 1988. de
cember 23-án bevezette a szigeten a
rendkívüli állapotot. Különleges rend
őri erők érkeztek, de az erőszakos
fellépés csak olaj volt a tűzre. Francis
Ona vezetésével megszerveződött,
és mind nagyobb népszerűségre tett
szert a BRA (Bougainville Revo
lutionary Army - Bougainville-i Forra
dalmi Fladsereg). A rendőri erőket pe
dig hamarosan fölváltották a PNGDF
katonái (Papua New Guinea Defence
Forces - Pápua Új-guineai Védelmi
Erők). A konfliktus kezdte egyre in
kább háború képét ölteni, és 1989.

7. ábra: A dzsungel ellentámadásban
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A

BLOKÁD

Az 1990-94 közötti időszakban a pá
pua erők teret nyertek a partvidéken,
miközben a blokád miatt egyre súlyos
bodó hiány alakult ki, ami a polgári la
kosság magas veszteségéhez veze
tett. A konfliktus teljes egy évtizede
alatt (1988-1998) 15 000 szigetlakó
halt meg, többségében a blokád elő
idézte hiány következtében. Ez a
veszteség a sziget teljes lakosságá
nak 10%-ára tehető! (Más információ
szerint az áldozatok száma, beleértve
a pápua katonai és polgári vesztesé
geket is, megközelíti a 20 000 főt.)
A pápua kormány a konfliktus teljes
időszaka alatt 80 000 helyi lakost te
lepített ki lakóhelyéről, és kényszerített ún. Care Centre-ekbe. A blokád
az információk kijutását is gátolta a
szigetről. Emberi jogi aktivisták életveszélyes körülmények között tudtak
a területre be-, illetve kiutazni, mivel a
hivatalos ausztrál álláspont pápua
belügynek tekintette a konfliktust, így
végső soron elősegítve a blokád
fönntartását.
1994 augusztusában a pápua erők
megkísérelték visszafoglalni a Panguna rézbányát. A hadművelet ka
tasztrofális kudarccal végződött, ami
kor a pápua kormánycsapatokat a fel
kelők csapdába csalták, és körülzárták
a bánya területén. Parancsnokukat is
elvesztették, mert Singirok alezredes

8. ábra: A békefenntartó erők
partraszálló művelete a sziget déli részén

megsebesült, amikor megpróbált bere
pülni a bányába. A katonai kudarcba
belebukott a kormány. Szorult helyzet
ben lévő csapatai megmentésére az új
miniszterelnök, Julius Chan tárgyalá
sokat kezdeményezett a BRA-val. ígé
retet tett a békekonferencia összehí
vására, és hajlandónak mutatkozott
egyenlő félként kezelni a lázadókat.
Az ígéreteket azonban pápua rész
ről hamarosan megszegték, amikor
1994 októberében a BRA/BIG kizárá
sával hívták össze a békekonferenciát
Arawa településen. A zűrzavaros hely
zetet jól mutatja, hogy ezalatt a pápua
hadsereg részéről halálos áldozatok
kal járó támadás ért egy ausztrál for
gatócsoportot.
A harcok tovább folytatódtak. Köz
ben a biztos pápua ellenőrzés alatt ál
ló, a fő szigettől északra fekvő Buka
szigeten ellenkormány állt föl. Eleinte
az ausztrálok is a BRA politikai egysé
gének megbontásával próbálkoztak,
de 1995-től kezdve mégis megindultak
a puhatolózó tárgyalások, noha ezek a
fenyegetettség légkörében zajlottak.

9. ábra: Második világháborús japán
parti löveg, háttérben a békefenntartók
járművei, Búin, Kangu Beach

Előfordult, hogy a visszatérő tárgyalódelegációt megtámadták a blokádőr
séget ellátó pápua tengerészeti erők.
1996 elején, miután pápua ügynö
kök sikertelen bombamerényletet kö
vettek el a BIG külügyeit intéző
honiarai (Salamon-szigetek) iroda el
len, a BRA erők Ishmael Toroama pa
rancsnok vezetésével végrehajtották a
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nyilatkozott, hogy tartottak a zsoldo
sok bevetésétől, elsősorban korszerű
felszerelésük, például rakétafegyvere
ik miatt.
Erre azonban végül nem került sor.
1997 tavaszán az ügylet kitudódása
óriási fölháborodást keltett a PNGDF
katonái között, annál is inkább, mert a
Sandline-nak fizetendő összeg (több
mint 30 millió USA-dollár) összemér
hető az éves honvédelmi kiadásokkal.
10. ábra: Yamamoto tengernagy
A
zsoldosoknak távozniuk kellett Port
repülőgépének roncsa
Moresbyből. Singirok dandártáborno 13. ábra: A lolohói erőmű
kot, az elégedetlenkedők vezetőjét
különösen sikeres északi hadjáratot. Chan miniszterelnök fölmentette.
Ennek folyományaként pedig már Azonban széles körű polgári mozga tengerészet HMAS Tobruk partra szál
Buka szigeten is támadásokat tudtak lom bontakozott ki, mely a katonákkal ló hajója támogatásával nemzetközi
indítani, amely addig a kormánycsa kölcsönös támogatásra talált. Már nem békefenntartó erő (kötelékében auszt
patok biztonságos hátországának szá pusztán a zsoldosok voltak a vita tár rál, új-zélandi, Fidzsi-szigeteki, tongai
gyai, hanem a korrupciós ügyek is, va és vanuatui egységekkel) települt a
mított.
lamint béketüntetésre is sor került. Eb szigetre. 1998-ban aláírták a tűzszüben a pillanatban a BRA győztesnek neti megállapodást, amit 2001-ben bé
tekinthette magát, hiszen a PNGDF et keszerződés követett. 1998 szeptem
től kezdve képtelenné vált támadó berében ENSZ-misszió (UNPOB)
hadműveletre Bougainville ellen. An kezdte meg működését, felügyeletével
nak ellenére is, hogy Chan kinevezte a elkezdődött a fegyverek begyűjtése. A
„bougainville-i hentes” néven ismert sziget autonómiát kapott, és másfél
Leo Nuia tábornokot a hadsereg élére, évtizeden belül népszavazást fognak
aki megpróbálta a zavargásokat elfoj kiírni a függetlenség kérdésében.
1999-ben Bougainville-ben válasz
tani. Őrizetbe vették többek között
Singirok tábornok segédtisztjét, Walter tások voltak, és Joseph Kabuit, aki ko
Enuma őrnagyot. Az események ala rábban alelnökként a diplomáciai tár
kulását azonban nem tudták javukra gyalásokat vezette, megválasztották a
fordítani, a nyári választásokon Chan Bougainville-i Népi Kongresszus elnö
11. ábra: Immár békében. A BRA
vereséget szenvedett. Az új miniszter- kének. A függetlenségi harcot vezető
díszszemlén, 2001
elnök, William Skate amnesztiát hirde Francis Ona nem indult. Az azóta eltelt
tett, és lépéseket tett a béke érdeké- időben Joseph Kabui volt az elnök.
Francis Ona egy kisebb frakció élén
Az 1996. márciusi választások vál I ben. 1997 novemberében az Operatozást hoztak a Pápua Új-Guinea sta I tion Belisi keretében az ausztrál hadi (Meekamui Defence Force) elutasítotbil támogatójának számító Ausztrália
külpolitikájában. Az új külügyminisz
12. ábra: A békefenntartó erők kivonása. Az ausztrál HMAS TOBRUK a lolohói
ter, Alexander Downer elismerte, mólónál, 2003. augusztus 20-án
hogy a bougainville-i háborút nem
tudják megnyerni. A kedvezőtlen for
dulatot érzékelve március 23-án Pá
pua Új-Guinea megindította a High
Speed II. hadműveletet a lázadók
megtörésére. Július végére a Középés Dél-Bougainville-re kiterjedő táma
dásokat a BRA erői visszaverték, mi
közben értékes készleteket zsákmá
nyoltak (például aknavető lőszert
Korimia elfoglalásakor), és PNGDFfoglyokat is ejtettek.
1997-ben a pápua miniszterelnök
napvilágra került terve, hogy a brit
Sandline International „katonai tanács
adó” vállalattól bérelt zsoldosokkal in
tézzen támadást a BRA fölszámolásá
ra, Ausztrália és Új-Zéland ellenállásá
val találkozott. Ennek ellenére Chan
erőltette a zsoldosok szerződtetését.
Egyes források szerint a Tim Spicer, a
brit Scots Guards egykori alezredese
által vezetett csapat tervezett létszá
ma 40 fő, mások szerint 75 fő vagy
több is lehetett. Ishmael Toroama úgy
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ta a függetlenséggel kapcsolatban
kompromisszumok kötését, a lefegy
verzést, és a hegyekbe vonult vissza
követőivel. Bár a sziget ötödét ellenőr
zésük alatt tartották, harcokról már
nem tudni. Elzárkózásának fő oka az
volt, hogy a folyamatos nemzetközi
nyomás ellenére se kerülhessen sor a
bánya újranyitására, mivel ez a lépés
a győzelem eredményeit veszélyeztet
né, azonban passzívan támogatta a vi
szonyok normalizálását. Francis Ona
2005. július 24-én egy hegyi faluban, a
hírek szerint maláriában meghalt.

S zemben álló erők

PNGDF: 3050 fő (hivatásos hadse
reg); szárazföldi csapatok: 2862 fő
(2 lövészzászlóalj, 1 műszaki zászló
alj, 1 híradószázad, 1 különleges szá
zad); repülőcsapatok: 118 fő (3 db
Arává, 2 db C-47, 3 db Nomad, 2 db
CN-235, 4db UH-1H); 42 millió USD
éves honvédelmi költségvetés.
Katonai költségvetés 2003-ban:
16,9 millió USD (GDP 1,4%)
A pápua hadsereg nemcsak légi
szállítási, hanem partra szálló kapaci
tással is rendelkezik. Ez lehetővé tet
te, hogy a sziget partvonalának bár
melyik - arra alkalmas - pontján deszantot tegyen partra. Rendelkeznek
nehéz géppuskákkal felszerelt őrha
jókkal, melyekkel a blokádőrséget lát
ták el. Utánpótlásuk ausztrál/új-zélandi
forrásból folyamatosan biztosított volt.
A harcok kezdetén a BRA minimális
fegyverzettel rendelkezett. A házi ké
szítésű, kezdetleges eszközök mellett

15. ábra: Útviszonyok Búin környékén 2001-ben

a második világháborúból visszama
radt amerikai és japán készletekből
származtak fegyvereik. A PNGDF-től a
harcok során zsákmányoltak számos
modern kézi- és támogatófegyvert.
Például FN-FAL, M-16, M-4, M-203
automata puskákat, FN-Minimi golyó
szórót, M -60 és FN MAG géppuská
kat, 40 mm-es gránátvetőt. Valószínű
leg a blokádon át is csempésztek be
fegyvereket. A BRA győzelmét a blo
kád körülményei közepette végső so
ron az önellátás sikeres megszervezé
sére alapozta. A felkelők által ellenőr
zött területen a szükséges élelmiszert
családi kertgazdaságokban állították

14. ábra: Fegyverek leadása az ENSZ-missziónál, Búin

elő. A teljesen összeomlott egészségügyi rendszert helyben található
gyógynövények és ősi népgyógyásza
ti módszerek használatával próbálták
helyettesíteni. A sziget bővizű pata
kokban gazdag. A villamosenergia
igényt nagy esésű patakokon létesí
tett, több tucat kis teljesítményű vízi
erőművel termelt árammal elégítették
ki. A kókuszt ősidők óta sokféle módon
felhasználták a háztartások, de egy bi
zonyos módszerrel feldolgozva a fel
kelők még járműveikben fölhasználha
tó üzemanyagot is nyertek belőle.
Többlépcsős eljárással jutnak hozzá a
jó minőségű üzemanyaghoz, amivel a
beszámolók szerint a motorok nem
csak tisztábban, de gazdaságosabban
is üzemeltethetők, mint a gázolajjal.
De a kókuszolaj kiváló minőségű fegy
verolajnak is bizonyult.
A fotókat Willy Martin, a Hevi Lift légi
szállítási vállalat bougainville-i forgal
mi igazgatója a békefenntartó erőnek
végzett munka során készítette.

F elhasznált irodalom

Amaczi - Bombay - Héjjá: A világ
hadseregei. Zrínyi Kiadó, Bp., é.n.
CIA World Factbook
http://www.un.org
http://www.abc.net.au
http://www.allannoble.net
http://www.hartford-hwp.com
http://web.amnesty.org
http://www.comebackalive.com
http://www.stampede.co.uk
http://exkiap.net
http://www.un.org
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IV. rész

M56 Scorpion
A második világháború idején
az amerikai ejtőernyős alakulatok
számára az egyetlen támogató
eszköz az M1 típusú, 57 mm-es
vonatott páncéltörő ágyú volt.
A harcok befejeztével igény
mutatkozott egy nagyobb tűzerejű,
önjáró változat kifejlesztésére
az előretörések meggyorsítása
érdekében.
MEGVALÓSÍTANDÓ Célok kÖZÖtt
szerepelt az ejtőernyővel való
ledobás lehetősége amellett,
hogy a jármű képességei megközelí
tik egy harcjárműét (képes legyen a
harcokba közvetlenül beavatkozni,
azonnal reagálni tudjon az adott vál
tozásokra, követni tudja az előrenyo
mulás menetét stb.). A kitűzött irány
elvek alapján a General Motors T101
jelzéssel két prototípust épített. A pró
bák és a hadsereg javaslatai alapján
módosítottak a terveken, így született
meg a T101E1 -es prototípus, amelyet
később M56 Scorpion néven rend
szeresítettek. Sorozatgyártása 1953
és 1959 között folyt. Az amerikai had
seregben csak a 82-es és a 101-es
hadosztályokat szerelték fel a típus
sal, de néhány példány megtalálható
volt Spanyolországban és Marokkó
ban is. Nem sokkal a gyártás befeje
zése után leváltották az akkor rend
szerbe álló M551 Sheridan páncélos
sal. A járm űcsere értelemszerűen

1. ábra: Az M56 eredeti állapotában

T echnikai adatok
Személyzet (fő)
Harci tömeg (t)
Hossz (mm)
- löveggel
- löveg nélkül
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Hasmagasság (mm)
Fegyverzet
(javadalmazás)
Irányzáskorlátok (°)
-függőleges
- vízszintes
Motortípus
2. ábra: Muzeális példány hátulról

nem azonnal ment végbe, így a viet
nami harctéren még támogató sze
repkörben feltűnt.
A páncéltest szegecseléssel és he
gesztéssel összeállított konstrukció
volt, fő feladata kimerült az alkatré
szek összetartásában, mivel a keze
lőszemélyzetet csak részben takarta
el. A lövegen található pajzs is in
kább csak a lőporgázok elől nyújtott
védelmet.
A motor és az erőátvitel elöl, a löveg
középen, a legénység pedig középen
és hátul helyezkedett el. A vezető bal
oldalt, az irányzó pedig az ágyú másik
oldalán ült. Mögöttük foglal helyet a
bal oldalon a parancsnok, jobbján a

4
7,144
5,837
4,557
2,573
2
325
M54(29)

-10 ...+15
30
Cont.
А 0 1-402-5
Motorteljesítmény (kW)
121
Fajlagos talajnyomás
(kg/crrT)
0,29
Maximális sebesség (km/h)
- közúton
45
230
Hatótávolság (km)
Üzemanyag mennyisége (I)
210
Terepjáró képessége:
- lépcsőmászó képesség (m 0,76
- árokáthidaló képesség (m)
1,2
- gázlóképesség (m)
1,1

töltőkezelővel. Ők tulajdonképpen
nem is a járműben ültek, hanem a test
hátsó részén, egy rámpaszerűen ki
alakított részen. Ebből következően
tüzeléskor, a sérülések elkerülése ér
dekében csak az irányzó és a vezető
maradtak a járműben, a többiek el
hagyták az M56-ot.
A meghajtásról egy Continental
A O I-4 0 2 -5 típusú, hathengeres,
négyütemű, befecskendezéses ben
zinmotor gondoskodott. Teljesítménye
121 kW (165LE) volt, melyet 3000 fordulat/percnél adott le. A nyomaték egy
Allison C D -150-4 típusú váltóművön
keresztül került átadásra az elöl lévő
lánckerekeknek. A váltó két előre- és
egy hátrameneti fokozattal rendelke
zett. Kormányzása mechanikus kor
mányművel történt, lassításhoz több
tárcsás fékeket használt.
Felfüggesztése torziós típusú, az
első és utolsó tagja torziós cső, míg
a második és harmadik torziós rúd.
Oldalanként négy darab egyszeres,
gumiabronccsal ellátott futógörgővel
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3. ábra: Egy kivont példány kiállításon

rendelkezett. A lánckerék 15 fogú,
és a test elején helyezték el, a lánc
feszítő kerék ugyanolyan abroncsozású, mint a futógörgők, és a jármű
hátuljában volt. Lengéscsillapítóval
az első és utolsó fotógörgőt szerel

ték fel. A lánctalp szélessége 510
mm, a talajjal érintkező része 240
cm hosszú.
Sebessége közúton 45 km/h, hatótávolsága 230 km-t tett ki. Legfeljebb
60%-os (27°-os) lejtő leküzdésére volt

képes. Árokáthidaló képessége 1,2 m,
lépcsőmászó képessége 0,76 m volt.
Nem volt úszóképes, maximálisan 1,1
m mély vízfolyáson tudott átgázolni.
Fő fegyvere az M54 típusú, 90 mm
űrméretű, függőleges siklású závárzatú
löveg. Ennek M36 típusú változatát
használta az M47-es közepes harcko
csi. Az M56-on alkalmazott ágyú rövidebb társánál, nincs füstgázelszívó be
rendezése, és nagyobb hatásfokú csőszájfékkel szerelték. Irányzási korlátái
függőlegesen lefelé 10“, míg felfelé 15”,
vízszintesen 60°, 30-30° balra és jobb
ra is. Összesen 29 darab lőszerrel lehe
tett málházni, a tárolásra fenntartott re
kesz a jármű hátulsó részében, a töltő
kezelő előtt volt. Bár hatékony visszarúgás-tompító elemekkel látták el, a ko
csiszekrény eleje mégis minden lövés
leadásakor jelentősen megemelkedett.
Orosz rokonához (ASU-57) hason
lóan ez az eszköz sem aratott nagy si
kert, ennek okai között szerepel a pán
célvédelem hiánya, az elavult, benzinmotoros meghajtás és a löveg szerke
zeti részeket erősen terhelő hátrarúgása.
Gyártása alatt még kifejlesztettek
egy csapatszállító változatot, de az
M56 kivonása miatt az is csak prototí
pus maradt.
■

Becze Csaba: ELFELEJTETT HŐSÖK
A fiatal szerző huzamosabb ideje kutatja a Magyar Királyi Honvéd Légierő történe
tét. Fényképeket, kiadványokat, dokumentumokat gyűjt, veteránokkal beszélgetett,
levelezett - közülük már kevesen élnek. A mű a második világháború legsikereseb
ben harcoló magyar pilótáinak életútját ismerteti. Nem biztos, hogy Beczének min
denben igaza van, de a kötet értékes munka.
A könyv ismerteti 32 vadászpilóta életrajzi adatait és eredményeit, akik 32 és 5
közötti légi győzelmet értek el. Általában ezt tekintik (az 5 légi győzelmet) az ász
státus alsó határának. Ezen kívül szerepel két felderítő, egy bombázó, egy
csatarepülő és egy német Luftwafféban harcoló önkéntes, akik még elérték ezt a
szintet.
A kötetben 182 db fekete-fehér, 14 db színes fotó és 8 db színes rajz található.
Az bizonyosan állítható, hogy a hiányos adatok ellenére is az M. Kir. Honvéd
Légierő által 1938-1945 között lelőtt ellenséges repülőgépeknek kb. 50%-át az
itt szereplő 37 pilóta lőtte le.
Szentgyörgyi, Molnár, Tóth, Fábián, Heppes, Szeverényi és a többiek... Mind a
hazáért harcoltak és estek el, ha úgy hozta a sors. A háború után a külföldi emigrá
ció keserű kenyere, vagy itthon az üldöztetés, az élethossziglan tartó megaláztatás
jutott nekik.
Pár éve a rádióban egy katonatiszt említette nagybátyját, aki a Pumáknál szolgált. A példaképe volt és az ő hatásá
ra választotta a katonai pályát. Gyerekként megkérdezte tőle: „Pista bácsi! Hogy van az, hogy Ti tíz géppel neki mer
tetek menni kétszáznak?” „Édes fiam - hangzott a válasz - mi úgy voltunk nevelve...” Ugye, nem felejtjük el őket?

200 oldal, Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2006.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3300 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség)
vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon 4603722, 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Dr Turcsányi Károly
Hegedűs Ernő

Nehézharckocsi-fejlesztés
a második világháborúban

III. rész

A szovjet nehézharckocsi-program
N e h é z h a r c k o c s ik a l k a l m a z Asa
A TÖMEGES HADIKULTÚRÁBAN
A tömeges hadikultúrában áttörő szerepe miatt honosodott
meg a nehéz harckocsik alkalmazása. A hadikultúrára jellem
ző hadműveleti elv Tuhacsevszkij mély hadműveleti elmélete
volt127. Az elmélet alapján az összfegyvernemi hadsereg tá
madó művelete során megvalósított mély hadművelet az el
lenséges védelem teljes mélységű lefogásából, a védelem
kétfokozatú áttöréséből és a siker kifejlesztéséből állt. Az el
sőként ütközetbe vetett, széles fronton támadó „rohamlépcső”
- amelyet tüzérséggel és gyalogsági támogató harckocsikkal
megerősített lövészcsapatok képeztek - a védelem harcá
szati mélységének áttöréséért volt felelős. Az áttörést követő
en bevetett második, harckocsizó és lovas gépesített egysé
gekből álló „sikerkifejlesztő lépcső" feladata volt a védelem át
törésének befejezése és előrenyomulás az ellenség mélysé
gébe. A „légi lépcsőt” - a légierőt és a légi deszant csapato
kat - a támadás fő irányában kívánták alkalmazni, a sikerki
fejlesztő lépcső mélységi harcának támogatására. A mély
hadművelet elmélete szerint a harckocsicsapatok sikerfejlesz
tő lépcsőbe tagolt része végzi el a védelem teljes áttörését. A
sikerfejlesztő lépcső az úgynevezett gyorscsoport, harckocsi-,
gépesített- és lovashadtestekből tevődött össze128.
A szovjet harckocsi-alkalmazás elméletének 1936 és 1942
közötti legnagyobb változásai éppen a sikerfejlesztő lépcső
szerepe és összetétele körüli vita mentén zajlottak le. 1936ban a gépesített és lovas gépesített magasabbegységek egy
aránt felállításra kerültek. A gépesített magasabbegységek összesen négy, három-három harckocsidandárból álló had
test - szervezése ekkor még kísérleti jellegű volt. A további
szervezetfejlesztés irányvonalát a helyi konfliktusokban meg
szerzett gyakorlati tapasztalatok határozták meg. „A
páncéloscsapatok szempontjából legáltalánosabb, fejlődésü
ket és alkalmazásukat leginkább befolyásoló tapasztalatokat
az 1936-38. évi spanyol polgárháború és intervenció esemé
nyei szolgáltatták. A harckocsik minden jelentősebb harctevé
kenységben részt vettek, és nagymértékben elősegítették a
gyalogság harcát. A szovjet katonai szakemberek egy részé
nek az volt a véleménye, hogy a harckocsik a védelem meg
erősödése, főleg a páncélelhárítás gyors fejlődése következ
tében veszítettek jelentőségükből. Ebből eredően a harcko
csicsapatoknak önálló feladatokra való alkalmazása nem cél
szerű. A harckocsik feladata támadásban a gyalogság köz
vetlen támogatása.”129. Különösen nagy szükség volt a gya
logság közvetlen gépesített támogatására olyan bonyolult fel
adatok végrehajtásánál, mint a megerődített védelmi rend
szer áttörése. A szovjet haderő ezen a területen is jelentős ta
pasztalatokra tett szert még 1941 júniusa előtt. „Már a máso
dik világháború időszakára, de még a Nagy Honvédő Hábo
rút megelőző időre esik a finnek elleni (területszerző célú) té
li háború 1939-1940-ben. A döntő esemény a Mannerheimvonal áttörése volt. Bebizonyosodott, hogy vastagabb páncél
zaté harckocsikra van szükség”130. A finn háború tapasztalatai

azt mutatták, hogy a gyalogsági támogató harckocsi általános
feladatait ugyan jó hatásfokkal oldhatják meg közepes harc
kocsikkal, de a megerődített vagy mélyen tagolt védelem ha
tékony áttöréséhez a gyalogságnak nehézharckocsi-támogatásra van szüksége. A második világháború folyamán ezért a
szovjet haderőben elsősorban közepes harckocsikból álló
közvetlen támogató harckocsidandárokat, majd ezt követően
áttörő nehézharckocsi-ezredeket hoztak létre. „A gyalogságot
közvetlenül támogató harckocsik (a továbbiakban GYKT
harckocsik) harci alkalmazásának alapelve szerint a
harckocsidandárokat, -ezredeket és -zászlóaljakat az arcvo
nal mentén egyenletesen elosztva, GYKT harckocsikként al
kalmazták. A Nagy Honvédő Háború harmadik időszakában a
főcsapás irányában támadó lövészhadosztályok már rend
szerint harckocsidandár vagy nehézharckocsi-ezred és rohamlövegezred megerősítést kaptak”131. A közepes harcko
csik gyalogsági támogató szerepe mellett tehát fokozatosan
alakult ki a nehéz harckocsik áttörést támogató szerepe.

A SZOVJET NEHÉZHARCKOCSI-KONCEPCIÓ
LÉTREJÖTTE, A PÁNCÉLVÉDETTSÉG ÉS A TŰZERŐ NÖVELÉSE
A Kliment Vorosilov, rövidítve KV nehézharckocsi fejlesztése
1937-ben kezdődött el a spanyol polgárháború tapasztalatai
alapján. Néhány T -2 8 nehéz harckocsi részt vett a
polgárháborúban132. E harckocsik alaprendeltetése a véde
lem áttörése volt. Bevetésük megmutatta, hogy 35 mm-es
páncélzatuk a védelem áttörésekor nem nyújt megfelelő vé
delmet a 37 mm-es páncéltörő és a nagyobb űrméretű tüzér
ségi lövegekkel szemben. Ennek a követelményrendszernek
a szovjet nehézharckocsi-fejlesztés első reprezentánsa, az
1935-től mindössze 61 darabos kísérleti mennyiségben gyár
tott, konstrukcióját tekintve a húszas évek brit Vickers nehéz
harckocsijához hasonló, többtornyú, szegecselt páncélzatú
50 tonna tömegű Otto-motoros T-35 sem felelt meg, így ezt
a sikertelen programot leállították133. A Harckocsicsapatok
Parancsnoksága a nehéz harckocsikkal szemben új követel
ményeket fogalmazott meg, amelyek elsősorban a páncélzat
vastagságának erőteljes növelését irányozták elő. Az új tí
pusnak 1200 m távolságból kellett ellenállnia egy 76,2 mmes löveg tüzének, dízelmotorral kellett rendelkeznie, mivel a
benzinüzemű motor találat esetén kigyulladt134. (A kevésbé
tűzveszélyes dízelüzemanyag ugyanakkor lehetővé tette a
nagy hatótávolságot biztosító külső tartályok alkalmazását,
amely a benzinüzemű harckocsikon nem volt lehetséges.)
Az új nehéz harckocsi páncélvastagságát 90 mm-ben, tehát
a korábban alkalmazott páncélvastagság háromszorosában
határozták meg. 1938 decemberére elkészült néhány proto
típus rajza és méretarányos modellje. Rövid kísérleti fázis
után 1939 elején döntés született a KV nehéz harckocsi
gyártásáról. A típus kezelőszemélyzete 5 főből állt, fő fegy
verzetként 76,2 mm-es löveggel volt felszerelve. A harckocsit
500 LE teljesítményű V-2K jelzésű V-12-es dízelmotorral
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28. ábra: Az ISz-1 első változata, Cseljabinszk, 1943 telén

harckocsi egyik variánsa. „Először
ezeket a variánsokat »kistornyú KVnak« és »nagytornyú KV-пак« nevez
ték, később azonban a KV-1 és KV-2
elnevezés vált általánossá”138. Az új
nehézharckocsi-változat nagy szere
pet játszott abban, hogy 1940 február
jára végre sikerült áttörni a megerődí
tett Mannerheim-vonalat. Ugyanakkor
a KV-2-es korszerűtlen kialakítású
tornya túlzottan nehéznek bizonyult,
ami egyaránt rontotta a harckocsi
mozgékonyságát, stabilitását és a to
ronyforgatás sebességét. Az 54 t-ra
megnövekedett tömeg miatt a KV-2es országúton legfeljebb 25 km/h-val
haladhatott139. Habár a KV-2 változat
megoldotta az áttörő szerepkör miatt
megkerülhetetlen nagy tűzerő problé
máját, a nagy űrméretű löveg beépíté
se miatt a nagyméretű és tömegű to
rony alkalmazása egyértelműen a
mozgékonyság rovására ment. Az ala
csony mozgékonyságú, magas építé
sű, nagy célpontot nyújtó, lassú toronyforgatású nehéz
harckocsi számos problémával küszködött a harckocsi
harckocsi elleni küzdelemben, ugyanakkor kumulatív lő
szerének jelentős páncélátütő képessége miatt számos
esetben vetették harcba német páncélosegységek ellen. A
152 mm-es löveg 436 m/s-ra gyorsította az 52 kg-os löve
déket, amely így 1500 méteren 76 mm páncélt ütött át140. A
szovjetek a harckocsik elleni harcban kihasználták a nehéz
harckocsi magas fokú védettségét is. Német források sze
rint csak a 88 mm-es légvédelmi löveg volt képes páncélza
tának átütésére141. Rokoszovszkij marsall - visszaemlékez
ve a KV-2-esek szerepére a páncélos ütközetben - így ír:
„egyetlen német harckocsi sem tudta megállítani őket. De a
harcból visszatérve páncélzatuk összevissza volt
horpadva”142. Az 1. német páncéloshadosztály Litvániában
ütközött meg a KV-2-esekkel 1941 június 23-án. „Százada
ink 700 méterről nyitottak tüzet, már csak 50-100 méterre
voltunk egymástól, a szovjet harckocsik folytatták előrenyo
mulásukat, a mi páncéltörő lövedékeink pedig egyszerűen
lepattantak róluk. Az egyik KV-2-est már mintegy 70 találat
érte, és egyetlen lövedék sem törte át a páncélját. Csak ke-

látták el, ami a nagy teljesítmény mellett jelentős, 335 km-es
hatótávolságot is garantált135. A harckocsi tornyát elöl 90, ol
dalt 75 mm-es páncéllemezekből készítették, amelyeket 15°os döntéssel, az oldallemezek esetében a középvonalnál
hajlítva készítettek, függőleges lemezfelületet nem tartalma
zott. Újításnak számított a torziós rugózás a korábbi típusok
kevésbé hatékony tekercsrugókon alapuló elrendezése
után136. A harckocsin széles lánctalpat alkalmaztak, amely
csökkentette a fajlagos talajnyomást, és javította a harckocsi
terepjáró képességét. Az első sorozat 45 tonnás tömegét,
nagy teljesítményű motorját és korszerű futóművét figyelem
be véve jó eredmény volt, hogy a mozgékonyságot a páncél
vastagság megháromszorozása mellett is sikerült megőrizni.
A harckocsi úton 37 km/h sebességre volt képes.
Az 1939 novemberében területszerző céllal megindított
finn-szovjet háború kitűnő alkalmat kínált a támadó félnek
a harckocsi gyakorlati kipróbálására. Az első KV-1-esek jól
teljesítettek, de fegyverzetük a megerődített védelem áttö
résekor nem bizonyult kellőképpen hatékonynak. A speciá
lis áttörő feladatkör ellátására szükségessé vált egy nehe
zebb fegyverzetű változat kifejlesztése.
A KV-1 nagy tűzerejű variánsaként
hozták létre a KV-2 nehéz harckocsit.
„A szovjet-finn háború bebizonyította, 29. ábra: Az ISz-2 első változata, Cseljabinszk, 1943 telén
hogy a KV -1-es harckocsik sem alkal
masak a megerősített ellenséges bun
kerek és egyéb állások leküzdéséhez,
ezért a katonai vezetés azt kérte, hogy
fejlesszenek ki egy nagy űrméretű löveggel felszerelt nehéz harckocsit a
bunkerek elleni harcra”137. A KV-1-es
páncélteste alkalmasnak bizonyult ar
ra, hogy felszereljék egy nagyobb mé
retű, függőleges lemezekből kialakított
szögletes toronnyal. Ebbe már beépít
hető volt egy tarackosabb, M -10 típu
sú, 152 mm-es, L20-as löveg. A doboz
alakú, 12 t tömegű toronynál a hom
lokpáncél 110, míg az oldalpáncél 75
mm vastag lemezből készült. Külön
hangsúlyozni kell, hogy a KV-2 nem
nehéz rohamlöveg vagy új harc
kocsitípus, hanem a KV-1-es nehéz
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vés harckocsit sikerült harcképtelenné
tenni a lánctalpakra irányzott
lövésekkel”143. Mivel a német tá
madást követően a speciális át
törő tevékenység háttérbe szorult, a
számos problémával küszködő KV-2es gyártását 1941 októberében leállí
tották. Addig mindössze 334 db ké
szült el a nehéz harckocsiból, amelyet
zsákmányanyagként a német haderő
is rendszeresített. Habár a nehézkes
toronyforgatású KV-2 inkább a meg
erődített védelmet áttörő szerepkör
ben, mintsem harckocsik elleni küzde
lemre alkalmas eszközként váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, alkalmazá
sa során bebizonyosodott, hogy a nehézharckocsi-kategóriában a nagy űr
méretű, kumulatív lőszerrel tüzelő lövegek alkalmazásának van létjogosult
sága. Mindez döntő hatást gyakorolt
később a szovjet nehéz harckocsi fej
lődésére.

30. ábra: Az Objekt 237 (ISz-1 No1) a 100-as üzem udvarán

A német harckocsikkal szembeni hatékony fellépés igénye,
illetve az új német 50 mm-es páncéltörő ágyúk megjelenése
után a KV-harckocsik esetében is a védettség folyamatos ja
vítását kívánták meg, még akkor is, ha a harckocsi szemből
Áttörő szerepe mellett általános rendeltetésű nehéz harc csak a 88 mm-es német légvédelmi löveggel volt
kocsiként is jó harceszköznek bizonyult a K V -1 . A típus leküzdhető148. A fegyverzet további korszerűsítése során 1941
mozgékonysága miatt bevonható volt a harckocsi-hadvise júliusában az F-32 helyett a nagyobb teljesítményű F-34 lölés más feladataiba is, így kísérletet tettek a KV-alegységek veget kezdték beszerelni a KV-1-es tornyába. Ugyanez az
integrálására az 1940-től ismét felállított harckocsihadtes ágyú volt a T-34/76 fő fegyvere is. 1941 folyamán tovább nö
tek alárendeltségében tevékenykedő harckocsihadosz velték a páncélzatot. A korábbi változatok szögletes tornyát
tályok szervezetébe. A vegyes hadrendű hadosztályokra erősebb szerkezetű, könnyen gyártható, hegesztett toronnyal
azért volt szükség, mert a korszerű harc komplex követel váltották fel, amelynél a torony hátsó túllógását is
ményeket támasztott a mély hadművelet folyamán az áttö megszüntették149. A KV-1 homlokpáncélzata ekkorra elérte a
résben és a mélységi manőverező tevékenységben egy 100 mm-t, míg a lövegtorony védettségét 25 mm-es, az ere
aránt részt vevő harckocsi-magasabb egységekkel szem deti páncélzatra erősített páncéllemezekkel növelték meg.
1941. július végére a Szovjetunió 639 KV-1-essel rendelke
ben. „Egy páncélos jármű megalkotásánál nem lehet olyan
lényeges, de ellentétes követelményeknek maradéktalanul zett. A német hadseregnek ekkor nem volt hasonló paramé
eleget tenni, mint a nagy sebesség, az erős fegyverzet, a terű harckocsija. A háború első hónapjaiban gyakran előfor
vastag páncélzat és a jó terepjáró képesség. Ezért az alkal dult, hogy KV-1-es harckocsik áttörték a német arcvonalat. A
mazás terén fellépő eltérő igényeket a páncélosok több faj németek a 88 mm-es légvédelmi ágyún kívül nem rendelkez
tájának és típusának kialakításával és azoknak vagy egy tek más fegyverrel, amely le tudta volna küzdeni a KV-1- est.
szervezetben való összefogásával, vagy a különböző fajták Ugyanakkor - a helytelen harckocsi-alkalmazási elvek miatt és típusok vegyes alkalmazásával hidalták át”144. A gyártás a KV-1 -esek veszteségei 1941 és 1942 folyamán jelentősek
1939- es megindításától 1940 őszéig 250 darabot gyártottak voltak. Az 1941 decemberétől meginduló, esetenként na
le, ami már lehetővé tette a széles körű rendszeresítést. gyobb mélységű és manőverező jellegű offenzív műveletek
1940- ben - a harci alkalmazás tapasztalatai és a tervezett során egyre nagyobb problémát jelentett a közepes és a ne
feladatkör által támasztott új követelmények alapján - szá héz harckocsik vegyes hadrendben történő alkalmazása. En
mos korszerűsítést végeztek a KV-1-es nehéz harckocsin. nek ellenére - az 1940-es szervezéshez hasonlóan - a KVA fejlesztések az általános rendeltetésű feladatkörre irá harckocsik vegyes hadrendben tevékenykedtek az 1942 ápri
lisától érvényes új harckocsihadtest-szervezésben, ahol is az
nyuló törekvésekről tanúskodnak, mivel a tarackos jellegű
L-11-es 76,2 mm-es ágyúját lecserélték az azonos űrmére alárendelt harckocsidandárokon belül a harckocsiállomány
tű, de nagyobb űrmérethosszúságú és nagyobb torkolati 20%-át képezték a könnyű és közepes harckocsik mellett150.
energiájú F-32-esre, majd később a ZiSz-5 típusra, ami a A KV nehéz harckocsikra ezáltal a mély hadművelet elméle
harckocsik elleni alkalmazás előtérbe kerüléséről tanúsko tében „sikerfejlesztő lépcső” néven ismert mozgékony cso
dik. A löveg 1000 méteren 55 mm, illetve a BR-350P űrmé portosításokban vártak feladatok.
1942 tavaszán a német páncéloscsapatoknál megjelent
ret alatti lövedékkel 500 méteren 92 mm páncélzat átütésé
re volt képes145. A harckocsi a mozgékonyság fokozása ér a hosszú csövű, 75 mm-es ágyúval felszerelt Pz. IV-es kö
dekében új, 600 LE teljesítményű V -2 motort kapott146. Az zepes harckocsi, a szárazföldi csapatoknál pedig a Pak40új, fokozott mozgékonysággal és páncélátütő képességgel es 75 mm-es páncéltörő ágyú, ami további fejlesztési fel
rendelkező KV-harckocsikkal a harckocsihadosztályok adatok elé állította a szovjet mérnököket. „Az új eszköz
1000 méterig a 80 mm-es páncélt is átütötte”151. Az 1942harckocsiezredeinek három zászlóaljából egyet töltöttek
fel, így azok az alkalmazás során vegyes hadrendbe kerül es K V -1-es modell már öntött toronnyal rendelkezett. A
páncélvastagság a toronynál elérte a 120 mm-t, míg a
tek a T-34-es és T-26-os közepes típusokkal147.
N e h é z h a r c k o c s ik in t e g r á l á s á n a k
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homloklemeznél a 110mm -t'52. A 15°-ban döntött mellső
toronypáncélzatnál így az ekvivalens páncélvastagság 125
mm-re, a 30°-ban döntött felső homlokpáncélzatnál 127
mm-re adódott. Tömege ugyanakkor 48 tonnára nőtt. A
már így is forszírozott üzemű V -2 motor teljesítményét
azonban nem tudták 600 LE fölé emelni. Ahogy a KV-1 -es
páncélzata 1941-ben és 1942-ben erősödött, úgy csökkent
a harckocsi sebessége, melynek következtében a típust
egyre nehezebb volt a T-34-esekkel együtt bevetni. Az
együttműködés problémái miatt döntés született a nehéz
harckocsik szervezési rendjét illetően. 1942 októberétől a
KV-1-eseket önálló egységekben alkalmazták támadásra,
áttörésre és a gyalogság közvetlen támogatására, ami
részben meg is oldotta a harckocsik alkalmazásánál fel
merült problémát. A harckocsi magasabbegységbe integ
rálása azonban - a mozgékonyság folyamatos csökkené
se miatt - elbukott. A KV-1 tehát visszatért alapvető fel
adatához, az áttörő nehézharckocsi-szerepkörhöz, amely
hez viszont fegyverzete bizonyult elégtelennek. Ezek az
ellentmondások a szovjet harckocsifegyvernem vezetői
nek figyelmét sem kerülték el. Mivel ekkor bontakozott ki a
szovjet harckocsi-hadviselés új, önálló magasabbegységekkel manőverező korszaka, a szovjet tábornokok
- a nagy számú közepes harckocsi alkalmazásának remé
nyében - felülvizsgálták a nehézharckocsi-programot is.
„1943 elejére 21 nehézharckocsi-tervet készítettek, de a
munkálatokat veszélyeztette Sztálin döntése, miszerint tör
li a nehéz harckocsik gyártását. Sztálin azt követően hatá
rozott így, hogy a P. A. Rotmisztrov tábornokhoz hasonló
tapasztalt parancsnokok elítélően nyilatkoztak a K V -1-es
mozgékonyságáról és fegyverzetéről”'53. A nehézharcko
csi-programot 1942 második felében leállították. A típus
fejlesztését olyannyira feladták, hogy nemcsak a 85 mmes légvédelmi ágyú beépítésére irányuló kísérleteket szün
tették be, hanem az 1941 áprilisa óta fejlesztett, F-42 jel
zésű 107 mm-es nagyteljesítményű harckocsilövegből ek
korra legyártott 800 darabos szériát is beolvasztották154.
Holott ekkorra már elkészült a KV-3 típusjelű nehézharckocsi-modell prototípusa, amelyet - a nagyobb űrméretű fő
fegyverzet beépítése érdekében - nagyobb méretű torony
nyal láttak el'55. Ugyanakkor a 85 mm-es löveggel szerelt
1942-es változat gyengébb paramétereket adott, hiszen az
elsőként kifejlesztett Sz-31 lövegváltozat 1000 méteren
még nem érte el a Tigris elleni harchoz szükséges 100
mm-es páncélátütést. Erre a teljesítményre csak az 1943
második felében kifejlesztett 85 mm-es löveg, a D 5-T volt
képes. 1000 méteren 100 mm, míg 500 méteren 138 mmes páncél átütésére volt képes, és „780 m/s sebességgel
lőtte ki 9,8 kg tömegű lövedékét. Nem sokkal maradt el a
Tigris 88 mm-es lövegének 797 m/s torkolati sebes
ségétől”'56. 1943 elején azonban ez a löveg még nem állt
rendelkezésre. A már kész, nagyobb teljesítményű 107
mm-es löveghez pedig Vannyikov lőszergyártási népbiztos
nem engedett új kaliberű lőszertípust gyártásba venni,
mert arra a mennyiségi igények nem voltak kielégíthetők.
Habár a 107 mm-es 1910/30 M (Schneider/Putyilov) ágyút
és a hozzá rendszeresített lőszereket már az első világhá
borúban rendszeresítették, illetve gyártották az orosz,
majd a szovjet haderőben, a második, 1940-es korszerűsí
tést követően tömeggyártását - a hadiipar mozgósításával
végrehajtott racionalizálási program során - már nem
folytatták157. A 107 mm-es harckocsiágyú fejlesztésének
eredménytelensége így a tábori tüzérség gyártási prog
ramjainak racionalizálásával is összefügg. (A 107 mm-es
program feladásával viszont a nehezebben beépíthető, de
kétségtelenül hatékonyabb 122 mm-es löveg beépítése fe
lé fordultak a mérnökök.)
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31. ábra: Az Objekt 238 a 100-as üzem udvarán

A NEHÉZHARCK0CSI-PR0GRAM HATÁSA
A HARCKOCSIGYÁRTÁSRA
A szovjet politikai vezetés 1941 -ben, a német támadást köve
tően a hadiipari tömegtermelés megszervezése mellett dön
tött. „A prioritások rendkívül világosak és meghatározottak
voltak, amikor valamennyi forrást maximálisan néhány termék
előállítására fordították.”'58 A tömeggyártás eredményessége
néhány alkalmasnak ítélt típus rendszeresítésén és kizáróla
gos, nagy darabszámú gyártásán alapult'59. Döntő, stratégiai
fontosságú kérdés volt, hogy a harmincas évek második felé
ben kifejlesztett viszonylag széles típuspalettát milyen irányba
szűkítsék, mely eszközök gyártását állítsák le, hogy ezáltal a
megmaradt eszközök tömegtermelését megvalósíthassák.
1942 végétől - a nagyobb mozgékonyság és az ekkortól
egyre gyakrabban végrehajtott mély műveleteknél fontos
nagy hatótávolság követelményeinek előtérbe kerülése mi
att - a szovjet nehézharckocsi-program megtorpant, és egy
évig szünetelt. A szovjetek 1942-re a 120 mm-es homlok
páncélzattal és az öntött tornyon mért 100 mm-es páncél
vastagsággal a KV-1 sorozatot a tűzerő kivételével Pz. VIossal összevethető hatékony harceszközzé fejlesztették. A
katonai felső vezetés ekkor a további műszaki fejlesztés
helyett a gyártás csökkentése és gyökeres átszervezése
mellett döntött. A KV-1-est gyártó cseljabinszki üzem rész
ben a T-34-es közepes harckocsik gyártására állt át'60. Egy
jelentős áttervezést követően a KV-1-es egyfajta könnyített
páncélzatú „közepes harckocsiként” KV-1 Sz jelzéssel foly
tatta pályafutását, amely 75 mm-es torony-, illetve 82 mmes homlokpáncél-vastagsággal rendelkezett. 1943-ban a
T -34 mellett csak ezt a könnyített harckocsit vethették
harcba, ami jelentős veszteségek forrása lett. A típusmeg
jelölésben az „Sz” az orosz szkorosztnvij (gyors) melléknév
rövidítése volt. Az új, kisebb méretű öntött torony bevezeté
sével, a torony mellső páncélzatát 75 mm-re csökkentették,
és a homlokpáncélzat mindössze 60 mm-es vastagságával
a harckocsi tömege 5,5 tonnával kisebb lett16'. így lett elér
hető a 40 km/h országúti sebesség'62. Az újrakonstruált KV
ezáltal valóban egy közepes harckocsi védettségével és
tűzerejével rendelkezett, illetve mozgékonyságban is meg
közelítette annak színvonalát, ugyanakkor a T-34-esnél
magasabb gyártási költségen állították elő. 1943 áprilisáig,
amikor a KV-sorozat gyártása végleg befejeződött, össze
sen 1370 KV-1 Sz-t gyártottak. Ez egy erősen csökkentett
mennyiségű termelés volt, mivel - a közepes harckocsik
darabszámának növelése érdekében - a korábbi KV-gyártósorok közel 50%-át T -34 gyártására állították át.
A nehézharckocsi-program 1942 végi leállítására vonat
kozó döntés alapjában hibás volt, mivel a szovjet csapatok

T a n u lm á n y o k

Leningrad térségében már harcban álltak a Tigris harcko
csikkal, majd 1943 januárjában egy felrobbantott példányt
is megvizsgálhattak. így tisztában lehettek a fenyegető ve
széllyel. A nehézharckocsi-programot csak 1943 végén in
dították el ismét. 1944 elejétől jelent meg nagyobb mennyi
ségben a KV-85 és az ISz sorozat163.
A nehézharckocsi-gyártás leállításának hatására az
1943. évi kurszki csatában a szovjet harckocsicsapatok - a
brit segélyanyagból kapott eszközök kivételével - nem ren
delkeztek nehéz harckocsikkal164. A kurszki csatát a szovje
tek közepes harckocsik tömeges bevetésével vívták meg. A
tömeges hadikultúra keretei között értelmezve, a harc meg
vívását a magas veszteségek ellenére alapvetően sikeres
nek értékelte a hadvezetés. Ugyanakkor tagadhatatlan,
hogy a közepes harckocsik veszteségei igen magas értéket
értek el. Egyrészt a szovjet oldalon harcoló brit Churchill
nehéz harckocsik alacsony veszteségaránya, másrészt a
német nehézharckocsi-típusok harci sikerei arra ösztönöz
ték a szovjeteket, hogy felülvizsgálják a nehéz harckocsik
kal kapcsolatban 1942-ben kialakított elutasító álláspontju
kat. (301 db l-es, ll-es és lll-as változatú Churchill harcko
csit szállítottak a Szovjetunióba a sarkvidéken át érkező
konvojok165.) A Kurszknál bevetett Tigris harckocsik jelentős
veszteségeket okoztak a szinte kizárólag közepes harcko
csikból álló szovjet harckocsicsapatoknak, miközben csak
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alacsony veszteséget szenvedtek el166. A szovjet harckocsik
összegzett vesztesége megközelítette a 32%-ot, a harcok
sűrűjében bevetett 5. gárdaharckocsi-hadsereg pedig 50%os veszteséget szenvedett el, ami szöges ellentétben állt a
nehéz harckocsikat is bevető német páncéloscsapatok
13%-os átlagos veszteségével167. Ezek a veszteségek elke
rülhetők lettek volna, ha a szovjetek a német nehézpáncé
losokkal szemben saját nehézpáncélosaikat is felsorakoz
tatják. A magas harckocsiveszteség-arány az egész 1943as évre érvényesnek bizonyult, mivel - a háború folyamán
egyedülálló módon és a többségében stratégiai szintű vé
delmi hadművelet ellenére - az év folyamán elérte az 1:5
arányt168. (Habára harckocsiveszteség-arány 1941-ben és
1942-ben is magas volt, az nem a közvetlen, harckocsi
harckocsi elleni harcnak, hanem a hadműveleti szintű be
kerítéseknek, a totális német légi fölénynek, a helytelen
harckocsi-alkalmazási elveknek és az elavult típusok gyors,
tömeges sérülésének, harcképtelenné válásának volt tud
ható). A közepes harckocsik magas veszteségei a szüksé
ges védettség mértékének átértékelésére késztették a
szovjet hadvezetést. Az 1942-es, kizárólag közepes harc
kocsik gyártását célzó koncepció felülvizsgálata az ISz nehézharckocsi-program megindításához vezetett.
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Hatala András

A Magyarországon gyártott
lőfegyverekhez használt idegen lőszerek
a második világháború időszakában
I. rész

d o l g o z a t c é l j a , hogy bemutassa azokat a külföl
di lőszereket, amelyek a második világháborút
megelőzően, illetve az alatt a magyar gyártású
fegyverzet lőszerellátásának kiegészítésére bekerültek,
bekerülhettek az országba. Az elmúlt évtizedek kutatá
sai megbízhatóan tisztázták rengeteg idegen eredetű
fegyverzet alkalmazását, viszont az, hogy milyen lő
szer-javadalmazással alkalmazták ezeket, még mindig
nehezen követhető. Ezen felül jelentkeznek azok a lő
szerfajták, amelyeket a magyar fegyverzethez vásárolt
vagy zsákmányolt a hadvezetés és a hadsereg. A ma
gyar lőszeranyag a szövetséges német fegyverzettel
csak kismértékben volt csereszabatos, és az erőfeszíté
sek ellenére a háború végéig ez a helyzet nem változott
jelentősen.

A

A MAGYAR GYÁRTÁSÚ FEGYVERZET
LEHETSÉGES EREDETE
1. Meglévő első világháborús fegyverzet, amit módosítá
sokkal a honvédség egészen a második világháború végé
ig használni kényszerült.
2. Külföldi fegyver és technológia megvásárlása. Az
1930-as évektől kezdődően a korszerű fegyverzet beszer
zése folyamatos nehézségekbe ütközött. Nem volt olyan
„baráti állam”, ahol modern eszközöket kínáltak eladásra,
így a kényszerpályán mozgó külföldi beszerzések során jó
pár, itthon új- és korszerűnek mondható fegyver- és tervdo
kumentáció-vásárlás történt, de ezek legtöbbje később mó
dosításra szorult, és a háború végére csak jóindulattal lehe
tett korszerűeknek nevezni.
3. Saját fejlesztés. Csak kényszerűségből történt. Vagy
a silány külföldi anyagot kellett újratervezni, vagy a válto
zó körülmények miatt kellett valami teljesen újat alkotni.
Ezeknek az új fejlesztéseknek a legtöbbje végre korsze
rű eszközöket hozott vagy hozhatott volna a felszerelés
be, ám szinte mindegyik kifutott az időből, és nem ered
ményezett gyakorlatilag is érzékelhető változásokat a
harctéren.
Ilyen fegyverzeti háttér mellett magától adódik a sokfé
le lőszerellátási és -gyártási probléma. Bár idővel min
den, Magyarországon gyártásba vett fegyverhez készült
minőségi magyar lőszer, az átmeneti időszakok és egyéb
problémák miatt más forrásokból is kellett lőszert besze
rezni.

A KÜLFÖLDI LÖSZERBESZERZÉS
LEHETSÉGES OKAI
1. Kevés lőszer. A feszes antantellenőrzések után a lőszergyártó kapacitás fejlesztése érdemileg csak 1938-tól kez
dődhetett meg. A HM megrendelései gyakran nem értek el
olyan szintet, hogy a gyártó vállalatoknak komoly érdeke le
16
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gyen a folyamatosan követelt gyártási kapacitások teljesíté
se. így a lőszerellátottság is mindig lépéshátrányban volt.
Mégis, néha elégségesnek bizonyult, mivel a fegyverek
gyártása is általában lemaradt az ütemtervektől. A második
világháború végén jelentkező nyersanyaghiány tovább ron
totta az ellátottságot.
2. Felkészülési idő az új lőszer gyártásához. Az újonnan
rendszeresített fegyverek lőszerellátását kezdetben mindig
külföldről kellett biztosítani.
3. Zsákmány és átadott német anyag felhasználása. A
háború folyamán sokféle zsákmányolt és németektől ka
pott lőszer került felhasználásra. Némelyek olyan tételt je
lentettek, hogy külön lőtáblázat kiadásával is segítették a
használatukat. Mindezek mellett alkalomszerű átadások
ról és beszerzésekről is van tudomásunk. Szabadelvű,
rögtönzött lőszerhasználatról csak az aknavetőknél lehet
beszélni.
Célunk azoknak a típusoknak a bemutatása, technikai
részletekkel és lehetőleg olyan tényekkel, amelyek rávilágí
tanak az alkalmazás okaira, körülményeire. Az elnevezé
sek mindig a tanulmányozott forrásanyagokban használ
taknak megfelelőek. Amennyiben nem volt ilyen, magyar
megnevezést adtam meg. Jelölése: m. m.
A lőszereknél jelzett gyújtószerkezet-típusok nem a le
hetséges összes fajtát sorolják fel, hanem azokat, melyeket
a forrásanyagok megadtak. Amennyiben nem álltak rendel
kezésre a részletek, az adatot - ha tudtam - saját kutatás
ból pótoltam. Valamennyi lőszer hosszmérete mm-ben sze
repel. A súlyadatok gyakran más mértékegységből átszá
moltak, így kerekített értékek lehetségesek. A beszerzett
mennyiségeket az eddig publikált adatokból összegeztem.
Bizonyos, hogy nem pontosak. Feltételezhető az eltérő, ál
talában több mennyiség bekerülése. Teljességre töreked
tem, de fennáll a lehetősége, hogy valami kimaradt a felso
rolásból. A lőszerfajtákat kaliber szerint növekvő sorrend
ben ismertetem.

K a l ib e r : 8

mm

Fegyverek
8 mm 31M puska
8 mm 31 a.M karabély
8 mm 35M puska
8 mm 31M golyószóró
8 mm 7/31M géppuska
8 mm 34/37M géppuska
8 mm 34/37a.M harckocsigéppuska
8 mm 34/40M harckocsigéppuska
8 mm 34/40a.M harckocsigéppuska
8 mm 26/31M repülőgép-fedélzeti géppuska
8 mm 34M repülőgép-fedélzeti géppuska
20 mm 36M nehézpuska-betétcső
Csak osztrák beszerzés volt

T a n u lm á n y o k
______________________________________ у

1. ábra: 8 mm 31M éles töltény (m. m.).
Lövedéktömeg: 13,4 g

A usztria
Legújabb kutatások szerint a csepeli Weiss Manfréd mint Álla
mi Hadianyaggyár ÁH bélyegzőjével és egyetlen számmal je
lölt lőszerek nem hazai termékek, hanem az osztrák
hirtenbergi lőszergyáréi. A számok 2-6-ig ismeretesek, tehát
1936-ig folyamatos beszerzés volt a gyalogság új kaliberéből.
Egyedülálló, hogy a Csepel bélyegzőjét használta a gyártó!
Az „igazi” Csepelen készült lőszereken az évszám két je
gye van kiírva, pl. 35.
A behozott mennyiség nem ismert, de biztos, hogy tete
mes lehetett, mert ez volt az a töltény, amiből sohasem volt
elegendő a katonák kezében.
Jó minőségű lőszer volt. Nem bizonyított, hogy magvas
vagy nyomjelző változat is érkezett volna, bár kézenfekvő
nek látszik.

kellett venni az érkező fegyverzetet, és az egyszerűsítés
miatt kellett ezzel tervezni a magyar verziót. Összességé
ben egy jó fegyvert szerkesztettek, de a kaliber miatt kicsit
alatta maradt a tűzereje a kor hasonló fegyvereiének.
Az alkalmazott olasz lőszerek 1939-es és 1940-es gyár
tásúak, ennek megfelelően a megrendelésük is erre az idő
szakra tehető. Mivel aránylag kevés volt a fegyverzet, az in
duló lőszerkészlet eléréséhez sem kellett tetemes mennyi
séget beszerezni. A csepeli Weiss Manfréd hamar felké
szült a lőszer tömegtermelésére, és a háború során végig
kielégítette az igényeket. Az olasz lőszerek minőségi dara
bok voltak. Pazarlás volt a lövedékeit nikkelezni és drága
sárgarézből készíteni.
Nagy-B ritannia
Az angol lőszerek is az olasz raktárakból kerülhettek Ma
gyarországra. Valószínűleg az azonnali szállításokat raktár
ról teljesítette az olasz fél, megszabadulva a régi lőszer
készletétől. Eddig 1935-ös gyártásúak ismertek. Valószínű
leg megfelelően jól működtek.

K a l ib e r : 2 0

mivi

Fegyverek: 20 mm 36M nehézpuska
Csak német beszerzés!

K a l ib e r : 1 2 , 7

mivi
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Fegyverek: 12,7 mm 40M repülőgép-fedélzeti nehézgéppuska
Beszerzett lőszerfajták országok szerint
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4. ábra: 20 mm 36M német repeszgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 134 g, robbanóanyag-tömeg 6 g.
Gyújtószerkezet: A. Z. 5045 fej (német m.)

2. ábra: 12,7 mm olasz gyújtó töltény (m. m.).
Lövedéktömeg: 36,5 g

5. ábra: 20 mm 36M német páncélgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 148 g, robbanóanyag-tömeg 2 g.
Gyújtószerkezet: 2 cm Bd. Z. fenék (német m.), Bd Z. 5105
fenék (német m.)
3. ábra: 12,7 mm olasz nyomjelző töltény (m. m.).
Lövedéktömeg: 36,3 g

Olaszország
Nem ismeretes, hogy mi alapján választották ki a
Danuviánál a kifejlesztett 12,7 mm-es Gebauer géppuska
töltényét (12,7x81 SR). Ezt a lőszert lőtte az olasz Breda és
Scotti repülőgép-fedélzeti nehézgéppuska is. Lehet, hogy
az olasz repülőgép-vásárlásokkal összhangban figyelembe

Németország
Bár Magyarország hosszas tesztelés után a fegyver licencét Svájctól vette meg, a lőszert mégis német gyártásból fe
dezték. Ugyanis a fejlesztésben a németek nagyban részt
vettek, mivel a Svájcban fejlesztett fegyvereiket nem kellett
rejteni. A házigazda Sholothurn gyár az eladást a németek
beleegyezésével köthette meg.
A német hadsereg is rendszeresítette S-18-1000 néven,
de széles körű használatára nem került sor. A döntés me-
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net közben született, így pont kapóra jött a magyar lőszer
igény, mivel így a felállított gyártókapacitás nem ment ve
szendőbe. A Polte (Magdeburg) gyártotta. Létezik olyan lő
szer is, melynek az alkatrészeit a tervező sholothurni
(Svájc) gyár gyártotta, és a Polte szerelte készre. Ezután
került Magyarországra.
A magyaroknak szállított repeszgránát nitropenta-TNTkeverékkel volt szerelve - ellentétben a későbbi magyar
tiszta TNT-s töltéssel. Ez valamivel erősebb hatást biztosí
tott a becsapódáskor. A páncélgránát esetenként nyomjel
zővel, de leginkább a nélkül készült. Később a magyar pán
céltörő lőszerek mindig nyomjelzősek voltak.
A megérkezett lőszerek jól működtek, a pillanatgyújtós
gránát híresen érzékeny volt minden útjába kerülő faágra
és fűszálra. A hüvelyeket gyakran újrahasznosították.

feletti PR gránát kilövője fejezte be pályafutását 1944-ben. A
becsült beszerzett mennyiség: 250 ezer db. A német lősze
rek minőségileg és teljesítményben is megfelelőek voltak.

Olaszország
A készletek további pótlásához a FIM 1939-ben az olaszok
tól is rendelt 37 mm-es páncéltörő töltényeket. A
COLLEFERRO és az SMI gyárak gyártották a magyar meg
rendeléseket. Maga a gránát gyújtószerkezet nélküli, tö
mör, de volt nyomjelzője. Becsült beszerzett mennyiség:
135-200 ezer db.
A 37 mm-es olasz lőszerekről nem maradt fent panasz,
de jelez valamit, hogy a magyar szakemberek külön óhaja
volt, hogy a gyári átvételnél ott kívántak lenni.

Kaliber: 37 мм
Kaliber: 40 mm
Fegyverek: 3,7 cm 36M páncéltörő ágyú
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

Fegyverek
4 cm 36M légvédelmi gépágyú
4 cm 40M páncéltörő ágyú
4 cm 41M harckocsiágyú
4 cm 42M harckocsiágyú
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

S védország
6. ábra: 37 mm 36M német repeszgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 645 g, robbanóanyag-tömeg 21 g.
Gyújtószerkezet: A. Z. 5044 fej (német m.)

7. ábra: 37 mm 36M német páncélgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 685 g, robbanóanyag-tömeg 13 g.
Gyújtószerkezet: Bd. Z. 5103 (német m.)

Az alap svéd 40 mm-es L/60-as légvédelmi gépágyú 1930ban készült, és a második világháború kitörésekor világ
szerte elterjedt. Használta Nagy-Britannia, USA, Norvégia,
Dánia, Hollandia, Németország, Lengyelország. Magyaror
szág is megvette az örökös gyártási jogokat, és 36M Igv.
gépágyú néven a diósgyőri MÁVAG gyártotta. 1938-ig a
Magyar Királyi Honvédség nem kapott jelentős mennyisé
get, mivel a HM a megrendelést csak lassan, és kezdetben
csak szerény darabszámra adta ki. Ezért az 1936-1939 kö
zötti időszakban a gyár főként exportra termelte a 40 mmest. Ezeknek megfelelően a hazai lőszerigény is szerény
nek volt mondható, melyet svéd beszerzésből is kielégítet
tek. Csak bemutató jelleggel gyártotta a Weiss Manfréd és
a MÁVAG. Jelentős felfutás csak 1938-tól észlelhető.
A svéd lőszerek jók voltak, az ellőtt lőszerhüvelyeket a ma
gyar gyárak újratöltették. Az exporttevékenység miatt a
MÁVAG a svéd tervezésű légvédelmi repeszgránátot gyártotta,
amit a Bofors átvevője a gyárban bélyegzett. De 1939-től már
a HTI által is javasolt áramvonalasabb változatot állították elő.

Németország

8. ábra: 37 mm 36M olasz páncélgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 700 g, tömör lövedék

Németország
A rendszeresített páncéltörő ágyúhoz 1938-ig a gyárak a fel
készülés és részben a rejtés miatt gyakorlatilag nem gyártot
tak lőszert. 1936-1937-től a német Deutsche Waffen- und
Munitionsfabrik és a Polte gyárak szállítottak. A hüvelyeket
később a magyar lőszergyárak újratöltették. Némelyik eljutott
a 4-szeres újrahasznosításig, és végül mint az FFG űrméret
18
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Kezdetben ebből a lőszerből is hiány volt, ezért ilyen kali
bert is vásárolt a hadsereg a németektől. A magyar meg
rendelésre készült lőszereket a németek az áramvonalas
kivitelben gyártották le. Ezeket a nyomjelzőn keresztüli ön
megsemmisítéssel és K.Z. 38 gyújtóval szerelték.
A korszerűbb, a gyújtószerkezeten keresztüli önmegsemmisítésű - K.Z. 40 gyújtószerkezet - gránátokat a németek
maguknak termelték. Érdekesség, hogy a háborús években
ilyen gyújtókat is gyártott az FFG és a Vadásztölténygyár a
németeknek. Harci körülmények között mint szükségután
pótlást kaphattak ilyen német lőszereket a magyar alakula
tok. Harcértéke ugyanolyan, mint a magyar lőszereké, mi
nősége megegyezett velük.

—

Tanulmányok

9. ábra: 40 mm svéd Igv. repeszgránáttöltény (m. m.).
Teljes gránáttömeg 965 g, robbanóanyag-tömeg 37 g.
Gyújtószerkezet: 36/40M fej (m. m.)

15. ábra: 40 mm Q. F. A. A. H. E.-T Bofors (angol m.).
Teljes gránáttömeg 965 g, robbanóanyag-tömeg 45 g.
Gyújtószerkezet: No. 250 fej (angol m.)

10. ábra: 4 cm Sprg. Patr. L’spur 28 L/4,5 (német m.).
Teljes gránáttömeg 965 g, robbanóanyag-tömeg 37 g.
Gyújtószerkezet: K. Z. 38 fej (m. m.)

16. ábra: 40 mm Q. F. A. A. H. E.-T (angol m.).
Teljes gránáttömeg 934 g, robbanóanyag-tömeg 20 g.
Gyújtószerkezet: No. 251 fej (angol m.)

Szovjetunió

11. ábra: 4 cm Sprg. Patr. Lh/28 (német m.).
Gyújtószerkezet: K. Z. 40 fej (m. m.)

Az amerikai és angol segélyszállítmányokkal érkezett 40 mmes légvédelmi gépágyúkhoz lőszer is tartozott. Ezek a magyarországi harcokban jelentéktelen számban szerepeltek. Szinte
biztos, hogy a magyar tüzérek nem lőttek ilyen lőszerekkel, vi
szont a zsákmányolt darabok tesztelése megtörtént.

K a l ib e r : 7 5

mm

Fegyverek: 7,5 cm 15M hegyi (gyalogsági) ágyú
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

Teljes gránáttömeg 884 g, robbanóanyag-tömeg 58 g.
Gyújtószerkezet: MK 27 fej (amerikai m.)

17. ábra: 7,5 cm 32M olasz repeszgránát (m. m.).
Teljes gránáttömeg 6,35 kg, robbanóanyag-tömeg 0,6 kg.
Gyújtószerkezet: 1910M olasz fej (m. m.)

13. ábra: 40 mm MK II H. E.-T. (S. D.-No. 12) (amerikai m.).
Teljes gránáttömeg 934 g, robbanóanyag-tömeg 22,6 g.
Gyújtószerkezet: MK 27 fej (amerikai m.)

14. ábra: 40 mm M81A1 A. P.-T. (amerikai m.).
Teljes gránáttömeg 889 g, tömör lövedék

Olaszország
Ez a lőszer is a magyar lőszergyárak kapacitáshiánya miatt ke
rülhetett a honvédség felszerelésébe. Már a beszerzésekor
nyilvánvaló volt, hogy harcértékük nem egyezik a magyar lő
szerekével, más megoldás azonban nem lévén, igen nagy
mennyiség került a honvédség lőszerraktáraiba. A korszerűtlen
konstrukció és gyakorlatilag az első világháborúban alkalma
zott gyújtószerkezet miatt hatása alulmaradt a korszerű magyar
33M lőszerekhez képest. Ezt tetézte még a gyenge minőség és
tárolási állékonyság is. Vezérkari rendeletre csak gyakorlatokon
használták, mivel 40%-ban a gránátok nem vagy csak részben
működtek. Becsült beszerzett mennyiség: 260-300 ezer db.
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J ugoszlávia

Olaszország

Jugoszláviából a terület-visszacsatolás, illetve a német
megszállás után elméletileg érkezhetett ilyen lőszer, de
semmi nyoma nincs, hogy valaha is lőttek volna ilyenekkel
a magyar tüzérek. A srapnelt kivéve alkalmasak voltak ha
di használatra.

Ez az olasz lőszerbeszerzés csak a megindulási készletek
fedezése végett vált szükségessé. Mivel a 76,5 mm-es ka
liberű fegyverzet amúgy is elavult volt, és gyorsan felmor
zsolódott, ezért hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a gyártási
kapacitás elégséges a fennmaradó igények kielégítésre. A
magyar lőszergyártás 1941 után jelentősen visszaesett,
1943-ban gyakorlatilag megszűnt. Az olasz lőszer korsze
rűtlen és gyenge minőségűnek bizonyult. Sok panasz érke
zett, hogy a lőszert nem lehet a lövegbe tölteni.

K a l ib e r : 7 6 , 5 м м
Fegyverek
8 cm 5/8M tábori ágyú
8 cm 18M tábori ágyú
(8 cm 5/8M légvédelmi ágyú)
(8 cm 14M légvédelmi ágyú)
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

J ugoszlávia
A jugoszláv lőszerekkel csak mint érdekességgel foglalkoztak
a szakemberek. A 76,5 mm-es magyar löveganyag lőszerel
látottsága megfelelő volt. Fel sem merült a jugoszláv lőszerek
rendszeresítése. Valószínűleg a tesztelésük sem történt meg.

K a l ib e r : 8 0

mm

Fegyverek
8 cm 29M légvédelmi ágyú
8 cm 29/38M légvédelmi ágyú
Csak svéd beszerzés!
18. ábra: 7,7 cm olasz repeszgránát (m. m.).
Teljes gránáttömeg 6,24 kg, robbanóanyag-tömeg 0,69 kg.
Gyújtószerkezet: 1910M olasz fej (m. m.)

M agyarország—S védország

22. ábra: 8 cm 32M magyar Igv. repeszgránáttöltény 1930M
Bofors gyújtóval (m. m.)
Teljes gránáttömeg 8 kg, robbanóanyag-tömeg: 0,5 kg.
Gyújtószerkezet: 1930M Bofors fej (m. m.)
19. ábra: 76,5 mm 15/27M jugoszláv repeszgránát (m. m.)

20. ábra: 76,5 mm 23M jugoszláv repeszgránát (m. m.)

A svéd Bofors 1930-ban kifejlesztett 75 mm-es légvédelmi
ágyúját azonnal elkészítette 76,5 és 80 mm-es kaliberek
ben is. Ezek a nagyobb kaliberű fegyverek exportra kerül
tek, és Hollandián kívül Magyarország is megvette a teljes
körű gyártási jogot.
Az első ágyúkhoz a lőszereket Svédországból hozatták.
A Weiss Manfréd csak 1932-re tudta a gyártást a HTI által
a hazai viszonyokra átszerkesztett lőszerrel beindítani.
Igen érdekes, hogy a magyar lőszerekhez a Boforstól rendel
ték a időzítőgyújtókat kb. 1936 végéig. Az 1930M Bofors gyúj
tó Thiel-Krupp-rendszerű felhúzott rugós szerkezet volt. A HTI
nem találta biztonságosnak, ezért külön üdvözölte, amikor
1936-ban A Süss Nándor Rt. Precíziós Mechanikai és Optikai
Művek (1939. szeptember 23-tól MOM) a német schrambergi
Junghans A.G. cégtől megvette a sokkal megbízhatóbb centri
fugális időzítőgyújtó gyártási jogait. A magyar 32M gyújtószer
kezet új gyutacsbiztosítással készült, amit szokatlan módon el
ső világháborús német gyújtószerkezetekről másoltak le. Ez a
gyújtó minden igényt kielégített. Közép-Európában Magyaror
szág volt az első, és nagyon sokáig az egyetlen, amely ilyen
modern mechanikus gyújtóval szerelte légvédelmi gránátjait.

21. ábra: 76,5 mm 14M jugoszláv repeszgránát (m. m.)

(Folytatjuk)
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Schmidt László

A Magyar Királyi Honvédség
Hansa-Lloyd tüzérségi vontatója

1930- as é v e k második felé
ben felgyorsultak a honvédség
modernizálását célzó fejlesz
tések és vásárlások. Az ekkor be
szerzett egyik legkorszerűbb jármű
nek a német 3 t-s Hansa-Lloyd gyárt
mányú, féllánctalpas vontató számí
tott. Ez a vásárlás egyértelműen si
kernek tekinthető, mert azokban az
években katonai felszerelések terén
az európai kínálat m eglehetősen
szűkös volt.
Az iparilag fejlett, Magyarországgal
jó kapcsolatot ápoló országok modern
katonai felszereléseiket nem kívánták
eladni. Az e tárgyban megkeresett Né
metország és Olaszország saját had
seregeiket fejlesztették, a gyártott jár
művekre szükségük volt. Az olaszok
csak a kor műszaki elvárásainak
amúgy sem megfelelő gyártmányaik
nál a lényegesen korszerűtlenebb,
részben rendszerből kivont anyagokat
voltak hajlandók átengedni. A kény
szer szülte helyzetben hazánk ezek
közül is vásárolt, így az Olaszország
ból beszerzett járművek, páncélosok
és repülőgépek már megérkezésükkor
műszakilag egyaránt elavultnak szá
mítottak.
A másik megkeresett lehetséges
forrás, Németország az Európában
akkor legmodernebbnek számító ha

A

z

2. ábra: A vontató benzinüzemű, hathengeres, 70 lóerős, Hansa L 3500 L jelű
motorja. A kipufogóból előre, felfelé menő két fémcsövön át a kipufogógáz a másik
(karburátor-) oldalon a szívócső előmelegítéséről gondoskodott

diiparral rendelkezett. Gyártmányai a
többéves fejlesztés nyomán minden
területen a műszaki élvonalat képvi
selték. Ezekből a korszerű eszközök
ből szándékozott a Honvédelmi Mi
nisztérium többek között katonai jár

1. ábra: A királyi légierő is kapott a vontatókból, nagyobb súlyú repülőgépek
mozgatásához. A képen a földi műszaki személyzet ismerkedik az új járművel

műveket is vásárolni. A németek nem
szívesen engedték át Magyarország
nak gyártmányaikat, a nehézkes tár
gyalások nyomán mégis sikerült
fegyvereket és járműveket is besze
rezni. így került Magyarországra kö
zel 800, a kölni Ford-művek gyártotta
tehergépkocsiból. Ezeket a honvéd
ség a szállítási feladatokon túl - más,
alkalmasabb jármű hiányában - von
tatásra is alkalmazni kívánta. Rövi
desen bebizonyosodott azonban,
hogy a külön, utólag megvásárolt
elsőkerékhajtás-licenc ellenére - me
lyet a Weiss Manfréd cég szerelt be a
teherautókba - a tervezett vontatási
igényeknek nem felelnek meg. A 40
mm-es Bofors gépágyú mozgatásá
hoz még alkalmazható volt, de a Né
metországban beszerzett F. H. 18M
105 mm-es (magyar megjelölése:
37M 10,5 cm) tarackok vontatásához
gyengéknek bizonyultak.
így 1937 tavaszán először 90 darab,
a német hadseregben akkor már rend
szerben álló 3 t-s féllánctalpas HansaLloyd vontatót szerezték be. Ilyen szer
kezetű féllánctalpasokat Németország
ipara több teljesítményosztályban is
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készített. Az NSU gyár lánctalpas mo
torkerékpárja volt a legkisebb, majd et
től felfelé további hat kategóriában
gyártottak ilyen járműveket. Féllánctal
pas vontató volt 1,3, 5, 8, 12 és 18 t-s
változatban is. Az ilyen járművek szé
les körű alkalmazását segítette az ak
koriban e típushoz kialakított, új kor
mányzási rendszer, mely részben a
gépkocsiknál használt kormányból,
részben a lánctalpas járműveknél al
kalmazott kormányszerkezetből állt. A
kormánykerék megközelítőleg 15°-os
elfordításáig csak az első kerekeket
mozgatta, majd ezen s az elfordulási
szögön túl a megfelelő oldali futóművet
is fékezte. Európai, jó útviszonyok ese
tén így jobbára csak az első gumiab
roncsos kerekek irányították a jármű
vet, ami az egyes lánctagok gumibeté
tes kialakításának is köszönhetően jó
úttartást, viszonylag magas sebessé
get (50-60 km/h) is lehetővé tett.
Rossz útviszonyok esetén vagy te
repen a jármű ugyanazzal a kormány
művel egy harckocsi menettulajdonsá
gai mellett ugyancsak kifogástalanul
kormányozható volt. Visszatekintve
úgy tűnik, a kor elvárásainak ez a fajta
konstrukció nagyon megfelelt, hiszen
német licenc alapján gyártottak ilyet
Olaszországban, Svédországban, kí
sérleti célból pedig még Angliában is,
de önállóan fejlesztettek ki féllánctal
pas vontatókat a franciák, és készültek
ilyen szerkezetű teherautók a Szovjet
unióban. Az amerikaiak pedig széles
feladatkörrel még 1945 után is gyártot
tak elöl egy kerékpárral, hátul lánctal
pas futószerkezettel szerelt járműcsa
ládot.

4. ábra: A kenési ábra jól szemlélteti a féllánctalpas vontató szerkezeti felépítését

A honvédség részére vásárolt, né
met típusjelzése szerint Sd.Kfz. 11
(Sd.Kfz. = különleges jármű) 3 t-s
Hansa-Lloyd vontatókat eredetileg is a
105 mm-es tarackok vontatásához ter
vezték.
Valamennyi hazánkba szállított von
tató a hűtőmaszkján a Borgward jel
vényt viselte, a magyar „Hansa-Lloyd”
megjelölés azonban nem volt alapta
lan. A járművet a brémai Hansa-LloydGoliath-művek fejlesztette ki. E cég
többségi részvényeit 1929-ben a
Borgward cég felvásárolta, majd 1931-

3. ábra: A 10,5 centiméteres tarackot vontató Hansa-Lloyd iőszerszekrénye is
megnövelt belterű. A vezető előtti ablak felső, nagyobb része egészen a vízszintes
helyzetig nyitható volt
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ben a két vállalat egybeolvadt. A vállal
kozás 1936-ban ismét részvénytársa
sággá alakult, és 1938-tól hivatalos
megjelölése „Carl F. W. Borgward Au
tomobil und Motorenwerke” lett.
A Brémában 1934-ben elkészült pro
totípus a HL. kl.2 (HL = Hansa-Lloyd. ki
= lánctalpas tehergépkocsi) megjelö
lést kapta, ahol is a 2-es szám a terhel
hetőséget adta meg tonnákban. Teljes
tömege 5, vonóereje 3 1volt. A járműbe
egy hathengeres, vízhűtéses, soros,
70 LE-s Borgward motort szereltek. Az
1935-ben elkészült második, HL. kl.3
változat tömege teljes terheléssel 6 ,5 1ra növekedett, miközben a hasznos
terhelése 1,5 t-ra csökkent. A jelentős
tömegnövekedést az új változat 65 cmrel hosszabb és 25 cm-rel szélesebb
kialakítása okozta.
A következő évben, 1936-ban elké
szült a harmadik, HL. kl.4 (H) jelű vál
tozat, melynek meghosszabbított futó
műve oldalanként már hat görgőpárral
rendelkezett, erőforrásul pedig a jár
műbe egy 100 LE-s Hansa-Lloyd mo
tort szereltek. Erre utal a típusjelzés
utáni „H”. Ugyanezen évben készült
még közel 500 példányban egy HL.
ki.5 jelzésű változat is, ismét a koráb
ban beépített kisebb, 70 LE teljesítmé
nyű motorral. Erre a típusra jellemző
volt a némileg módosított futómű, a
belső futókerekek áttörés nélküli, tel
jes tárcsa formában kerültek beépítés
re. Ez volt a sorozat utolsó, mechani
kus fékkel szerelt változata.
Ezek a vontatók a közepes aknave
tők és az FH 18 jelű 10,5 cm-es tarac
kok vontatói és szerkocsijai lettek. Hi-
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vatalos megjelölésük „3 t-ás könnyű
vontató (Sd.Kfz. 11)”. A típus legutolsó
változata, a HL. ki.6 1937-ben került
gyártásra. Ebbe egy 90 LE-s Maybach
HL38 TUKR motort szereltek. A futó
mű némileg módosult, valamennyi bel
ső futókerék is könnyített, áttört kiala
kítású lett. Itt először az addig csak
mechanikus féket vákuumrásegítéssel
tették hatásosabbá.
A Németországban meghirdetett
második „négyéves terv” keretében
igyekeztek a gyártott típusok számát
csökkenteni. Az ezzel kapcsolatos át
szervezések okán 1938-ban a hanno
veri Hanomag-gyár vette át a vontató
fejlesztését. Ezt a gyártóhely-áthelye
zést az új H. kl.6 megjelölés jelzi.
A Hannoverben készült példányok
ba ismét más, erősebb, 110 LE-s
Maybach HL42 TUKR motort szerel
tek. Újból módosították a futóművet
is, ennek oka az ugyanezen alvázra
épülő Sd.Kfz. 251 lövészpáncélos
hoz illesztés volt. Szintén ezért ala
kították ki a közel függőleges helyze
tű kormánykereket, változtattak a

hűtő-, az üzemanyag- és a kipufogó
rendszeren. A páncélfelépítm ényt
hordozni képes járóképes alváz a
H.kl.6p megjelölést kapta, ahol a „p”
a páncélozottságra utal. Ennél a vál
tozatnál - a felépítmény 2 t-val na
gyobb tömege miatt - már légféket
szereltek a járművekbe. Kísérletkép
pen készült néhány példányban far
m otoros változat is, azonban ez
gyártásra nem került.
A csapatoknál nagyon bevált H.kl.6
típus csaknem a háború végéig gyár
tásban maradt, módosításokat in
kább csak az egyre nehézkesebb
alapanyag-ellátás miatt kellett eszkö
zölni.
A rendszerben állása során az ere
detileg vontatónak szánt féllánctal
pas jármű több speciális fe lép ít
ménnyel is készült. Magyarország az
1937 tavaszán vásárolt 90 db után
1938 szeptemberében még további
29 db 3 t-s „Hansa-Lloyd” vontatót
rendelt, melyek a következő év már
ciusában meg is érkeztek. Pontosab
ban csak a járóképes alvázak. A ma-

gyár és a német érdekek itt ugyanis
- kivételes esetként - két ok miatt is
találkoztak. Egyrészt a németek ipa
ruk teljes leterheltsége miatt szíve
sebben hajlottak a félkész járművek
szállítására. Az Uhri Testvérek Autó
karosszéria és Járműgyára pedig,
mely jelentős mértékben a honvéd
ség számára termelt (1938 és 1940
között 1681 teher- és speciális jár
művet gyártott a honvédség részé
re), m unkaellátottsági gondokkal
küzdött, szakmunkásokat kellett el
bocsátania. 1941 elején a gyár veze
tése megkereste a honvédelmi mi
nisztert, hogy külföldi megrendelés
esetén legyen tekintettel a gyár mun
kaellátottságára. A járóképes HansaLloyd alvázak vásárlásával ez a
probléma megszűnt. A másik ok az
volt, hogy a komplett jármű 45 900
pengős árával szemben a járóképes
alváz 41 ezer pengőbe került. (Az ár
különbség jelentőségét akkor tudjuk
felbecsülni, ha figyelembe vesszük,
hogy ezekben az években Magyaror
szágon pl. egy közepes kategóriájú

5. ábra: Az Uhri Testvérek Autókarosszéria és Járműgyárában elkészült,
és átadásra felsorakozott járművek a honvédség álcázószínére fújva
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Műszaki adatok (a Magyar Királyi Honvédség típustáblája alapján)
Típus:
Motor:
Üzemanyag-fogyasztás úton:
terepen
Hatótávolság:
Tömeg üres:
hasznos
Szállított személyek száma:
Gazdaságos vontatmány súlya:
Legnagyobb hosszúság:
szélesség:
magasság:
Gázlóképesség:
Lejtőmászó képesség:
Szabad hasmagasság:
Dönthetőség, hosszanti:
keresztirányú:
Legkisebb fordulási kör:
Gumiabroncs mérete:
*

37 M.k.tü. vontató „Hansa Lloyd”
3,54 literes*, 70 LE-s, hathengeres,
soros, vízhűtéses benzinmotor
40 1/100 km
70 1/100 km
290/160 km
5550 kg
1550 kg
1+ 6
3000 kg
5500 mm
2000 mm
2200 mm
500 mm
24°
320 mm
70°
38°
13,5 m
7.25-20

Német adatok szerint 3485 c n f

Opel szem élygépkocsi ára 3600
pengő körül volt.) A magyar gyártású
felépítménnyel együtt a jármű végle
ges ára 44 200 pengő lett, ebből
azonban egy rész - így - a hazai
iparnak jutott.
A Mátyásföldön készült tüzérségivontató-felépítmények részben eltér
tek az eredeti német változattól. A ma

gyar karosszériát kétféle (egymástól
kismértékben eltérő), csak zárt vezető
fülkével és az eredetivel azonos vagy
megnövelt, zárt lőszertárolótérrel épí
tették. Az 1942-ben lényegesen meg
változott hadi helyzet miatt a németek
már hajlandóak voltak egy korábbi ma
gyar kérésnek engedni, és késznek
mutatkoztak a vontató gyártási jogát

átadni. Ennek feltétele lett volna, hogy
az elkészült járművek, valamint alkat
részek egy részét Németország viszszavásárolhassa. Hazánk ipari kapaci
tása azonban nem volt képes ezt a fel
adatot átvállalni, így az ajánlattal nem
tudtunk élni.
A vásárolt vontatók egyre csökkenő
darabszámban a háború végéig rend
szerben maradtak a honvédségnél. A
német ipari berendezések folyamatos
bombázása, rombolása miatt a gyártó
mű nehezen, majd alig szállított alkat
részeket. így a - nem csak abban a
korban ismert módon - valamilyen ok
ból leállított járművekből kiszerelték a
másik vontató javításához szükséges
alkatrészeket (összesen 20 db-ot bon
tottak így szét). Ebből logikusan követ
kezett a használható példányok szá
mának drasztikus csökkenése. Az
üzemképtelenné vált vontatók helyett
a honvédség igyekezett a Botond gép
kocsikat alkalmazni. Közülük magyar
használatban kevés érhette meg a há
ború végét, ugyanis honvédségi kimu
tatás szerint 1943 áprilisában már
csak 54 Hansa-Lloyd volt üzemképes
állapotban.
A vontatók kezelőszemélyzetének
véleménye a járműről vegyes volt.
Több panasz érkezett azok megbíz
hatatlan üzemére. Ennek okát talán
egy másik, magyar katonai jármű
esete magyarázza. A Hofherr-gyár,
mely a honvédségnek a rendszeresí
tett legegyszerűbb szerkezetű jár-

в. ábra: A féllánctalpas szerkezet kedvező tulajdonsága, hogy a jármű az első kerékpár
felemelkedésekor is kormányozható maradt
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a háború után Csehszlovákiában az
50-es évek közepéig tovább gyártot
ták. A német változattól eltérően azon
ban egy nyolchengeres, léghűtéses
Tátra motorral szerelve. A lánctalpat
pedig az eredetileg tagonként sok
elemből álló, ápolásigényes megoldás
helyett kenés nélküli, öntöttacél tagok
kal cserélték le. Részben a polgári vál
tozatok, részben az üzemképtelenné
vált katonai példányok egy kis része
túlélte a háborút követő, nyersanyag
hiány diktálta beolvasztási hullámokat.
Ma szinte minden jelentős haditechni
kai múzeum anyagában megtalálható
valamelyik változat.

Felhasznált irodalom
7. ábra: A Kárpátalja visszacsatolásakor készült képen a féllánctalpasok
tömörgumi kerekes, 37M 10,5 cm-es tarackokat vontatnak

műveket szállította, folyam atosan
hasonló panaszokat kapott a traktor
jaira. A hazai gyár vizsgálatot is indí
tott ebben az ügyben, és egyértel
műen bebizonyosodott, hogy a prob
lémákat szinte kivétel nélkül a keze
lőszemélyzet nem kellő műszaki felkészültsége, hozzá nem értése
okozta.

A különböző 3 t-s Hansa-Lloyd
féllánctalpasok már a háború alatt el
láttak polgári feladatokat is. A gyár
szállított járműveket tűzoltó/légoltalmi,
valamint speciális mentőfeladatok
végzéséhez is. A konstrukció megbíz
hatóságát alátámasztja, hogy a szer
kezetében csaknem azonos alvázon
készült Sd.Kfz 251-es lövészpáncélost

A Magyar Királyi Honvédség járműtí
pusai. Budapest, 1943.
Dombrády: A magyar gazdaság és a
hadfelszerelés 1938-1944. Akadémi
ai Kiadó, Budapest, 1981.
Leichter Zugkraftwagen 3 t (Sd.Kfz.
11) Gerätebeschreibung und
Bedienungsanweisung, 1942.
Leichter Zugkraftwagen 3 t (Sd.Kfz.
11) und Abarten Ersatzteilliste zum
Fahrgestell, 1943.
Wolfgang Fleischer és a szerző archí
vuma

A H M FLÜ H á ltá l 2007. június 1.
és november 30. között tanúsított szervezetek
Okirat száma

A tanúsítás dokumentuma

Szervezet megnevezése

Érvényesség

77/010/2007/TI
77/021/2007, 77/22/2
77/019/2007/TI
77/020/2007/TI
77/023/2007/TI
77/024/2007/TI
77/026/2007/TI
77/028/2007/TI
77/030, 031/2007/TI
77/037/2007/TI
77/038/20077TI
77/039/20077TI
77/040/2007/TI
77/041 /2007/TI
77/042/2007/TI
77/043/2007/TI
77/044/2007/TI

AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2120
MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2110
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2120

VICTORY Uniform Kft.
PRESIDENTE Kft.
NYÍR-UNCIA Kft.
Mega-Logistic Zrt.
STRABAG Zrt.
FETTI Kft.
POLAR STUDIO Kft.
ABV Kft.
TREND-FIX Kft.
Túróczi és Társa Kft.
DEBMUT Zrt.
STS Group Zrt.
Multi Alarm Zrt.
Mester-Nívó Kft.
BETONÚT Zrt.
TÖRÖK Kft.
Hídépítő Zrt.

2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.

06. 04.
06. 14.
06. 14.
06. 26.
07. 23.
07. 26.
09. 03.
10. 04.
10. 15.
10. 25.
11. 06.
11.08
11.09.
11. 15.
11. 19.
11. 20.
11.28.

2008/1 HADITECHNIKA «- 25

H a d ite c h n ik a - t ö r t é n e t }

Merényi-Metzger Gábor

A ZENTA gőzhajó

z alábbi publikáció témája nem
az 1914. augusztus 16-án, a
montenegrói Castellastua part
jainál elsüllyesztett ZENTA cirkáló, ha
nem egy másik ZENTA nevű hajó mely szintén harci cselekmény követ
keztében süllyedt el.
Egy bajor kisvárosról, Neu-Öttingről
elnevezett gőzös 1856-ban épült a szin
tén bajorországi Hirschauban, a Mattéi
Werft hajógyárban, a passaui Bayeri-

A

1. ábra: A ZENTA testvérhajója,
a MÁV Vili. (Erdős Ferenc gyűjteményéből)

sehe Inn-Donau Dampfschiffahrts Ge
sellschaft (Bajor Inn-dunai Gőzhajózási
Társaság) megrendelésére.
A gőzüzemű, oldalkerekes hajót
1859-ben a bécsi székhelyű osztrák ál
lami vasúttársaság, a Staats-Eisen

Legnagyobb hosszúság:
Hosszúság a függélyek között:
Legnagyobb szélesség:
Szélesség a főbordán:
Oldalmagasság:
Legnagyobb merülés:
Főgép típusa:
Főgép teljesítménye:

47,0 m
45,0 m
9,55 m
4,88 m
2,15 m
0,91 m
Lokomotívkazán, kéthengeres ikergéppel
160 LE

bahn Gesellschaft vásárolta meg, majd
a StEG No. II. nevű hajó a Dunán látott
el személyszállítási feladatokat.
1891-ben egy másik vasúttársaság, a
Magyar Államvasutak (MÁV) vásárolta
meg, és nevezte át a MÁV I. névre. Egy
évvel később, 1892-ben azonban másik
sorszámot kapott, és ekkor lett MÁV VII.
1895-től a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR)
vette bérbe, és 1896-ban átépíttette.
Táblázatunk a MÁV VII., valamint test
vérhajójának, a MÁV Vlll-nak - mely
utóbbi elnevezése 1856-tól HIRSCHAU,
1859-től StEG No. I., 1891-től MÁV II.,
1892-től MÁV Vili., 1914-től ALGYŐ,
1921-től CETINJE volt - műszaki adatait
mutatja az 1896. évi átépítés után.
1914-ben - miután a Cs. és Kir. Ha
ditengerészet ZENTA nevű III. osztá
lyú cirkálóját elnyelték az Adriai-tenger
habjai - átkeresztelték a ZENTA-ra.

2. ábra: A ZENTA eredeti állapotában (Várfalvy Tamás gyűjteményéből)

Az első világháború alatt hadiszolgá
latot látott el hazánk különböző folyóin.
így például még 1914 augusztusában
hadianyagot szállított a Száván. Majd a
drinai harcokban megsebesült katoná
kat hajózta át Mitrovicára. Ekkoriban a Koronás Arany Érdemkereszttel is ki
tüntetett - Kner Károly volt a hajó pa
rancsnoka, akit 1915-ben Kaynár Fri
gyes követett a kapitányi poszton.
A ZENTA-t a vég - hasonlóan cirká
ló „testvéréhez” - szintén a vízen, pon
tosabban a Tiszán érte. 1919-ben, a
Tanácsköztársaság leverésének ide
jén ugyanis - a CSELE gőzössel, há
rom uszállyal és öt pontonnal együtt a román tüzérség Csongrádnál e ls ü l
lyesztette.
A hajót 1930-ig üzemen kívüliként
tartották nyilván, mivel feltehetően ter
vezték a kiemelését. Három évvel ké
sőbb, 1933-ban azonban hivatalosan
is leselejtezték. Végül csak 1953-ban
- 35 év után - került sor a kiemelésé
re és a szétbontására.

Felhasznált irodalom
http://www.papernet.hu/index.php?l=sdetails&lang=hun&i=62
http://www.papernet.hu/?l=sdetails&la
ng=hun&i=1
Siba János: Folyami hajók a világhá
borúban. Budapest, 1931.
Sokol, Hans Hugo: Die
österreichisch-ungarische
Donauflottille im Weltkriege 1914-18.
Wien-Leipzig, 1934.
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□

Bázistúra
és Thunderbirds

I. rész

Román L égierő (Fortele Aeriene

Romane) minden évben bázistú
rát szervez a sajtó képviselőinek. A USAF bemutató köteléke, a
Thunderbirds 2007. júniusban a romá
niai Mihail Kogalniceanu (MK) légitá
maszpontra látogatott el. A két ese
ményt összekötve jelentkeztünk a bá
zistúrára, melyen a Fetesti 86. és az
Otopeni 90. légitámaszpontot tekintet
tük meg, közbeejtve a Thunderbirds
vendégszereplését.

Fetesti 86. légibázis
A légibázison Cristian Popovici őrnagy
kalauzolt bennünket. A parancsnok
üdvözölt bennünket, majd tájékozta
tást kaptunk a bázis történetéről.
1952. március 10-én Develesu repü
lőterén megalakították a 66. Vadászrepülő-hadosztályt, amely Jak-11 és
Jak-18 repülőgépekkel rendelkezett.
Néhány hónap múlva az állomány
megkapta átképzését MiG-15 sugárhajtású repülőgépekre. 1953-ban 206.
Sugárhajtású Vadászrepülő-ezred né
ven lanca repülőterére települtek, és az
egységet egybeolvasztották a 23. Vadászrepülő-hadosztállyal. Ekkor újabb
átfegyverzés és átképzés vette kezde
tét a korszerűbb MiG-17-es vadászre
pülőgépekre. 1955-ben áttelepült az
egység a bukaresti Otopeni repülőtérre.
1958-ban az ezred Cocargeua (ma
Borcea repülőtér) bázisra települt. Még
ebben az évben az egyik század
MiG-19 harci gépeket kapott. 1959-ben
az egységet 86. Vadászrepülő-ezrednek szervezték át. 1967-ben kapták az
első MiG-21-es repülőgépeket. 1971
és 1991 között a MiG-21-es újabb mo
difikációit repülték. Az ezred 1991-ben
a román nemzeti hős, Gheorghe
Mociornita nevét vette fel, majd szétvá
lasztották a légi egységet és a földi
technikai bázist, vadászrepülő csoport
és vadászbombázó bázis néven. 1997től kezdődően NATO-szabványok sze
rint nyugati mintára folytatták a gyakor
lásokat. 1998-ban vették át izraeli köz
reműködéssel a bacaui repülőgépgyár
ban korszerűsített MiG-21 Lancer har
ci gépeiket. 2000-ben a légierő új kon
cepciója alapján egyesült ismét a légi

A Fetesti 8 6 . légibázis jelenlegi szervezete

Törzs
861. Vadászrepülő-század - MiG-21 Lancer „C” vadászrepülőgépekkel
862. Vadászbombázó-század MiG-21 Lancer „A” vadászbombázó
repülőgépekkel
863. Helikopterszázad IAR-316 (Alouette) és IAR-330 (Puma)
helikopterekkel
864. Logisztikai zászlóalj
865. Légvédelmi zászlóalj

egység és a földi szervezet új néven,
86. légibázisként. 2004-ben a bázis ál
lományába olvasztották az 57. bázis
alakulatát.
A bázis pilótái 1997-ben átlagosan
csak 60 órát repültek. A repülési időt
2000-re 100 órára, 2002-re 140 órára
bővítették. Utána csökkenés követke
zett be, de az utóbbi három évben 120
óra a repülési idő. A bevetések száma
azonos repült idő alatt emelkedett.
2005- ben a bevetések száma 185,
2006- ban már 230 felszállás volt átla
gosan pilótánként. (Hazánk kecske
méti bázisán is tendencia a kevés re
pülési idő fokozottabb, intenzívebb felhasználása. Nyugat-Európában a re
pülési idő jó részét az oda-vissza út, il
letve a sokszori légi utántöltés teszi ki,
a román és a magyar pilóták feladatu
kat általában már a hazai reptérhez
tartozó légtérben megkezdik, vagy ép

pen ott folytatják le). A 86. légibázis
több nemzetközi gyakorlaton vett részt
(Lone Kite 2003, Chasseur Accompli
2005, 2006, 2007, Lone Foil 2005,
Sniper Lance 2007).
A tájékoztató után a MiG-21 szimu
látort mutatták meg. A szimulátor egy
Lancer orr-rész volt, amely elé három
nagyméretű, kb. 2x3 méteres fehér
vászonra vetítették rá a szimulált repü
lést. A másik helyiségben 6-8 számí
tógépből összeállított rendszer szol
gáltatta a szimulátorhoz az adatokat.
A tájékoztató szerint akár légi harcot
vagy földi célok elleni támadást is le
het gyakorolni a rendszerben.
A szimulátor után a javítóhangárokhoz
vittek minket, ahol két Lancer volt kar
bantartáson, és több gépük a hangár
előtt állt, valószínűleg repülésképtelen
állapotban (az egyik orrfutó nélkül). A
hangár után statikus bemutató követke-

1. ábra: A 812 oldalszámú Lancer „A” vadászbombázó repülőgép és fegyverzete
bemutatóra kiállítva a 86. légibázison Fetestiben
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zett. Először megtekintettünk egy
Shenyang Harbin H -5-ös (kínai építésű
11-28 könnyűbombázó) repülőgépet. Ta
valy még jó néhány kivont példány volt a
bázison, de ezeket szétbontották. A ma
radék két bombázó közül az egyik mú
zeumba kerül, a másik a bázison marad.
A H-5 mellett körülbelül 100 méterre a
ma repült technikát és teljes fegyverzetét
ismerhettük meg. A MiG-21 Lancer „A”
csapásmérő változat előtt amerikai
Mk-82, Mk-83, orosz FAB-100,
FAB-250, FAB-500 BEM-100, CL-250
„buta”, valamint Griffin (LGB) Opher
(RGB) lézerirányítású bombakittek, nem
irányított Sz-5M/K Sz-24 rakéták, vala
mint a törzsön lévő felfüggesztőpontra
rakható ECM (zavaró), felderítő és cél
megjelölő konténerek és gépágyúlősze
rek voltak. A csapásmérő MiG-21-es
mellett állt a Lancer „C” vadászváltozat.
A gép körül szintén látható volt a fegyver
zet. Légi harcra az orosz R-60 (AA-8)
Aphid, R-73 (AA-11) Archer, az izraeli
Python III. és a francia Magic II. infravö
rös vezérlésű közelharcrakéta áll rendel
kezésre. A rakéták hatékonyságát növe
li, hogy a pilóták az izraeli DASH sisak
célzóval repülnek. (Ez utóbbit nem fény
képezhettük le, de láttuk, hogy a pilóták
ilyen sisakkal szálltak be a gépekbe.) A
vadászgépet két póttartállyal, valamint a
vadászbombázó változathoz hasonlóan
ECM (zavaró), felderítő és célmegjelölő
konténerrel is fel lehet szerelni.
Popovici őrnagy mellett kísérőnk a
Lanceren repülő Cristian Negulescu
százados volt. Szerinte a Lancerek jó
eséllyel ellenfelei bármilyen vadász
gépnek. Légi harcban jobbak az F-16os Falconnál, és egyenrangúak az
F-15-össel. Mindennap repülnek, en
nek ellenére 14 óráig csak három
Lancer-felszállás volt. Érdekes módon
BVR-harcot nem gyakorolnak, jóma
gam kíváncsi lennék, hogyan jutnak a
közelharcrakétákkal indítási helyzet
be, mondjuk AMRAAM-mal felszerelt
harci gépekkel szemben.
A statikus kiállítás után/alatt teherautó
val átvittek a kifutópálya túlsó oldalára,
hogy ellenfény nélkül tudjuk fotózni a „renegát”-nak nevezett bemutatót, amely
abból állt, hogy egy ellenséges Láncért
elfogott, és a repülőtérhez kísért a ké
szültségi géppár. Ezután visszavittek
minket a bázis parkolójában hagyott gép
kocsikhoz, hogy idejében átérjünk a Mi
hail Kogalniceanu repülőbázisra, ahova
a USAF Thunderbirds kötelékét várták.

M ihail Kogalniceanu bázis
A Mihail Kogalniceanu repülőtér polgá
ri részére érkező amerikai bemu
tatókötelék fogadására - komoly biz
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2. ábra: A román légierő kivont Shenyang Harbin H-5 (kínai építésű IL-28-as) gépe
a 86. Légibázison Fetestiben

tonsági ellenőrzés után - léphettünk
be. A Thunderbirds délután fél három
kor zárt kötelékben érkezett. Nem
azonnal landoltak, hanem félórás gya
korlást végeztek. A hat együléses és
két kétüléses F-16-osból a bemutatón
mindig hat vesz részt, kettő tartalék
volt. A hófehér Falconokat már várta
az előreküldött C -17 (Bigmac) szállí
tógéppel érkezett földi személyzet. A
mennydörgő madarak csinos sajtófe
lelőse elmondta, hogy 10 lábnyira áll
hatunk a leállított repülőktől. Az ameri
kaiak két-három pilótát küldtek a fény
képészek és riporterek gyűrűjébe,
köztük a bemutatócsapat legszebb
tagját, Nicole Malachowski őrnagy
személyében. Az őrnagy 1900 repült
órával rendelkezik, 1500 órát F-15E
és F-16 harci gépeken teljesített. A
hölgy láthatóan nem vadász, hanem
bombázó.
A bemutatókötelék landolása után a
földiek takaróponyvákat húztak a gé
pekre, és a pilóták még a betonon be
szélgettek, amikor ismét harci gépek
érkeztek a légtérbe. Az MK-n tartották
a román-francia „Exercise Chasseur
Accompli 07” hadgyakorlatot Lancer
„А”, „С”, illetve Mirage 2000D és N, va
lamint Mirage F1CR gépekkel. A viszszaérkező gall Mirage-dízelek landol
tak a betonon, majd az F1CR-ek is le
jöttek az égből. Aznapra véget is ért a
program. Sajnos (állítólag a franciák
kérésére) nem engedtek minket a gya
korlaton részt vevő gépekhez.
Másnap reggel nyolc órakor már az
MK kapujában voltunk, ahol rövid pro
cedúra után a biztonságiak beenged
tek minket. A parkolóban hajtóműdü
börgést hallottunk, és mikor a zónához
értünk, éppen kettő Mirage gurult a fel
szálláshoz. A többi gall gép még a re

pülésre előkészítés különböző fázisai
nál tartott. Az elkövetkező egy óra alatt
fél tucat 2000-es és három F1CR
emelkedett a levegőbe. A földi sze
mélyzet a francia divatnak megfelelő
en rövidnadrágban tevékenykedett. Az
utolsó felszállások közben már been
gedték a közönséget is a repülőtérre.
A román légierő C -130 gépe is
csakhamar landolt a bázison. A földiek
statikus bemutatóra állították ki a ro
mán légierő típusaiból a MiG-21
Lancer „A”, a MiG-23, a MiG-29, a
Jak-52, az IAR-99 Sóim repülőgépe
ket és az IAR-330 Puma, az
IAR-330L Puma SÁR, az IAR-330
SOCAT, az IAR-316 Alouette helikop
tereket. A levegőben délig különböző
sportrepülőgépekkel és Jak-52 kikép
zőgépekkel tartottak a helyi pilóták be
mutatókat. Ahogy közeledett az ameri
kaiak repülésének az ideje, úgy szür
kült, felhősödött be az égbolt.
Délben feldübörögött egy Tumanszkij
R -1 3-300
hajtómű,
és
Catalin
Bahneanu századparancsnok Lancer
„C” gépével tartott látványos bemutatót
a sötét felhők között. Az utánégető a re
pülés nagy részén bekapcsolt állapot
ban volt. A Lancer leszállása után az
IAR-109 Swift (Fecske) gyakorlógép
következett, mely kívülről összetéveszt
hető a Sóimmal. A Fecske prototípus,
izraeli elektronikával és talán más haj
tóművel is, mint a Sóim. Nem volt sike
res gép, elmaradt a várt exportsiker,
ezért több nem épült belőle. A bemuta
tó mindenesetre szép páraleválásokkal
tarkított repülés volt. Ismét MiG-21
Lancer „C” a betonon és utána a leve
gőben. Gheorghe Stancu őrnagy
Fetestiből érkezett, és gyakorlata talán
még az előző Lancer-repülést is felül
múlta. Stancu olyan etalon, mint Vári
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Gyula, Pugacsov, Vlaszov, Traven vagy
éppen Chelli. Csodás volt. A sötét ég
bolton a forszázs szinte állandóan
égett. Szűk fordulók, gyors sebesség
koptatás. A pálya fölül a gép szinte so
ha nem repült ki.
A Lancer után ismét a Swift emelke
dett a levegőbe, de ezt már csak busz
ról láttuk, mert átvittek minket a
Thunderbirds állóhelyére, a csapat
rollinbemutatójára. A földi személyzet
alakzatban vonult az F-16-os gépek
hez, majd teátrális mozdulatokkal ki
nyitották a már előre előkészített gé
pek pilótafülkéjét, és várták a pilótákat,
akik a gépek előtt vonalban helyez
kedtek el. Parancsra a saját Falconjukhoz mentek, sisakot és „G” védőru
hát öltöttek egyszerre, azonos mozdu
latsorral, majd elhelyezkedtek a Sóly
mokban. Ismét parancsszavak, ellen
őrzés, és a gépek pilótafülkéje lezáró
dott. Közben elkezdett szemerkélni az
eső. Az amerikai zenét csak az F-16os hajtóművek harsogták túl. Ekkor le
szakadt az ég. A lezúduló trópusi zá
por elől nekünk sikerült nagyszerű fe
dezéket találni, ahonnan még fotózni
is lehetett, a VIP vendégek napernyők
alatt voltak, de a közönség irgalmatla
nul megázott. Az égi áldás háromne
gyed óráig tartott. A gépek alapjáraton,
a betonon.
Az eső lassan elállt, és vele együtt
elszállt a hangosítás is. A Thunder
birds gépei utánégetővel, nagy vízfüg
göny kíséretében vágódtak fel a leve
gőbe. Ott kezdetét vette az általam ed
dig látott egyik leggyengébb bemutató,
amit kötelék produkált. Voltak benne
szép részek, két szoros áthúzás és
egy szemberepülés. A többi? Néha át
húzott egy-egy F-16-os a pályaten
gelyben. Néha 4-es gyémánt vagy
nyílhegy formációban jelent meg a kö
telék. Aztán félpercekig semmi. Ezt
még a mi kecskeméti alkalmi ALBAkötelékünk is tudta. Talán 20 perc múl
va, egy négygépes dobott orsós ma
nőver után egymás után leszálltak. Két
Falcon úgy pattogott a betonon, mint
ha egy kezdő pilóta leszállása lett vol
na. Mellettünk a légi szállítási parancs
nokság BigMac pilótái voltak, és nekik
sem igazán tetszett a bemutató. A
rollout ceremóniát sajnos nem láttuk,
mert visszavitték a tollforgató társasá
got a busszal, ahonnan indultunk. On
nan néztük, hogy körülbelül 2-300 né
ző maradt, és nézte a gépeiket elha
gyó pilótákat és a körülöttük rajzó
műszakiakat. A szerelők közül néhányan ТВ-t reklámozó füzeteket oszto
gattak, és aláírták őket. Ilyet sem lát
tunk még, nem a pilóták, hanem a föl
diek osztottak autogramot. Lassan el
sétáltunk, majd köszönetét mondva kí

sérőinknek, elhagytuk a repülőteret.
Még volt előttünk egy kis út a Fekete
tenger partjától Bukarestig.

O t o p e n i 9 0 . LÉGIBÁZIS
Reggel a bázis bejáratánál gyülekez
tünk. A légibázist egybeépítették a Hen
ri Coanda nevét viselő nemzetközi re
pülőtérrel, a kifutópálya egyik oldalán a
polgári rész van, másik oldalán a kato
nai gurulóutak. A bázis parancsnoka rö
viden üdvözölt minket, az egyik csatahelikopter-század női parancsnoka és
egy polgári ruhát viselő tiszt adott tájé
koztatást az alakulat történetéről, fel
adatairól, tevékenységéről, az üzemel
tetett technikákról. A Baza 90 Transport
Aerian (90. szállítóbázis) 1996-ban fel
vette Commandor Aviator Georghe
Banciulescu nevét. Banciulescut 1927
októberében tüntette ki a francia köztár
sasági elnök becsületrenddel bátorsá
gáért. A bázis - és egyben a polgári re
pülőtér kifutópályája - 3500 méter
hosszú és 45 méter széles, vagyis szin
te az összes katonai repülőgép számá
ra fogadóképes. Az egység feladata ka
tonai teher- és személyszállítás, ejtőer
nyős ugratás, SAR/CSAR, MEDEVAC
(kereső, harci kereső és kutató-mentő
tevékenység), közeli légi támogatás,
felderítő repülés és légi fotózás, térké
pészeti tevékenység. E tevékenységi
körre a következő típusok állnak ren
delkezésre: C-130, An-24, An-26,
An-30 szállítógépek, IAR-330L Puma
és IAR-330 SOCAT helikopterek.
A 901. század C-130 Hercules gépei
román személyzettel először 1997. már
cius 18-án repültek. Még ugyanabban
az évben július 17-én repülték első kato

nai bevetésüket. 1997-ben több mint
1000 órát teljesítettek a Herculesekkel.
2005-ig általában Európában tevékeny
kedtek, 2005-ben humanitárius missziót
végeztek Indonéziában. 2002-2006 kö
zött folyamatosan részt vettek az
Endouring Freedom afganisztáni és az
Iraqi Freedom iraki hadműveletekben.
Az afganisztáni műveletek során 1450
repült órát teljesítettek 90 bevetésen.
550 tonna teherárut és 2500 személyt
szállítottak. Egy bevetés átlagosan 11
óra hosszat tartott, a Románia-Afganisztán utat egy technikai leszállással
hajtották végre. Az iraki műveletben 88
bevetés, 1050 repült óra a mérleg. 850
tonna teher mellett 2200 főt szállítottak,
egy bevetés átlagosan 6 óra volt.
A 902. század Antonov gépeivel is
folyamatosan repülnek. A század
KFOR-feladatokat is teljesített Pristinában és Szarajevóban. 2004-ben
humanitárius küldetésekben vettek
részt Spanyolországban.
A 903. helikopterszázad 1997-től gya
kori résztvevő nemzetközi kutató-mentő
és harci kutató-mentő gyakorlatokon.
Hazánkban 2003-ban és 2004-ben az
Operation Sarex keretében repültek
szolnoki helikopteres egységünkkel.
A 904. és 905. harci helikopteres
századok 1998-ban alakultak Titu re
pülőterén. Az IAR-330 SOCAT csata
helikoptereikkel 2004-ben olvadtak be
a 90. bázisalakulatba. Szintén állandó
résztvevői a nemzetközi gyakorlatok
nak. Kiemelendő a hat évben megtar
tott Cooperativ Key gyakorlatsorozat.
2005-ben részt vettek a görögországi
„Archangel” nemzetközi légi bemuta
tón. Éles küldetéseket is repültek az
Althea Mission keretében 2005-ben
Bosznia-Hercegovina térségében.

3. ábra: A 904 oldalszámú Lancer „A” vadászbombázó a javítóhangárban
a 86. légibázison Fetestiben
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A tájékoztató után az állóhelyeken is
merkedtünk a technikával. Az IAR-330
Puma és IAR-330 SOCAT helikopte
rekkel kis bemutatót is tartottak szá
munkra. Ottlétünk alatt érkezett a repü
lőtér polgári oldalára egy olasz
tankergép, illetve indult el két An-26os. A helikopterek fényképezése után
közel mehettünk a szállítógépekhez is.
Az An-30-as körbefotózása után értünk
a C -130 Herkykhez. Az egyik
Herculesről hiányoztak a légcsavarok később megtekintettük őket egy han
gárban. A Herky nagyon rossz bőrben
volt, csavarjait erősen kilazult állapot
ban találtuk. A legújabb, olaszoktól
származó Herculesnek hiányzott a tel
jes függőleges vezérsíkja. Kérdésünkre
azt a választ kaptuk, hogy az átvizsgá
lás során repedéseket fedeztek fel ben
ne, ezért elküldték a Lockheed-Martin
cégnek javításra. Nem kérdeztük a
hadrafoghatósági arányt, de legalább
két üzemképes C-130 van, mivel az
egyiket előző napon az MK-n láttuk,
egy másik pedig érkezésünk előtt emel
kedett fel az otopeni felszállópályáról.
A szállítógépek mellett négy polgári
festésű és lajstromjelű utasszállító re
pülőgép parkolt: a Román Köztársa
ság Boeing 707 kormánygépe, egy
BAe-146 „minijumbo” és két kisebb
ROMBAC 1-11 kormánygép. Utóbbiak
licencépítésben készültek Romániá
ban. Egy másik példányt félig szétro
hadt állapotban fényképeztünk. A kor
mánygépekhez nem lehetett odamen
ni, de a fotózást engedélyezték. A sta
tikus bemutató során egy polgári ru
hás biztonsági tiszt vegyült közénk, aki
digitális fényképezőgépével nem a re
pülőgépeket, hanem elsősorban min

ket fotózott. A szállítógépek megtekin
tése után a helyi Jurassicpark leállított
An-24/26 gépeit és egy kivont M i-8
helikoptert mutattak be vendéglátóink,
majd zárult a bázislátogatás.
Szerettük volna a bukaresti rendőr
ség helikoptereit is megtekinteni, de
egyórás tárgyalás után sem jött létre a
vizit. Utána a román Repülési Múzeum
ba indultunk, mely most került új helyé
re a Baneasa belföldi repülőtérről Buka
rest első repülőterének területére. A mú
zeum még távolról sincs készen, a teljes
nyilvánosságnak nincs nyitva. Sok repü
lőgépet, amely a régi helyen kiállítási
anyag volt, még a környező hangár- és
raktárépületek rejtenek. A belépést ne
gyedórás egyeztetés előzte meg.
Egy hangárban szép kiállítást ren
deztek be a román repülésről. Az első
dioráma két román jobbágy által készí
tett, lőporral töltött, kis háncstartályok
kal körbevett, többfokozatú nyílveszszőket mutatott be mint az első román
repülési emléket. A törökök megrémül
tek a nyílvesszőktől, és csatát vesztet
tek. Kicsit kétkedve néztük a szerkeze
tet. A következő kiállítási tárgy a Traian
Vuia által tervezett és készített első ro
mán repülőgép, majd Henri Coanda át
alakított Blériot és Farman gépeinek
makettje látható. A falon függött Blériot
bukaresti repülésének plakátja és belé
pőjegye. Az első világháború katonai
repülői és repülőgépmakettjei után a
második világháborús harctevékenysé
gek következtek. A Sztálingrádnál har
coló román légi alakulat IAR és
Hs-129B csatarepülőgépeiről készült
fényképek mellett Me-109-, FockeWulf 190- és Liberator-maradványokat
állítottak ki. Külön fénykép és életrajz

4. ábra: A 863. század 304 oldalszámú Lancer „A” vadászbombázó repülőgépe
gurul a 86. légibázison Fetestiben

mutatja be Consantin Cantacuzino 80
légi győzelmes román ászt. Kiállításra
került az IAR-80 vadászgép 1:1 arányú
replikája. Ezzel a típussal 1943-ban a
Ploiesti olajmezőket támadó Liberator
bombázók és a kísérő P-38 Lightning
kéttörzsűek ellen harcoltak a román pi
lóták. A világháborús anyag furcsa da
rabja egy festmény, mely a budapesti
Lánchíd felett repülő román Ju 87-es
zuhanóbombázókat ábrázolja. A kísé
rőnk magyarázata szerint az 1944-ben
a szövetséges oldalra átálló román légi
erő zuhanóbombázó köteléke 1944 de
cemberében megsemmisítette a buda
pesti Mária Valéria hidat. Kis társasá
gunk felvilágosította, hogy a híd Eszter
gomnál ívelt át a Duna felett, és nem lé
gitámadás áldozata lett a háború során.
Látszott, nemigen hitte el. A következő
vitrinben szovjet-orosz egyenruhákat
mutattak be, ilyet viseltek a román re
pülők a világháború után (hasonló
egyenruhákat viseltek a mi hajózóink
is). Két repülőgép volt a háború utáni lé
gierőből, a Jak-23 típusú elfogóvadász
és az elmaradhatatlan MiG-15-ös. A vi
lágháború utáni repülést egy ejtőernyős
figura, néhány légvédelmi tűzfegyver,
egy ZiL radaros teherautó és egy Zlin
gyakorlógép képviselte. Ez a korszak
még nem kidolgozott.
A hangár körül körülbelül egy tucat
harci repülőgép és helikopter sorako
zik. IAR-316 Aloutte, IAR-330 Puma,
M i-8 helikopterek, Jak-52, Zlin, L-29
Delfin gyakorlógépek, M iG -15, -17,
-21 vadászrepülőgépek, IAR-93 va
dászbombázók és egy SA -2 lég
védelmi rakéta. Néhány év múlva a
múzeum kis ékszer lesz az európai
gyűjtemények között.
Összességében az újságírótúra na
gyon tartalmasra és kellemesre sike
rült. Vendéglátóink mindent megtettek,
hogy realista képet fessenek a megújhodó román légierőről. A román hajó
zok és műszakiak elhivatottan tevé
kenykednek, és az orosz technikát las
san felváltja a nyugati. A hazai repülő
ipar élen jár a korszerűsítésben. Az
IAR izraeli és francia közreműködés
sel folyamatosan részt vesz a Sóim és
a Lancer korszerűsítésében. Az
Aloutte és a Puma helikopterek licencgyártása, valamint utóbbiból kifejlesz
tett SOCAT csatahelikopter mutatja a
román repülőipar fejlettségét.
(Folytatjuk)
Ez a cikk Liliana Tanase százados és
Cristian Popovici őrnagy nélkül nem
jöhetett volna létre. Köszönet segítsé
gükért.
A fotókat a szerző készítette.
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Szabó Miklós

Az orosz haditengerészet

I. rész

A 955 típusú rakétahordozó tengeralattjáró
Az orosz haditengerészet 15 éves fejlesztési terve 2000-ben készült el,
amely szerint az orosz hadászati nukleáris erő döntő tényezője továbbra
is a nukleáris rakétahordozó tengeralattjáró lesz. Az elmúlt hét év alatt
számos hír érkezett az esetleges új hajóegységről és az arra telepítendő
rakétarendszerről. De a többször átalakított hajó átadását jelentősen
hátráltatta a rakétarendszer fejlesztése során felmerült technológiai
probléma, amely párosult a gazdasági gondokkal. Az utóbbi hónapokban
bekövetkezett változások alapján állítottuk össze cikkünket, amely első
részében a hajóosztály helyzetét próbálja értékelni, majd a Bulava
rakétarendszer nyilvánosságra hozott híreit összegzi.
1992ben vette át az utolsó rakétahor
dozó tengeralattjáróját, a K-407
NOVOMOSZKOVSZK-ot, a 667BRDM
(Delta IV) hajóosztály utolsó egységét.
Azóta a 15-20 évre tervezett tenger
alattjárók kényelmetlen helyzetbe kerül
tek, mert a tízévenként végzett hajtó
anyagcsere során a fegyverrendszert is
fel kellett volna újítani, de a pénzügyi
helyzet és a hadiiparban kialakult álla
pot miatt csak késéssel kezdték meg a
667BRDM hajóosztály korszerűsítését.
Az orosz haditengerészet hadászati
nukleáris erejének jelenleg az ott al
kalmazott RSZM-54 típusú rakétarendszer az utolsó megbízható fegy
vere. Az elmúlt években a Szinyeva
rakéták indításakor mindig sikerről
kaptunk hírt, ezzel tíz évre, azaz 2015ig megoldották a gondot.

és 13 db 667BRD (Delta III) típusú ten
geralattjáró, ezek fedélzetén 440 raké
tát 2272 db robbanófejjel számoltak a
fegyverzeti tárgyalásokon. Az első két
osztály összes és a harmadik egy ré
sze az Északi-tengeren, a többi a
Csendes-óceánon állomásozott. Ma
úszóképes tengeralattjárónak való
ságban hivatalosan a 6 db Delta IV
osztályú hajóegységet tekintik. A még
megmaradt két Akula közül az egyik
néhány silóját átalakították a Bulava
rendszerhez, de a korábbi rakéták már
nagyon elöregedtek, felújításukról
nem beszélnek, pedig a Bulava rend
szerrel még tovább alkalmazhatnák.
Egy 941 típusú tengeralattjáró fedél
zetén 20 db rakétán összesen 200 db
robbanófej volt.
Az új orosz haditengerészeti doktrí
na szerint a hadászati nukleáris fel
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adatokat 6-8 db tengeralattjáró képes
ellátni, s ezek közül 3 -4 db járőrözé
sen van, a többi más feladatot végez.
2015-ben a legutoljára felújított Delta
IV hajóegységet is ki kell vonniuk, így
addigra várhatóan hét Borej hajóegy
ség áll már szolgálatban. Bár a most
meghirdetett építési ten/ szerint ez
csak akkor lehetséges, ha 2012 után
évente adják át a hajóegységeket.

A HAJÚÉPÍTÉS KRÓNIKÁJA
A hajóosztály építését 1996. október
16-án kezdték el, Gromov admirális,
az orosz haditengerészeti flotta akkori
törzsfőnöke kijelentette, hogy az új ge
nerációhoz tartozó nukleáris hajtású
tengeralattjáró az akkor rendelkezésre
álló orosz rakétahordozóknál kétszerháromszor többre lesz képes. Az ak
kor még 935 tervezetszámú, ideális
formájú hajótest fedélzetére 20 db szi
lárd hajtóanyagú interkontinentális bal
lisztikus rakétát terveztek telepíteni.
Az időjárási okok miatt a hivatalos ün
nepségre csak november 2-án érkeztek
meg a vendégek, így a gerinclefektetés
időpontjának ezt tekintik. A rendezvény
re számos illusztris híresség érkezett,
közülük ki kell emelni Jurij Luzskovot,
aki mint Moszkva polgármestere kissé

HADÁSZATI NUKLEÁRIS EREJE
A szpvjet idők lezárulása óta az Egye
sült Államokban sem épült új rakétahor
dozó, de a régi eszközök olyan tökéle
tes állapotban vannak, hogy a jelenlegi
geopolitikai helyzetben, amikor jelentő
sen csökkent a potenciális orosz és
egyéb célpontok száma, a 30-35 éves
szolgálatra tervezett 18 db Ohio típusú
tengeralattjáró már túl sok a nukleáris
elrettentéshez szükséges feladatok
hoz, ezért négyet a rakéták eltávolítása
után speciális rendeltetésű feladatokra
átalakítottak. Az elmúlt hónapokban az
amerikai fedélzeti ballisztikus rakéták
felújítása során új harmadik fokozatot
fejlesztettek ki, valamint robbanófej
cserét hajtottak végre.
De térjünk vissza az oroszokhoz.
2000-ben papíron létezik 7 db
667BRDM (Delta IV), 5 db 941 (Akula)
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kakukktojásnak tűnhetne, ha nem tud
nánk, hogy a városalapítóról elnevezett
tengeralattjáró építésében döntő sze
rephez jutott. Közbenjárása és szpon
zorálása nélkül még mindig állna az épí
tés, pedig abban Moszkva és körzete
számos ipari cége már aktívan érintett.
A hajó átadását 2001-re ütemezték,
de az új Makajev-féle szilárd hajtó
anyagú rakéta nem akart működni,
sőt, elnöki rendeletre a Bark rendszer
fejlesztését látványos felrobbanása
után leállították. 1998-ban a hajó ké
szenléti állapota 2-3% volt. 1999-ben
a 935 tervezetszámú tengeralattjáró
alig elkezdett építését beszüntették.
Helyette megjelent a 955 típus, ennek
a fedélzetére már a Topol-M fejleszté
séről elhíresült moszkvai intézet
Bulava rakétáit tervezték. Az új tervvel
már 2000 májusára elérték az állítóla
gos 47%-os készenlétet, bár még a ra
kéta formája nem volt ismert. Az át
adás új időpontja 2005-re módosult.
2003-ban jelentős átalakulások voltak
Szeverodvinszkben, és nyáron, ponto
sabban júliusban egy riportban érdekes
módon nagy sikerként, a hajó 40%-os
készenlétéről írtak. Elképzelhető, hogy
a Bulava és a Bulava-M közötti csere
miatt újra visszabontották a hajót.
Az első rajzokon a 935 típusú ten
geralattjáró alapvetően csak a fedél
zeten tárolt rakétaszámban különbö
zött a LOS ANGELES hajótól, de a
955 típusú már a hagyományos szov
jet-orosz jegyeket hordozta. A 955-ről
2001-ben kiadott rajzon megjelent a
kettős hajtócsavar, és a rakéták már
nem fértek be a hajótestbe. A silók mi
att az áramvonalas hajótest már a Del
ták jellegzetes púpját viselte.

г. ábra: A tengeralattjáró belső tere
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A 2007-es ünnepségen készített fel
vételek alapján a hajó valójában na
gyon megváltozott, ugyan a púp mére
te kisebb lett. De térjünk vissza 2004re. Az SS-N -28 típusú rakéták repülé
si vizsgálatai az év elején sikeresek vol
tak. így lefektették a hajóosztály máso
dik egységének a gerincét, 2004. már
cius 19-én ünnepélyesen elkezdték az
ALEKSZANDER NYEVSZKIJ építését.
2005-ben a Bulava repülési vizsgálatai
gyors befejezést jeleztek, de az első
hajó átadását ekkor már 2006-2007
között várták. Majd hirtelen lelassult az
építés, mivel még mindig nem volt vég
leges a rakéta. 2006. március 19-én a
repülési vizsgálatok gondjai ellenére le
fektették a VLAGYIMIR MONOMAH
gerincét. Szolomonov főkonstruktőr
szervezeti és pénzügyi gondokról nyi
latkozott áprilisban, és reménykedett,
hogy a második félévre tervezett vizs
gálatok rendben lesznek.
Az indításokat csak 2006 szeptem
berében újították fel, négy hónap alatt
három rakétát indítottak. Az első raké
ta sikeresen a vízfelszín fölé emelke
dett, de a bedöntés után az irányító
rendszer nem tudta korrigálni a röppályát, és az önmegsemmisítő rendszer
felrobbantotta. A második indításnál
már a siló elhagyásakor hatalmas gon
dok támadtak, majdnem sikerült el
süllyeszteni az átalakított 941 UM
Akulát. A harmadik indítást ezért fel
színre emelkedve végezték, de a raké
ta megint kudarcot vallott.
A hibaforrásokat sikerült kiküszöböl
niük, és már márciusban bejelentették,
hogy ez év végén rendszeresítik az új
rakétarendszert. 2007. június 28-án a
DIMITRIJ DONSZKOJ, az átalakított

Akula a Fehér-tengerről víz alól indítot
ta a feljavított Bulavát, és a 4200 mér
földre (6700 km-re) lévő Kamcsatka
félszigetén, a kijelölt körzetekben be
csapódtak a robbanófej-imitációk. A
21,9 m-ről 16 m-re zsugorított Topol-M
rakéta végre hibátlanul működött.
Egyes hírforrások szerint a rakéta ha
tótávolsága 550 kt hatóerejű ún.
monoblokkal 10 000 km, vagy 8000 km
3 -6 -1 0 db-os MIRV típusú robbanófe
jekkel. Az orosz hírforrások erről az
utolsó változatról számolnak be.
A júniusi sikeres indítás után beje
lentették, hogy Oroszország 2015-ig
hét db 955 tervezetszámú tengeralatt
járót épít fel, majd 2017-ig a nyolcadik,
utolsó hajóegységgel tervezik befejez
ni a sorozatot. Az első hajóegység
most a statikai vizsgálatokat végzi,
majd folyamatosan beszerelik a raké
tasilókat az új rakétakonténerekkel, és
elvégzik a dinamikus vizsgálatokat, a
próbaindítást. Az esetleges szükséges
javítások után 2008-ban átadják a ha
ditengerészetnek. Ezt követi 2009-ben
a NYEVSZKIJ, egy megjegyzés alap
ján ma már 54%-os készenlétben van,
de a MONOMAH is 12% felett jár,
amelyet 2011-ben adnak át.

A JURIJ D0LG0RUKIJ

felépítése

2007. április 15-én ünnepélyes körül
mények között kigördült a JURIJ
DOLGORUKIJ a szerelőcsarnokból, ti
zenegy év keserves építés-bontás
után a 82%-os készenléti fokú tenger
alattjárót beállították a felemelt száraz
dokkba. Az orosz titokzatosságot fel
rúgva, a ceremónia alatt a hajó szinte
teljes terjedelme látható volt. Először a
képek alapján értékeljük a hajó felépí
tését.
A gondosan letakart hajócsavar mel
lett számos csoportkép készült, de a
szárazdokkban begördülő hajón jól lát
ható a keskeny, de hosszú takarószer
kezet. Ez alapján elmondható, hogy
valószínűleg egy hajócsavaros válto
zattá alakult a vonalrajzon megadott
955 tervezetszámú tengeralattjáró. A
kb. három méter átmérőjű csavarból a
leszűkített hajótesten egymás mellett
nem helyezhető el kettő. A szov
jet-orosz haditengerészet szerint a
biztonságos hajózás érdekében elvárt
duplázás a zajszintet is megemelte,
talán a rejtettség érdekében az orosz
haditengerészet lemondott a túlzott
biztonságról. A hosszúkás takarószer
kezet miatt a hajócsavart a turbófan tí
pusú hajtóműveknél ismert módon egy
gyűrűs hengerbe helyezhették. A világ
már láthatta az amerikai tengeralattjá
róknál alkalmazott burkolatot, a csen-
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desebb üzem mellett a sodorvonal el
oszlatásával együtt még különleges
szerkezeteket is helyezhetnek ebbe,
amelyek segítségével el lehet érni,
hogy erős áramlatban is egy helyben
maradjon a hajó. Az SSN VIRGINIA
képes erre, de lehet, hogy itt csak a
látszat miatt volt ilyen a takarás.
Ha alaposabban vizsgáljuk a fotót,
észrevehetjük a hajótest kissé illesztetlennek tűnő burkolófelületeit. Ezek
a különböző méretű és formájú takaró
lapok speciális anyagokból készülnek,
és a vízben való siklást teszik zajmen
tessé. A vonalas rajzot, amelyet a
Krasznaja Zvezda adott közre, talán el
is lehet felejteni, mivel látható, hogy je
lenleg a rakétasilók helyét szép taka
róanyaggal lefedték. Még a zárófede
lek sincsenek felrakva, tehát a soro
zatgyártott Bulava-konténerek besze
relése után illesztik azokat a helyükre.
Egyes hírforrások szerint csak a hajó
osztály első egységén lesz 12 db raké
tasiló, a további példányokon már 16
db-ról is olvashattunk. A rakéták tele
pítéséig így a hajó fedélzetén valószí
nűleg csak statikus vizsgálatokat vé
geznek a gyárban. A rakétarendszer
állapotával majd a második részben
foglalkozunk.
A világhálón begyűjtött fotók alapján
továbbfolytathatjuk a hajó bemutatá
sát. Az új tengeralattjáró keskeny és
hosszú tornyot kapott. A vonalas raj
zon látható toronyhoz nem hasonlít,
kb. 12-14 m hosszú, 4 -6 m magas
szerkezet. A titoktartásban szokatlanul
a hajótorony oldalfalát is letakarták, ez
a 3. ábrán jól látszódott, így az oro
szoknál általában az orr-részben lévő,
de ennél a hajónál feltételezhetően ide
helyezett kormánylapokról sem kapha
tunk információt.
A hajóirányítást az orrba helyezett,
behúzható kormánylapokkal is végez
ték korábban. Ez a feladat lassabb
manőverezést biztosít a tengeralattjá
rónak, amit könnyebben lehet hagyo
mányos érzékszervekkel felügyelni, de
az elhelyezés a sekély és jeges vidé
keken veszélyes. A tömegközponthoz
közel lévő kormánysíkokkal kisebb
mozdulatokkal lehet végezni a manő
verezést, de nagyon precíziós vezér
lést, alapvetően számítógép által fel
ügyelt munkát igényel. Az amerikai
tengeralattjáróknál ezeket a manőve
reket már nem is végezhetik számító
gép nélkül.
A 4. ábrán látható, hogy a hajón a
függőleges felső sík is le volt takarva.
Más hajókon a négy vezérsík mellett a
függőleges tengelyhez képest jobbra
és balra 45°-os szögben segédfelüle
teket helyeznek el. Ezek segítségével
jobban stabilizálni lehet a tengeralatt

3. ábra: Az ábrán jól látszik a torony különös formája, valamint a silók takarása

járó helyzetét, különösen erős vagy
hirtelen változó tengeri áramlásban. A
Borej hagyományos négy síkkal ren
delkezik.
A felső függőleges vezérsík gondos
takarása arra utal, hogy a vontatott
szonárról nem kívántak mindent el
mondani. De lehet, hogy az sem ké
szült el időben, ezért nem volt a he
lyén. A takaró alatt semmilyen áram
vonalas test nem látható, így kissé ért
hetetlen a gondos álcázás.
A hajóról közreadott felvételek közt
egy belső kép is van. Az egyik
zárófedél előtt mutatja a dolgos szak
embereket, talán az egyik torpedóve
tőcsövet zárja le a szerkezet. De nem
ez a fontos, hanem a belső részben
megfigyelhető kábelek, vezetékek ren
dezetlensége arra utal, hogy ezt a ha
jót még nem háromdimenziós számí
tógépes tervezőprogrammal készítet
ték, ahol a modul elemeken minden al
katrész gondos rögzítése a tenger
alattjáró rejtettségét, kisebb zajszintjét
eredményezi. A 3. ábrán a száraz
dokkban álló hajótesten még nincse
nek fent a rakétasilókat záró fedelek,
de a testből alig kiemelkedő púp talán
azt jelenti, hogy sikerült megfelelő mé
retű rakétát elhelyezni.
Ami a tengeralattjáró hajóosztály
névadóit illeti, Jurij Dolgorukij - kijevi
fejedelem Vlagyimir Monomahnak az akkori óorosz térség korlátlan urá
nak - volt a fia. A herceg 1147. április
4-én találkozott Szvjatoszlav Olgovics
herceggel, és megalapította Moszkvát.
A két herceg szobra a moszkvai Kreml
melletti eredetileg Dísz téren (az 1918as nyelvreform óta Vörös téren) talál
ható. Alekszander Nyevszkij herceg

1219. május 30-án született, a
szuzdali nagyherceg Jaroszlav fiaként.
Az orosz nép lovagjaként és megmentőjeként vált ismertté a később pra
voszláv szentté avatott férfi.
Egyes sajtóorgánumok beszámoltak
a vízre bocsátásról, de a hivatalos mi
nisztériumi sajtótájékoztatóban csak a
kigördítés kifejezést alkalmazták. Va
lóban, a tengeralattjáró a felvételek
alapján a nyílt téren álló úszódokkba
gördült át. Itt elkezdik a hajótest hoszszadalmas gyári vizsgálatait - időt ad
va a rakétafejlesztőknek és -gyár
tóknak, hogy a csúszást ledolgozzák.

F ontosabb jellemzők

A 170 m hosszú hajótestet kívülről
speciális felület takarja, amely csök
kenti a tengeralattjáró alapzajszintjét.
A hajó vízkiszorítása 24 000 t. Egyes
adatok szerint átmérője 10 m, máshol
12 m, de már most 13,2 m magasság
ra emelkedik a gerinc fölé a felső fe
délzet. A hajó szokatlanul hosszúra
nyújtott toronnyal rendelkezik.
A tengeralattjáró fedélzetén egy
OK-650B típusú nukleáris reaktor biz
tosítja az energiaellátást. A hajócsa
vart működtető turbina teljesítményé
ről nem érkezett megbízható adat.
Orosz információk szerint 29 csomós,
más források szerint 24 csomós se
bességgel képes a víz alatt haladni.
A merülési mélységnél nem az ameri
kai szabvány 300 m-ről kaptunk tájé
koztatást, hanem 450 m-t adtak meg.
Az orosz haditengerészet első ha
jóegysége, ahol csak hivatásos és
továbbszolgáló személyzet teljesít
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4. ábra: A hajócsavar takaróponyvája

szolgálatot. A kiadott tájékoztató
szerint 130 fő a személyzet állomá
nya, de az orosz gyakorlatban ez
csak körülbelüli létszám, ami folya
matosan változhat. A fedélzet auto
matizáltsága és az elektronika miatt
csak speciális felkészültségű állo
mány teljesíthet szolgálatot, de az
amerikai félnél bevált személyzet
cseréről nincs adatunk. Pedig a hajó
élettartama állítólag 30 év, és ezt
szeretnék az alapfegyverzettel is el
érni. A 6 -9 hónapos bevetés után a
tengeralattjáró a váltószemélyzettel
továbbműködhetne.

A hírek szerint a fedélzeten 12 db 4 5 1
tömegű Bulava rakéta lesz önálló silók
ban, és azon belül önálló konténerben
elhelyezve. A fedélzeten további - torpe
dóvetőből indítható - csapásmérő robot
repülőgép is található. Egyes adatbázis
ok 6 db-ról, máshol többről beszélnek. A
hivatalos tájékoztatást csak a szolgálat
ba lépéskor fogják megadni.
A hajó teljes értékét 890 millió USDra becsülték a külföldi szakértők. A ha
dászati értékelés szerint a Fehér-ten
gerről a Föld északi félgömbjének min
den hadászati célpontja elérhető, így
lehet, hogy csak erre a beltengerre

összpontosítják a rakétahordozókat. A
kamcsatkai rideg időjárás sohasem
kedvezett a haditengerészetnek, így
ott állomásoztatásuk nem indokolt, bár
a tengeralattjárók szeptembertől máju
sig bevetésen lehetnek. Az előzetes
adatok szerint csak az Északi-tengeri
Flotta állományában maradnak meg a
rakétahordozók, de ez még változhat.
Jövőre hosszú évek után az orosz
haditengerészet jelentős új tenger
alattjárót kap. Ezzel a Szovjetunió
széthullását követő válságból talán ki
lépnek, de a nyolcvanas évek közepé
re elért szintjüktől már szerencsére
nagyon távol vannak. Repülőgép-hor
dozó nélkül maradt haditengerészetük
még hosszú ideig nem képvisel olyan
erőt, mint amilyet a nyolcvanas évek
közepén.
A rakétahordozó tengeralattjáró be
mutatása után a cikk második részé
ben áttekintjük az új interkontinentális
rakéta helyzetét.
(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom
http://www.globalsecurity.org
http://www.vpk-news.ru
Krasznaja Zvezda 2007. április 16.,
pp.1,3.
http://www.bellona.no
http://pilot.strizhi.info
http://en.wikipedia.org

Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A LÉGIDESZANT I.
„A máltai légideszant-művelethez az ejtőernyős és a légi szállítású erőket is beszámítva,
összességében 30 ezer fős, a krétai deszantot létszámában és felszereltségében is
jelentős mértékben meghaladó deszantot készítettek fel és kívántak bevetni. Ez az erő
vélhetőleg önmagában is elegendő lehetett volna a sziget elfoglalásához - a
haditengerészeti deszant-lépcsőben mégis további hat hadosztály partraszállását és
alkalmazását tervezték.”
A ZMNE munkatársaitól származó mű a második világháború végéig tárgyalja a
légideszantcsapatok, -akciók nemzetközi és magyarországi történetét, a szervezeti
felépítést és a felszerelést. (Egy későbbi kötetben nyilván tovább folytatják.)
Fliányossága, hogy teljesen m egfeledkeztek a japánokról, pedig ők több
hadműveletben tömegesen alkalmazták az ejtőernyősöket. Amit a Me 210-ről írnak, az
is részben zavaros - így erényei ellenére a kötet erősíti azt a meggyőződést, hogy a
Puedlo könyvsorozata nem rossz, de nem egyenértékű a Zrínyi Kiadó nagyalakú, kék
sorozatával. Talán a második kötet elején (vagy egy bővített kiadásban) pótolni
lehetne a hiányzó japánokat.

203 oldal, Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3300 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség),
vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp., Kossuth tér, metróállomás. Telefon 4603722; 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Schuminszky Nándor

Kína „hosszú menetelése”
a világűrbe ma

ÍNA MÁR AZ ŰRKUTATÁS KEZDETÉTŐL

nagy versenyben volt közvetlen
vetélytársaival, Japánnal és Indiá
val. Az első műhold felbocsátásának
sorrendjében a 12. helyet szerezték
meg, megelőzve Indiát, de ha a saját
hordozórakétával történt indításokat
nézzük, akkor a Szovjetunió, az Egye
sült Államok, Franciaország és Japán
mögött már az ötödik helyen találjuk.
Mindössze két hónapon múlt, hogy nem
tudták megelőzni a másik nagy riválist,
de a japánokkal szembeni alulmaradás
további erőfeszítésekre késztette a ha
talmas ázsiai országot. Az 1970-es első
műhold után harminchárom évvel az el
ső kínai űrhajós is elindulhatott a világ
űrbe, és 2007 októberében Kína felbo
csátotta első holdszondáját is.

A KÍNAI RAKÉTAFEJLESZTÉS KEZDETE
A kínai rakétafejlesztés 1955 után kez
dődött meg. Az első kínai ballisztikus
rakéta a régi szovjet SS-3 (Sandal)
NATO-kódnevű rakéta másolatának
volt tekinthető, hosszabb kivitelben és
kúpos robbanófejjel. Az egyfokozatú,
folyékony oxigén és kerozin hajtó
anyagpárral működő, 600-800 km-es
hatótávolságú rakéta másolataival
1960 körül készültek el, amelyek már
nagyobb, 800-1000 km-es hatótávol
ságúak voltak. Valószínűleg ezt a tí
pust használták a negyedik kínai
atomkísérletnél; 1966. október 27-én
egy legalább 20-40 kt hatóerejű tölte
tet indítottak mintegy 700 km-es távol
ságról, és az a Lop-Nor-i kísérleti tele
pen robbant fel.

Ezt a rakétát továbbfejlesztve ala
kult ki - a nyugati jelölés szerint - a
CSS-1 (Chinese Surface to Surface,
kínai föld-föld rakéta) jelű ballisztikus
rakéta, amelynek hatótávolsága egyes adatok szerint - elérte az 1800
kmt. A CSS-1 a lehető legegyszerűbb
felépítésű volt, az egykori német V-2es rakéta számos megoldását tartal
mazta. A kiszolgáló egységek és az in
dítási műveletek sem hoztak semmi
újat, mint például a szállító-felállító jár
mű, a betonalapzatra helyezett kis in
dítóasztal, a tartálygépkocsiról való
feltöltés. Az 1979-ben napvilágot látott
néhány fotó alapján valószínűleg fo
lyékony oxigén és kerozin hajtóanya
gú, egy tüzelőterű rakétahajtóművel
ellátott típus volt. A nukleáris robbanó
fej erősségét a szakértők 20-60 kt kö
zé tették.
Az 1960-as évek közepétől maxi
mum 100 darabot állítottak hadrend
be, az indítóhelyeket Kelet-, Észak- és
Nyugat-Kínában helyezték el. A folyé
kony oxigén nehézkes kezelhetősége
miatt a CSS-1 már akkor is elavult tí
pusnak számított, nem is fejlesztették
tovább.
1971-re készült el a nyugati jelölés
szerinti CSS-2 jelű, 2800-4800 km-es
közép-hatótávolságú rakéta. Ennél a tí
pusnál használták először hajtóanyag
ként az aszimmetrikus dimetil-hidrazin
és nitrogén-tetraoxid komponensét. Ez
az újítás tette lehetővé a rakéták hoszszabb idejű tárolását, valamint az állan
dó startra készen tartásukat is. Az egy
fokozatú típusból 1973-ra kb. 20-50
db-ot állítottak szolgálatba. A robbanó
fejet - a kínai kísérleteknél használt -

2. ábra: A svéd Freja műhold startja
CZ-2C rakétával, 1992. október 6.

250-500 kt-s, plutóniumtöltetű atom
bomba képezte. A rakéták indítóhelyeit
- az amerikai szakirodalom szerint - Tibetben és Nyugat-Kína hegyvidékein
állították fel, egymástól távoli, szűk völ
gyekben, hogy a silók építését megspó
rolják. A 20,4 m hosszú, 2,44 m átmérő
jű rakétát használták fel a CSS-3 köze
pes hatótávolságú, és a CZ-1 könnyű
űrkutatási hordozórakéta első foko
zataként.
Az 1975-1978 között folytatott kí
sérletekhez alakították ki a CSS-3-t,
amelynek mintegy 7000 km-es hatótá
volsága volt. Politikai megfontolások
ból gondosan ügyeltek arra, hogy a
hatótávolság elég nagy legyen, de ne
érje el az Egyesült Államok területét.
A kevés példányszámban gyártott ra
kétát Kína nyugati részébe telepítet
ték, ahol a mozgó indítóállást a szállí
tójárművek - időről időre - más he
lyekre vontatták.

1. ábra: A CZ-család változatai
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rikai Titan-ll-höz hasonló felépítésű,
de annál nagyobb rakéta hossza 43 m,
átmérője közel 4 m, első fokozatának
tolóereje 2800 kN, a másodiké 700 kN,
starttömege elérte a 240 tonnát. Hajtó
anyaga a CSS-3-nál is alkalmazott
aszimmetrikus dimetil-hidrazin és
nitrogén-tetraoxid pár volt. Az 1975.
július 26-i indításnál használták elő
ször sikeresen a nehéz, kétfokozatú
hordozórakétát, amely az interkonti
nentális rakéta próbáinak volt tekinthe
tő. Ez a típus kapta a nyugati CSSX-4
(kínai FB) jelet.

Indul a „H osszú Menetelés”

3. ábra: CZ-2C/SD a starthelyen, az el
ső Irídium hold indítása előtt

A kínai űrkutatási program kereté
ben 1970. április 24-én állították Föld
körüli pályára az első kínai műholdat a
CSS-3-ból kialakított háromfokozatú
hordozórakéta segítségével (lásd 1.
táblázat).
1978-tól jelent meg - a nyugati jelö
lés szerinti - a kétfokozatú CSS-4 je
lű interkontinentális rakéta, amely 3-5
Mt-s
hidrogéntöltetet
juttathatott
10 000 km-es hatótávolságra. 1979ben egy amerikai delegációnak bemu
tatták a rakéta űrkutatási változatát,
ezért több adata ismertté vált. Az ame-

4. ábra: Startol a CZ-2C/SD az első
Irídium holddal 1997. december 8-án
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A kínai űrprogram is - a szovjethez és
az amerikaihoz hasonlóan - katonai
alapokon kezdődött el, elsősorban az
ország védelmi képességeinek foko
zására. 1958-tól a kínai szakemberek
már rakétaszondákkal vizsgálták a kü
lönböző kozmikus és mágneses jelen
ségeket. Az első mesterséges hold in
dítására vonatkozó terveket végül is
1965-ben fogadták el. Januárban
Csien Hszue Sen (Qian Xuesen), a kí
nai űrprogram atyja a Központi Bizott
ságnak tett beszámolójában felvázolta
egy mesterséges hold létrehozásának
tervét, amely a „Projekt 651” kódot
kapta. Április 29-én Cen már a felbo
csátás időpontját is megjelölte, még
hozzá 1970-ben, esetleg 1971-ben.
Az év második felében Csou En Laj
hathatós támogatásával már hozzálát
tak a műhold és a felbocsátásához
szükséges hordozórakéta kifejleszté
séhez, amely a CZ elnevezést kapta
(Csang Cseng, Hosszú Menetelés
szavak angol átírásából, a Chang
Zheng, Long March-ból ered, és mind
máig ez a hivatalos elnevezés).
1966 nyarán Cen már a 7. számú
Gépipari Minisztérium (hivatalosan az
5. Akadémia) vezetője. A kibontakozó
kulturális forradalom még őt sem kí
méli, egy 1946-os németországi láto
gatására hivatkozva náci propagandá
val vádolják meg, és 1967 januárjában
elmozdítják posztjáról, de egy kreált,
miniszterhelyettesi áilást továbbra is
betölthetett. 1968. június 8-án, a kultu
rális forradalom tetőpontján a Vörös
Gárda megölt egy Jao Tong Bin nevű
fémmunkást a 7. Minisztériumban. Ezt
már nem tűrhette Csou En Laj sem:
közbelépett, és személyes védelme
alá helyezte a rakétaprogramban dol
gozó 50 szakembert. A fejlesztési
munkák tehát tovább folytatódtak, de a
lehető legnagyobb titokban, hogy a
programban részt vevő szakemberek
rejtve maradjanak a Vörös Gárda min
dent vizslató szemei elől. Persze siet

niük is kellett, hiszen az elvárások sze
rint meg kellett előzniük Japánt az ál
tala előre bejelentett műhold felbocsá
tásában. 1969. március 18-án érkezett
meg az első rakéta az indítóhelyre,
majd további hónapok teltek el a szük
séges előkészületi munkálatokkal.
(A szigorú titoktartásra és az akkori ál
lapotokra jellemző volt, hogy a szak
emberek busszal jártak be Pekingbe a
hadsereg különleges raktárába, ahol
importált esernyőket tanulmányoztak a
fejlesztési munkáikhoz, amelyeket
egyébként meg sem tudtak volna ma
guknak vásárolni...)
Az első CZ-1-es rakéta végül is
1969. november 16-án emelkedett a
magasba, tetején a 170 kg-os
DFH-1-es műholddal. A 2. fokozat hi
bája miatt azonban a rakéta 69 s-mal
az indítás után lezuhant, és nem
messze az indítóhelytől a földbe csa
pódott. A sikertelen startot természe
tesen évtizedekig titokban tartották,
csak egy 2001-es dokumentumból
derült ki az igazság.
Több mint egy évvel az első rakéta
megérkezése után, 1970. április 1-jén
két műhold és egy újabb CZ-1 -es ra
kéta érkezett be a starthelyre. Másnap
a program vezetője, Ren Hszin Min
(Ren Xinmin) és a műholdkísérlet ve
zetője, Csi Far En (Qi Farén) megkap
ta Csou En Laj üzenetét, melyben „kü
lönleges garanciákat” kért arra vonat
kozóan, hogy a mesterséges hold a
„Vörös Kelet” című dalt fogja sugároz
ni a Föld körüli pályáról...
Április 24-én reggel feltöltötték a ra
kéta tartályait, és a meteorológiai elő
rejelzések is kedvezőnek bizonyultak:
némi felhősödés mutatkozott 7 km-es
magasságban, de a szélerősség alatta
maradt a 4 -5 m/s értéknek.
13.35-kor (UTC) elhangzott az indí
tási parancs, és a C Z-1-es felemelke
dett. Tizenhárom perccel később az
irányítóközpont bejelentette: „a mű
hold és a rakétafokozat szétvált, a
DFH-1 pályára állt”. Boldog mosoly ült
ki az arcokra, pláne akkor, amikor hal
kan ugyan, de tisztán felcsendült a
hangszórókból a „Vörös Kelet”.
Ezzel a Kínai Népköztársaság a
Szovjetunió, az Egyesült Államok,
Franciaország és Japán mögött ötö
dikként saját hordozóeszközzel saját
műholdat juttatott a világűrbe.

CZ-1
A CZ-1 első két fokozatát a CSS-3
közép-hatótávolságú rakéta alkotta.
Harmadik fokozatként egy új tervezé
sű, szilárd töltetű egységet alkalmaz
tak. A második fokozat kiégése után

Ű rte c h n ik a

még kb. 200 s-ig - külön meghajtás
nélkül - repült tovább a szerkezet.
Egy külön magassági ellenőrző rend
szert helyeztek el a 2. fokozatban,
amely a folyékony hajtóanyag állapo
tából következtetett a súlytalanság
beálltára, és ezután választották le a
szerelvényről. Az elválás után a 3. fo
kozatot egy kis hajtóművel 180/perc
fordulatra pörgette fel, hogy a szilárd
töltetű rakéta üzemideje alatt meg
őrizze stabilitását.
A CZ rakéta 3. fokozatának fejlesz
tési munkáit egy jellemzően új tech
nológiával kezdték meg az 1960-as
évek végén. A majdnem 4 m hosszú,
0,77 m átmérőjű és 1,8 t hajtóanyagot
tartalmazó egység messze túlmuta
tott minden korábbi hasonló kínai ra
kétánál. Sikeresen oldották meg a
gyors forgás közbeni, magassági be
gyújtásnál fellépő problémákat. A szi
lárd töltetű rakéta öt tesztje zajlott le
különböző feltételek között 1969 má
jusától 1970 januárjáig, beleértve egy
módosított CSS-3 rakétával történt
próbáját is.
A CZ-1C változatnál egy új 3. foko
zatot építettek volna, míg a CZ-1Dnél a 2. fokozatot cserélték le. A
CZ-1C sohasem repült, az -1 D válto
zatot csak szuborbitális pályán próbál
ták ki, a visszatérő kapszulák teszte
lésénél 1995. május 29-én és 2002.
január 3-án.

FB-1
A CZ-1 különféle változatai alapként
kerültek beépítésre a visszatérő (kato
nai felderítő) műholdak indításához
használt FB-1-es (Feng Bao - vihar)
típushoz, amely már jóval erősebb volt
elődjénél. Mindkét fokozata folyékony

5. ábra: CZ-2C a start után

A CZ-2E átlagos menetrendje
Esemény
Start
A hajlásszögbeállás vége (pitch over)
A gyorsítórakéták leállnak
A gyorsítórakéták leválnak
Az 1. fokozat leáll
Az 1. és 2. fokozat szétválása
Az orrkúp ledobása
A 2. fokozat főhajtóműve leáll
A 2. fokozat manőverhajtóműve (Vernier) leáll
Újraorientálás kezdete
Újraorientálás vége
Forgásstabilizálás kezdete
Forgásstabilizálás vége
Hasznos teher leválasztása
Műhold leválasztása

hajtóanyagú komponenst égetett el. Vi
szonylag
rövid
használatának
(1973-1981) egyik valószínű oka az le
hetett, hogy nyolc indításából négy ku
darccal végződött. Az FB-1 fejleszté
sének leállítása után már valamennyi
kínai rakéta a CZ elnevezést kapta.

CZ-2
A CZ-1 és az FB-1 felváltására építet
ték meg a CZ-2-sorozat hordozóraké
táit. A fejlesztési munkák 1970-ben
kezdődtek meg a CALT-on (Chinese
Academy
of
Launch
Vehicle
Technology - Kínai Hordozóeszközök
Technológiai Akadémiája) Ren Hszin
Min (Ren Xinmin) vezetésével. Az
1974-1978 között használt C Z-2 ra
kéta műszaki paramétereit tekintve kö
zel állt a hatvanas évek amerikai
Titan-ll rakétájához, de komputerizált
vezérlőrendszert építettek bele. A
CZ-2-vel hozzávetőlegesen kéttonnás
berendezéseket lehetett 200 km-es
körpályára állítani.
A sorozat következő tagja a CZ-2C
volt, mely 1982 óta állt szolgálatban.
Külsőleg szinte teljesen azonos az
alapváltozattal, már 2,2 tonnás hasz
nos terhet képes alacsony Föld körüli
pályára állítani.
A Sanghaji Űrrepülés Technológiai
Akadémia által kifejlesztett CZ-2D
1992-ben kezdte meg szolgálatát. En
nek a rakétának a teljesítménye ele
gendő volt egy körülbelül három és fél
tonnás szerkezet alacsony Föld körüli
pályára juttatásához. A CZ-2-es raké
tákat szinte kizárólag az FSW vissza
térő holdak indítására használták, ál
talában kétévente egyet. A rakéta 1.
fokozatát a CZ-4-esével azonosítot

Idő (T+s)
000,0
011,0
125,8
127,3
158,9
160,4
200,4
459,9
572,9
582,9
582,9+OT
582,9+OT+10,0
582,9+OT+10,5
582,9+OT+10,7
582,9+OT+14,0

ták, a 2. fokozat pedig csak a rakéta
műszerrendszereinek elhelyezésében
tér el a CZ-4-esétől.
A CZ-2D/2 külsőleg két dologban
különbözik a CZ-2D-változattól: az el
ső fokozaton 4 vezérsík van, és a má
sodik fokozat hosszabb. Egyéb adatok
nincsenek.
A sorozatnak volt egy szilárd hajtó
anyagú fokozattal ellátott változata is: a
CZ-2C/SD. Ezzel a rakétával indították
1997 óta az amerikai Irídium távközlési
holdakat, méghozzá kettesével, nagy
hajlásszögű pályákra. A Chinese Great
Wall Industrial Corporation és a
Motorola cég 1993. április 28-án írta alá
a szerződést az Irídium holdak felbo
csátására. Az -S D változat néhány do
logban különbözött a CZ-2C-től. Ezek
a 3,35 méteresre növelt orrkúp, az új
fejlesztésű SD (Smart Dispenser) foko
zat, amely egy kis szilárd töltetű hajtó
művel pozícionálta 780 km-es körpályá
ra az Irídium holdakat, a 2. fokozat
módosított tüzelőanyag- és oxigéntar
tályai, a 2. fokozat hajtóműveinek na
gyobb kiterjedésű fúvókái voltak.
A 2-es sorozathoz tartoznak még a
CZ-2C/SM, a CZ-2C/2 és a CZ-2C/3
változatok is, amelyeknek az alaptí
pustól való eltérésükről nincsenek
pontos adatok.
(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom
Mark Wade - Encyclopedia
Astronautica. www.astronautix.com
A kínai hordozórakéták fejlődése.
Haditechnika 1980/4.
Képek - Dragon in Space http://www.geocities.com
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Kenyeres Dénes
nyá. alezredes

IX. Nemzetközi Repülőnap
és Haditechnikai Bemutató
Kecskemét, 2007. augusztus 11-12.

z u t ó b b i é v e k b e n kialakult ha 1998-ban, 2000-ben, 2003-ban, 2005gyományoknak megfelelően ez ben, majd 2007-ben Kecskeméten
úttal is a hírős város repülőtere szervezték a rendezők.
adott otthont a nyári repülőshow-nakHat repülőköteléket és mintegy har
és a szárazföldi haditechnikai bemuta
minc ország légierejének küldöttségét
tónak. Az első nemzetközi repülőbe hívták meg a rendezvényre. A svájci
mutató 1990 nyarán volt Kecskemé légi kötelék és a görögök az utolsó he
ten. Ez akkor óriási sajtóvisszhangot tekben visszamondták a részvételt.
kapott, ugyanis a második világhábo Pető István dandártábornokot, a
rút követően a hírős város légibázisán Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pa
szállt le 2 db amerikai F-16-os és 2 db rancsnokát jelölték ki a nemzetközi re
szovjet MiG-29-es vadászgép. Az ad pülőnap repülési igazgatójának. A ren
dig politikailag szembenálló pilóták ott dezvényen 21 ország száz repülőesz
találkoztak először békés körülmények köze szerepelt. Pető tábornok több al
között. A második és a harmadik repü kalommal hangsúlyozta: Fontos a lát
lőnap Taszáron volt 1992-ben és vány, a tartalom, de ez nem mehet a
1993-ban. A következőket 1997-ben,
biztonságos repülés rovására.

□

A SZÁRAZFÖLDI TECHNIKA
A légierő és a szárazföldi alakulatok
fegyverzete, haditechnikája és kézi lő
fegyverei részben vasúton, részben
pedig gépjárműveken érkeztek au
gusztus 6-7-én a bázisra. A kirakodást
követően megkezdődött a technika
karbantartása és helyszínre szállítása.
Az eszközöket megfelelő szemléltető
segédanyagok mellett állították ki a
statikus bemutatóra.
Az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zász
lóalj (Szolnok) 60 fővel közelharc-bemu
tatót is tartott mindkét napon. A zászló
alj felvonultatta támogató és gyalogsági
arzenálját. Többek között az alábbi gya-

Fotók: Baranyai László

1. ábra: A szerb Flying Star kötelék G-2 Galeb repülőgépe
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logsági fegyvereit mutatta be: Pc-9RC
szolgálati pisztoly, AK-67D gépkara
bély, SZVD távcsöves (mesterlövész)
puska, Gepárd M-1 típusú nagy teljesít
ményű romboló puska, PKMSZ gép
puska, RPG-7 típusú gránátvető, Wel
lington sörétes puska.
Támogató
eszközök:
9K-111
páncéltörő rakétakomplexum (Fagot),
9K-115 rakétakomplexum (METISZ),
89 mm-es, 37M aknavető. A 25/88.
zászlóalj légi szállításra felkészített
szárazföldi alakulat. Könnyű gyalogsá
gi összfegyvernemi zászlóalj, de légi
szállításra alkalmas.
Az MH 54. Légtérellenőrző Ez
red (Veszprém) alárendelt
jeitől a statikus bemuta
tón a következők szere
peltek: S Z T -68U (Tin
Shield) háromkoordinátás, kis
hatótávolságú S-sávú felderítő
radar, SZT-68U típusú radarál
lomás, P -1 8 közepes hatótávolsá
gú, kétkoordinátás VHS-sávú felderí
tőradar.
Az MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred (Győr) bemutatta az Igla,
Igla Sa-16 kis hatótávolságú légvédel
mi rakétát, a 2P25M2 önjáró indítóállo
mást, az 1SZ91M3 Sa-6 Gainful önjá
ró lokátorállomást, a Mistral rakéták
vezetési pontját, az Atlas típusú indítóállványt.
Az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivé
delmi Zászlóalj (Székesfehérvár) a
statikus bemutatón az alábbiakkal
szerepelt: Decocentain 3000 ELS típu
sú mentesítő konténer, Rába H-18 tí
pusú önrakodó daru, VS BRDN 2N fel
derítő harcjármű, Rába H -18 típusú
terepjáró önrakodó tehergépkocsi,
VSBRNM-2 típusú vegyi sugárfelderí
tő harcjármű.
Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű
szaki Zászlóalj (Szentes) kiállította: a
tábori vízellátó állomást, a HX-32
MAN típusú konténerszállítót, a víz
csomagoló berendezést, a Rába H-18
típusú konténerszállítót, a PTSZM
KRAZ-25TB hadihídszállító gépjármű
vet, a TMM-260 típusú hídrakó gép
járművet.
Az MH 5/62. Logisztikai század (Hód
mezővásárhely) bemutatta: a Rába
H-14 típusú személyszállító gépjármű
vet (alkalmas 2 raj szállítására), az
UNIMOG-4000 személyszállító gépjár
művet (1 raj, 8 fő szállítására alkalmas),
a Rába H -18 terepjáró tehergépkocsit,
a DAM Ural 43-20 vontatót, a BTR-80A
kerekes lövész harcjárművet, a BTR-80
kerekes lövész harcjárművet.
Az MH 5. Gépesített dandár (Debre
cen) kiállította: a 1017A 4x4 csapatszállító gépjárművet, az Iveco 110-17A
4x4 csapatszállító gépjárművet.

Az MH 25. Klap
ka György Gépesített
dandár (Tata) bemutat
ta: a Konkursz 9P-148
páncéltörő rakétaindító
állványt, a BTR-80A pán
célozott szállító harcjár
művet, a T-72M1 könnyű
harckocsit, a D-20 típusú
ágyútarackot.
Az MH 62.
Lövészzász
lóalj

2. ábra: Díszfestésű magyar MÍ-24V

(Hódmezővásárhely) felvonultatta: az
MB-G 270 századparancsnoki terep
járó személygépkocsit, az MB-G 270
BA 9 típusú sebesültszállító gépkocsit,
az SK 714 típusú univerzális földmun
kagépet, a Komatsu WB 97S-2 típusú
nagy teljesítményű univerzális földmunkagépet, a BAT-2 típusú gyorsjá
ratú lánctalpas buldózert.

R epülőeszközök

A repülőnapra érkező légi járművek
augusztus 8 -1 0. között landoltak a
kecskeméti légi támaszponton. A
légierők személyi állományát és a
kiszolgáláshoz szükséges eszkö
zöket, tartalék alkatrészeket C -130
Hercules, C -160, A n -26 típusú re-

3. ábra: RAF Harrier GR7 a hangárban
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pülőgépek szállították Kecskemétre.
A kirakodást követően a csehek és a
lengyelek An-26-osai Szolnokra te
lepültek át helyhiány miatt.

Statikus bemutató

4. ábra: A cseh Aero L-159B gyakorlógép az állóhelyen
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5. ábra: Jugoszláv Super Galeb G-4 gurulásban üres konzolokkal
6. ábra: A horvát „Wing of Storm” kötelék PC-9M repülőgépe gurul
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Törökország: C-130 Hercules szállító
repülőgép.
Hollandia: CH-47 Chinook típusú
helikopter.
Franciaország: Alpha Jet kiképző
gép, C-130 szállítógép.
Szerbia: Galeb G -2 típusú repülő
gép, B-60 Beechcraft, Sokol J-20
Kraguj típusú repülőgép.
Amerikai
Egyesült
Államok:
E-3TF/H AWACS, Boeing-707 típus
ból átalakított NATO légi előrejelző és
irányítórendszerű repülőgép, 2 db
F-16C Falcon vadászgép.
Csehország: L-29 Delfin kiképző
gép, MÍ-117-1SM helikopter, Jak-11
típusú gyakorlógép, L-159 ALCA ki
képzőgép,
L-159B
kiképzőgép,
JAS-39C vadászbombázó, Zlin-126
oktatógép, Aero-270 kiképzőgép,
DA-42 oktatógép, Bücker B-131 típu
sú repülőgép.
Németország: F-4F Phantom II va
dászrepülőgép, F-3 Tornado vadász
bombázó, Во 105PAH-1A1 repülő
gép, Во 105PM típusú páncélvadász
helikopter.
Románia: IAR-330 Puma helikopter,
MiG-21 Lancer vadászgép.
Szlovákia: MÍ-17M típusú helikop
ter, L-410 típusú oktatógép.
Ausztria: AH-1 Cobra (Red Bull)
típusú helikopter, P c-6 típusú re
pülőgép, Во 105 helikopter, T -2 8
(Red Bull) gyakorlógép, D c-6B tí
pusú utasszállító repülőgép (Red
Bull).
Spanyolország: EF-18 Hornet (Ló
darázs)
típusú
vadászbombázó,
CASA C-295 szállító repülőgép.
Lengyelország:
Szu-22UM3K
(Fitter) vadászbombázó.
Nagy-Britannia: F -3 Tornado va
dászbombázó, F-3 GR 4 Tornado va
dászbombázó, GR-9 Harrier vadász
bombázó.
Svédország: Saab-340AEW felderí
tő repülőgép.
Belgium:
A -1 09 B A
Augusta
(Hirundo)
többcélú
könnyűheli
kopter.
Magyarország: Mi-17 (Hip) közepes
szállítóhelikopter, L-39 Z0 kiképző
gép, MÍG-29UB kétkormányos oktató
gép, JAS-39EBS HU Gripen vadász
bombázó, Po-2 oktatógép, Li—2 (Te
ve) szállító repülőgép, Cessna-172
műrepülőgép, Da-20 és Da-42 típusú
repülőgépek.

Dinamikus

bemutató

Szerbia: J-22 Orao típusú vadász
bombázó repülőgép, G -4 Super
Galeb repülőgép.
Csehország: L-29 Delfin kiképző
gép, Jak—11 gyakorlógép, L-159 Aero
kiképző repülőgép, L-159B kiképző
gép,
JAS-39C
vadászbombázó,
Da-42 Twin Star repülőgép.
Belgium: F-16 MLU Falcon vadász
bombázó,
A -109BA
Augusta
(Hirundo) többcélú könnyűhelikopter.
Szlovákia: MÍ-24V (Hind) típusú
harci helikopter, L-39CM kiképzőgép.
Ausztria: АН-Cobra típusú helikop
ter, Во 105 páncélvadász helikopter.
Szlovénia: Pilatus Pc-9M Swift re
pülőgép.
Hollandia: F-16 MLU Falcon va
dászbombázó.
Magyarország: MÍG-29B (Fulcrum)
vadászbombázó, L-39 Z0 kiképzőgép,
An-26 típusú szállító repülőgép, M M 7
(Hip) közepes szállító helikopter, MÍ-24P
(Hind) harci helikopter, JAS-39 EBS HU
Gripen vadászgép, Jak-52 kiképzőgép,
An-2 típusú repülőgép, Extra-330 típusú
műrepülőgép, Extra-330L típusú műre
pülőgép, FK-12 Comet.
Svédország: JAS-39A Gripen (Griff)
vadászgép.

7. ábra: A RAF GR.4 Tornado díszfestéses vadászbombázója

Bemutatórepülések
A repülőbemutatón világhírű kötelékek
tették feledhetetlenné a légi parádét.
Szombaton csodálatos időben minden
programot a terv szerint repültek vé
gig. Vasárnap délelőtt órákig állt a re
pülés, mert szakadt az eső, dél körül
kezdődött csak el a légi balett. Kicsit
csúszott az egész program, ezért este
tovább maradt nyitva a repülőtér a lá
togatók számára. A törökök már au
gusztus 8-án megérkeztek Kecske
métre kilenc db F-5A típusú repülő
géppel, de a bemutatókon csak nyolc
géppel szerepeltek. A Turkish Stars
(Török Csillagok) gépei ezúttal is fan
tasztikus dolgokat produkáltak külön
böző formációkban a levegőben.
A francia Patrouile de France (Fran
cia Őrjárat) 10 Alpha Jet típusú géppel
érkezett a kecskeméti légibázisra. Ok is
nyolc géppel karcolták Kecskemét fölött
az égboltot. Most is hozták igazi formá
jukat. A Dán Királyi Légierő felvonultat
ta a négygépes Saab T -1 7 típusú Baby
Blue nevű köteléket. Ők is nagyszerűen
manővereztek a repülőtér felett. Hor
vátország először repítette Magyaror
szágra a 6 db Pc-9M típusú gépekből
álló Krila Oluye - Wings of Storm (Vi
harszárnyak) nevű légikötelékét. Szin
tén nagyszerűen szerepeltek.

8. ábra: A szerb J-22 Orao begurulása
9. ábra: A francia C-160 (61-MS) teherszállító gép
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10. ábra: A magyar JAS-39B (42 oldalszámú) kétüléses gép gurulása

A szerbek négy gépből állították
össze a Galeb G -2 típusú köteléket.
A sugárhajtású G -2 kiképzőgépeket
Szerbia az 1990-es évek elején kivon
ta a hadrendjéből. Konzerválták, és
úgy tárolták évekig a légierő arzenáljá
ban. Négy repülőgépet ebben az évti
zedben felújítottak, és létrehozták a
Flying Stars nevű polgári bemutató
köteléket. A Galebeket ezért civil lajst
romjellel látták el - YU-YAF, YU-YAD,
YU-YAK, YU-YAG. A kecskeméti re
pülőnapon különböző figurákat repül
ve jól szerepelt a kötelék.
A holland F-16-os füstrakétát gyúj
tott be a remek műrepülése során.
Bessenyei Péter műrepülő világbajnok
és Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok ezúttal is hozták kiváló formájukat.
Peter Podlunsek, Szlovénia nemzeti

bajnoka is kitett magáért, Pc-9M
Pilatus típusú repülőgépével műrepü
lést mutatott be. Több magyar is műre
pült még különböző típusú légi eszkö
zével, a Magyar Légimentő Szolgálat
és a MALÉV is szerepelt.
Ezen a légishow-n mutatkozott be a
nagyérdemű előtt először a JAS-39
Gripen típusú magyar vadászgép. Haj
dú Gy. Attila repülő őrnagyot jelölték ki
a bemutató végrehajtására. A mű
repülőprogramot egy svéd oktatópiló
tával egyeztette a felkészülés előtt, a
gyakorlat elemeinek bemutatása ki
lenc percet vett igénybe. A fiatal hajó
zótiszttől mindkét napon remek műre
pülést láthatott az érdeklődő közön
ség. A két nap alatt mintegy 120 ezer
látogató tekintette meg a légi parádét.

11. ábra: A magyar JAS-39A gépek AIM-9L Sidewinder (éles) rakétái bemutatón
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A REPÜLŐESZKÖZÖK VISSZATELEPÜLÉSE
A repülőnap és haditechnikai bemu
tató 2007. augusztus 12-én este vé
get ért. Néhány repülőeszköz még
azon a napon elhagyta a bázist. Ter
mészetesen a résztvevők zöme és a
házigazda alakulat képviselői, vala
mint az elöljárók késő este ott voltak
a „hangárpartin” is. A részt vevő álla
mok képviselői feladatukat elvégez
ve másnap megkezdték az anyagok
összepakolását és bemálházását a
repülőgépekbe, melyek zömét már
13-án visszarepülték bázisukra. A tö
rök légierő gépei 14-én hagyták el
Kecskemétet, a C -130-as kedden
délután 14 óra 15 perckor emelke
dett el megrakodva a kecskeméti be
tonról.
A szárazföldi haditechnikai esz
közöket vagonszállítmánnyal vitték
vissza helyőrségeikbe. Szekeres
Imre honvédelm i m iniszter beje
lentette, hogy 2008-ban ünnepli
meg a Magyar Honvédség a Magyar
Királyi Honvéd Légierő létrejöttének
70. és az új Honvéd Légierő meg
alakulásának 60. évfordulóját. Azt
szeretnénk, ha ismét nemzetközi re
pülőnap és haditechnikai bemutató
keretében lehetne m éltóképpen
megünnepelni ezeket a jeles jubileu
mi évfordulókat. A kecskeméti 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis ál
lománya és a nemzetközi légi pará
dé szervezői eredményes és sikeres
munkájukkal bizonyították, hogy ké
pesek minden helyzetben magas
színvonalon és balesetm entesen
végrehajtani az ilyen jellegű rendez
vényeket.
■

H a z a i tü k ö r]

Amaczi Viktor

Kiegészítés 1956 fegyvereihez
A légierő egyes repülőgépei

m a g y a r l é g ie r ő gépei 1956 október 24-től november
2-ig felderítő és szállítási tevékenységet folytattak.
Október 29-ig a katonai felső vezetés támogatására,
29-étől a Forradalmi Tanács utasítására főképp a szovjet
csapatok elhelyezkedéséről és mozgásáról gyűjtöttek ada
tokat. Az egykori dokumentumok szerint a 66. Vadászrepü
lő hadosztály (Kecskemét) 43, a 25. Vadászrepülő hadosz
tály (Taszár) 8, a Kilián Hajózótiszti Iskola 6 és a 16. Ve
gyes repülőezred 198 felszállást hajtott végre.

A

gedélyével lehet végrehajtani, és tűzparancsot csak a minisz
terelnök adhat ki. Később, amikor a szovjet csapatok tulajdon
képpen lefegyverezték a Magyar Néphadsereget, a repülőte
reket is elfoglalták, és a gépeket felszállásra alkalmatlanná
tették. Decemberben engedélyezték a magyar szakemberek
nek, hogy a repülőgépeket konzerválják. 1957 márciusában
elvitték az összes MiG-15 típust. A repülés március végén in
dult meg MiG-15bis gépekkel.

Változatok
M l G - 1 5 ELFOGÓ VADÁSZREPÜLŐGÉP

Harcászati-műszaki adatok
A Mikojan és Gurevics által vezetett tervezőcsoport ezzel a
repülőgéppel egy típussorozat alapjait rakta le. Ez a nagy so
rozatszámban készült repülőgép számos országban a sugár
hajtóműves repülés kezdetét jelentette. A MiG-15 vadászre
pülőgép fejlesztési munkái már 1945-ben megkezdődtek a
brit Rolls-Royce Nene sugárhajtóműre alapozva az RD-47
hajtóművel. A mintapéldány első repülése 1947 decemberé
ben volt, és az ezt követő öt év alatt mintegy 8000 MiG-15 ké
szült el, nem számítva Csehszlovákiában, Kínában és Len
gyelországban a licencpéldányokat. Több ezer ÜTI
(Ucsobno-trenyirovocsnij isztribityel) kiképző változatot is
gyártottak. Összesen mintegy 20 000 példány épült meg. A tí
pus első harci bevetése 1950-ben volt Koreában, ahol nagy
meglepetésre az akkori nyugati repülőgépeknél jobbnak bizo
nyult. Ezt az előnyét az amerikai F-86 Sabre megjelenésével
elvesztette. A középszárnyú repülőgép fémépítésű szárnyai
35 fokban voltak hátranyilazva. Nagyméretű függőleges ve
zérsíkjához rövid, zömök törzs csatlakozott. Futóműve há
rompontos behúzható orrkerekes. Az egykori szocialista or
szágokon kívül 12 más országban is rendszeresítették.
A Magyar Néphadseregben 1951 és 1975 között a MiG-15,
a MiG-15bis és a MiG-15 ÚTI állt szolgálatban. A forradalom
alatt ezeket a repülőgépeket főleg úgynevezett száraz rácsa
pással, a fedélzeti fegyverek használata nélkül a tömegek
megfélemlítésére, szétoszlatására használták. A Kecskemé
ten települt repülő ezrednek több felszállása volt a kecskemé
ti hadtestparancsnok, Gyurkó Lajos vezérőrnagy parancsára.
A felszállások során, október 27-én több esemény történt.
Egy géppárt a kecskeméti cigánytelep ellen vetettek be, ami
kor is a vadászok a házak melletti bokros-füves részek mellé
lőttek egy figyelmeztető gépágyúsorozatot. Személyi sérülés
nem történt. A következő felszálláskor egy géppár a kiskőrösi
laktanya elől riasztotta el a fegyvert követelő lakosságot a
melléjük lőtt sorozatokkal. Ezt követően Gyurkó vezérőrnagy
parancsára Takács Géza hadnagy, akinek kísérője géphibára
hivatkozva visszafordult, több rácsapást hajtott végre, és tü
zet is nyitott a Tiszakécskén összegyűlt tömegre. Ennek kö
vetkeztében 18 halott és több mint 100 sebesült volt. Később
szintén tömegoszlatási céllal felszállt Istenes Elemér főhad
nagy repülőgépe. Gyurkó ekkor is a Csongrád főterén össze
gyűlt tömegbe akart lövetni, de a repülő hadosztályparancs
nok csak „hideg rácsapásokra” adott engedélyt. A gép
Csongrád térségében a hideg rácsapások közben lezuhant.
Nádor Ferenc ezredes, a légierő parancsnoka ezek után még
aznap elrendelte, hogy mindennemű bevetést csak az ő en

Fesztáv (m)
Hossz(m)
Magasság (m)
A hajtómű tolóereje (kN)
RD-47F
Klimov VK-1A
Szárnyfelület (nm)
Fegyverzet

10,08
10,86
3,70

22,20
26,50
20,60
1 db 37 mm-es gépágyú
2 db 23 mm-es géppuska
5044
Legnagyobb felszállótömeg (kg)
Legnagyobb
sebesség (km/h)
1076

-

MiG-15 ÚTI kétüléses oktató,
MiG-15bis Klimov-hajtóművel,
MiG-15bis P Izumrud fedélzeti lokátorral,
MiG-15bis S kísérő vadász tüzelőanyag-póttartályokkal,
MiG-15bis R felderítő 2 légi fényképezőgéppel.

M l G - 1 7 ELFOGÓ VADÁSZREPÜLŐGÉP - VADÁSZBOMBÁZÓ
A M iG -17 a M iG -15 továbbfejlesztett változata. A mintapél
dány 1950 januárjában emelkedett a levegőbe. A továbbfej
lesztés során többek közt meghosszabbították a törzset, a
szárny hátranyilazását megváltoztatták, és másik (VK-1A)
sugárhajtóművet építettek be. A típusból több sorozatban
mintegy 6000 példányt építettek meg. Később Kínának és
Lengyelországnak adtak gyártási engedélyt, az előbbi J-5
és J -4 megnevezéssel több mint 2000, az utóbbi pedig
LIM-5 néven mintegy 1000 darabot készített el.
A forradalom alatt ez a típus kis számban már jelen volt a
Magyar Néphadseregben is. 1955 áprilisában Kecskemétre,
majd októberben Taszárra érkeztek a MiG-17PF elfogó va
dász típusok. Később 1956 júniusában 20 db -17F változa
tot rendszeresítettek. A szovjet csapatok ezeket a típusokat
összegyűjtötték, és csak ősszel adták vissza. A bevonuló
szovjet csapatok meghatározó vadászrepülőgépe is a
MiG-17 típus volt. A forradalom történetét feldolgozó mun
kák szerint a szovjet MiG-17-esek legismertebb szereplése
1956. november 7-én volt Dunapentelénél, amikor 8 repülő-
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Harcászati-műszaki adatok

gép támadta 25 perces tűzcsapás után a harcot folytató lég
védelmi ütegek állásait. Ezek a vadászrepülőgépek sok eset
ben felszálltak, főként demonstratív, elrettentő szerepben.

Fesztáv (m)
Hossz (m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (nm)
Hajtómű-tolóerő (kN)
Fegyverzet

VÁLTOZATOK
-

MÍG-17P elfogó vadász Izumrud lokátorral,
MÍG-17F VK-1F utánégetős hajtóművel,
MÍG-17PF időjárástól függetlenül alkalmazható,
MÍG-17PFU gépágyú nélkül 4 db fedélzeti rakétával.

Felszállótömeg (kg)

Harcászati-műszaki adatok
Fesztáv (m)
Hossz (m)
Magasság (m)
Hajtómű-tolóerő (kN)
Klimov VK-1A
Fegyverzet (db)

Legnagyobb felszállótömeg (kg)
Legnagyobb sebesség (km/h)

9,63
11,26

27
137 mm gépágyú 2-3
23 mm gépágyú
250 kg függesztmény
5932
1113

21,45
17,65
6,20
60,80
27
2x2 23 mm gépágyú
1000 (3000) kg
bombateher
23 200

Ezeken kívül több kis sorozatszámú változat volt: elektroni
kai harc, időjárás-felderítés, légi laboratórium, csatarepülő,
posta, célrepülő, illetve célzsákvontató célra.
A dokumentumok szerint a forradalom idején több katonai
és utasszállító repülőgép is repült a magyar légtérben.
Ezek egyrészt a szovjet deszantcsapatokat hozták, más
részt polgári személyeket szállítottak Magyarország és a
Szovjetunió között. A Szovjetunió területén már 1956. októ
ber 19-én teljes harckészültségbe helyezték a 108. ejtőer
nyős gárdaezredet, amely 20-án már 54 Li-2 és 45 11-12
repülőgéppel Kaunas és Vilnius repülőterein harcra készen
várta az estleges indulási parancsot.

Ll-2 UTASSZÁLLÍTÓ
I l- 2 8

könnyű bom bázó repülőgép

A repülőgépet 1946-47-ben az Iljusin által vezetett iroda ter
vezte. Az első mintapéldány 1948 nyarán még a Rolls-Roy
ce Nene hajtóművel repült, majd a második decemberben
már a hazai gyártású RD-45F hajtóművel emelkedett a ma
gasba. A sorozatgyártás 1949-ben kezdődött el. Törzse kör
keresztmetszetű, a szárny két főtartós, futóműve hárompon
tos, behúzható orrkerekes. Fegyverzete 2x2 ikercsöves
gépágyú volt, amelyek közül kettő elöl, kettő pedig hátul a
faroklövész tornyában helyezkedett el. A megoldás hasonló
volt a B-29-eséhez, és ez volt az első elektrohidraulikus
működtetésű szovjet gépágyútorony. Az II—28 típusból közel
3000 példány készült el, és ennek a fele a Szovjetunióban
lépett szolgálatba, és az 50-es évek végén vonták ki. Az 50es években fontos eleme volt a szovjet harcászati légierő
nek. Sok gépet exportáltak a szocialista országokon kívül is.
Kína 1965-től H-5 megnevezéssel gyártotta, és több válto
zatát exportálta is. Csehszlovákia kis sorozatban gyártotta
Avia B-228 és CB-228 megnevezéssel. Az afrikai és közelkeleti országokba exportált gépek jelentős számban vettek
részt az ottani fegyveres konfliktusokban.
A típust Magyarországon is rendszeresítették. 1955 február
jában érkeztek meg az első gépek Kunmadarasra. Gyakorlati
lag felderítésre és célvontatásra használták őket. A nyugati
szakkönyvek szinte mindegyike megemlíti, hogy 1956-ban az
ll-28-as gépek is jelen voltak a magyarországi harcokban mint
felderítő repülőgépek, és Tököl légterében légvédelmi löveggel lelőttek egyet a nemzetőrök november 7-én. 1968-ban a
csehszlovákiai bevonulás alkalmával néhány még rendszer
ben lévő felderítő változat segítette a szovjet csapatokat.

Az utasszállító repülőgép a hatalmas karriert befutó DC-3
szovjet változata volt. A Szovjetunió már 1936-ban tárgyalá
sokat kezdett a DC-3 gyártási jogának megszerzéséért,
amit 1938-ban megkapott. A licencia alapján történő gyártás
felkészülése kapcsán В. P. Liszunov vezetésével szakem
bergárda utazott az Egyesült Államokba a sorozatgyártási
munkák tanulmányozására. A megvásárolt 22 db DC-3
alapján megkezdődött a sorozatgyártás. A szovjet viszo
nyoknak megfelelően mintegy 1300 változtatást hajtottak
végre az eredeti típushoz képest. A Li-2 alsó szárnyú repü
lőgép, törzse fém, héjszerkezetű. A szárny 3 főtartós. Futó
műve hárompontos, behúzható, farokkerekes. Légcsavarja
háromágú. A sorozatgyártás során mintegy 2000-2100 pél
dány készült el, majd Lengyelország és Kína is gyártotta li
cencia alapján. Összesen közel 3000 Li-2-es készült. Min
den szocialista ország polgári légiflottájában rendszerben
állt az NDK, Jugoszlávia és Kuba kivételével. Magyarország
25 db P és T változatot üzemeltetett 1946-63 között. 14-28
utast tudott szállítani. A Magyar Néphadseregben is rend
szerben volt mint katonai szállító repülőgép Teve megneve
zéssel. A Budaörsön települt 16. Vegyes repülőezred állo
mányába tartoztak a Li-2 típusú gépek. Ennek az alakulat
nak a repülőeszközei hajtották végre a legtöbb felszállást, a
Tevéken kívül mással is összesen 198 alkalommal és külön
böző szállítási (élelem, pénz stb.) célokkal. A szovjet Li-2
gépek az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 28
felszállást hajtottak végre. A tököli és debreceni repülőterek
ről 560 magyar párt- és katonai vezetőt szállítottak el.

VÁLTOZATOK
Változatok
-

II-28U oktató,
II-28R felderítő,
II-28T torpedóvető,
II-28N atombomba-hordozó.
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LÍ-2P utasszállító,
LÍ-2G polgári teherszállító,
LÍ-2T katonai teherszállító,
LÍ-2D légideszant szállító,
Li-2 DB nagy távolságú,
LÍ-2V turbófeltöltős szállító.

H a z a i tü k ö r

Harcászati-műszaki adatok
Fesztáv (m)
Hossz(m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (nm)
Felszállótömeg (kg)
Fegyverzet

Hajtómű (db)
Legnagyobb sebesség (km/h)

I l- 1 2

28,81
19,65
5,15
91,69
11 500
1 db 7,62 mm-es
gépágyú vagy
1 db 12,7 mm-es
gépágyú vagy
4 db 7,62 mm-es
gépágyú a törzs alatt
2 Svetcov
egyenként 736 kW
280

u t a s s z á l l ít ó r e p ü l ő g é p

Az 11-12-es volt az első saját tervezésű szovjet, korszerű
dugattyús közép-hatótávolságú utasszállító repülőgép,
amely nagy sorozatban készült. Az lljusin-tervezőcsoport
által megalkotott utasszállító mintapéldánya 1945 augusz
tusában szállt fel először, és két évvel később az Aeroflot
forgalomba állította. Törzse fém, félhéjszerkezet, a szárny
fémépítésű, három főtartós, a fékszárnyak, a csűrök, a ma
gassági és oldalkormányok vászonborításúak. Légcsavarja
4,1 m átmérőjű. A futóműve hárompontos, behúzható, orr
kerekes. 1947 és 1954 között közel 500 darab készült el.
Az Aerofloton kívül a csehszlovák, a kínai és a lengyel utasszállító légiflottánál állt szolgálatban.

Változatok
- 11-12A módosított mintapéldány,
- 11—12V sorozatgyártás,
-11-12T teherszállító,
- 11-12D katonai szállító.

Harcászati-műszaki adatok
Fesztáv (m)
Hossz (m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (nm)
Felszállótömeg (kg)
Legnagyobb sebesség (km/h)

J a k —1 2

31,7
21,31
7,81
103
17 250
407

ták. Csehszlovákiában, Lengyelországban és Jugoszláviá
ban is rendszerben állt. Kína megvásárolta a gyártási jogot,
és Senjang néven gyártotta és exportálta. A Magyar Néphad
seregben is szolgált futárgépként. A forradalmi események
alatt egy ilyen fegyvertelen típus Kecskemétről Budapest fö
lé szállt, és nyugalomra intő röpcédulákat szórt le. A forrada
lom alatt többször vették igénybe a Jak-11-essel együtt röp
cédulák leszórására. Október 29-ig folyamatos volt a nyuga
lomra intő, illetve a rend helyreállítását szorgalmazó röplap
ok ledobása, október 30. után már a Forradalmi Tanácsok ál
tal szerkesztett röplapokat és újságokat szórtak le a Jak-12es gépek más hasonló dugattyús típusokkal együtt.
M l—4 KÖZEPES SZÁLLÍTÓHELIKOPTER

Harcászati-műszaki adatok
Fesztáv (m)
Hossz(m)
Magasság (m)
Szárnyfelület (nm)
Motortípus
Motorteljesítmény (kW)
Felszállótömeg (kg)
Legnagyobb sebesség (km/h)

12,6
9
3,12
22,6
AI-14R léghűtéses csillag
191
1588
215

A forgószárnyú repülőgépet az amerikai Sikorsky S-55 tí
pus válaszául fejlesztette ki a Mil-tervezőcsoport, tekintettel
a koreai háború tapasztalataira. A helikoptert egyaránt al
kalmazták katonai és polgári célokra. Az első M i-4 1952ben állt szolgálatba, és leváltotta a M i-2 típust. A világ
1953-ban a tusinói légi bemutatón ismerhette meg. A típust
több afrikai és ázsiai országba exportálták, és minden szo
cialista országban rendszeresítették. Kína licencia alapján
gyártotta is. A 60-as évek második felében a M i-8 váltotta
fel. Magyarországra 1956 augusztusában érkezett meg az
első két példány, amelyek szállítási feladatokat végeztek a
forradalom alatt.

VÁLTOZATOK
-

MÍ-4A alapváltozat,
MÍ-4L 6 üléses VIP,
MÍ-4M felfegyverzett harcászati támogató,
M i-4 polgári szállító,
MÍ-4PL tengeralattjáró-vadász,
MÍ-4SZ (Szalon) VIP-változat,
MÍ-4SZPI többcélú mezőgazdassági,
M Í-4Z-5 kínai gyártású.

dug attyús futárrepülő gép

A Jak-12 repülőgépet az elavult Po-2 típus leváltására ter
vezte a Jakovlev-tervezőcsoport. Az előző típusok korszerű
sítése után 1947-ben állították szolgálatba. A hagyományos
építésű repülőgép fém- vagy vászonborítással készült. Fék
szárnya és orrsegédszárnya is volt a négyüléses típusnak.
Futóművét és farokfutóját nem lehetett behúzni. Kétágú lég
csavarja volt, és a két, egyenként 225 literes tüzelőanyag
tartályát a szárnyakban helyezték el. A szovjet légierőnél fu
tár- és tüzérségi megfigyelő repülőgépként rendszeresítet
ték, a polgári repülésben pedig kiképző, ejtőernyős ugrató, il
letve vitorlázó repülőgépet vontató repülőgépnek alkalmaz

Harcászati-műszaki adatok
A főrotor átmérője (m)
Hossz (m)
Magasság (m)
A főrotor felülete (nm)
Motortípus
Teljesítmény (kW)
Legnagyobb sebesség (km/h)
Felszállótömeg (kg)

21
26,8
4,40
346,4
Svecov AS-82V
1250 (1675 LE)
185
7550
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Horváth Zoltán

A KÖNIG csatahajó
és modellje na

DREADNOUGHT megjelenése ko

A

rántsem érte akkora meglepetés
ként a német Császári Haditen
gerészetet, mint általában gondolják. Ko
rábban a németek maguk is készítettek
már tanulmányterveket egy csupa nagy
ágyúval felszerelt hadihajóról, de ennek
megépítésére akkor nem került sor. A
DREADNOUGHT után újra elővették
ezeket a terveket, és alaposan átdolgoz
va őket, ezek alapján építették meg saját
első csatahajóikat, a NASSAU osztály
négy egységét. Az építést alapos és
gondos tervezőmunka előzte meg, ami
nek köszönhetően a németeknek sikerült
minőségi áttörést végrehajtaniuk. Míg ko
rábban épült sorhajóik rendre alulmúlták
angol megfelelőiket, addig az új
DREADNOUGHT-oknak már az első 2. ábra: Az IRON DUKE és a KÖNIG főbordametszete
osztálya is sok szempontból jobb konst
rukciónak bizonyult, mint angol társaik, s
a későbbiekben aztán a németek még latokat. Az ünnepélyes vízre bocsátás GROSSER
KURFÜRST
és
a
tovább tökéletesítették hajóikat.
ra, melyen természetesen jelen volt a KRONPRINZ.’
A negyedik német csatahajóosztály császár, II. Vilmos is, 1913. március 1A KÖNIG osztályú hajók lényegében
első egységét 1911 augusztusában jén került sor. A hajót a KÖNIG névre a korábbi, jól sikerült KAISER osztályú
rendelték meg, s a wilhelmshaveni
keresztelték, s mint elsőként megépült csatahajók módosított változatai vol
Kaiserliches Werft hajógyár már októ hajó, osztályának is névadója lett. tak. A hajók mérete, teljesítménye és
berben megkezdte az építési munká Testvérhajói
a
MARKGRAF,
a tűzereje szinte teljesen megegyezett.

1. ábra: Az IRON DUKE és a KÖNIG oldalnézeti rajza
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Hajó neve

KÖNIG

COLOSSUS

KING
GEORGE V

COURBET

GANGUT

Szolgálatba állítás
éve és helye
Standard
vízkiszorítás

1914,
Németország
22 796 tonna

1911,
Nagy-Britannia
20 030 tonna

1913,
Nagy-Britannia
25 420 tonna

1914,
Franciaország
22 189 tonna

1914,
Oroszország
25 000 tonna

Teljes vízkiszorítás
Hosszúság
Szélesség
Merülés
Hajtómű

28 600 tonna
175,7 méter
29,5 méter
9,19 méter
15 db Schulz
Thornycroft kazán,
3 db Parsons-

23 266 tonna
166,4 méter
25,9 méter
8,8 méter
15 db Babcock &
Wilcox kazán,
4 db Parsons
turbina
turbina
Teljesítmény
43 300 LE
25 000 LE
Maximális sebesség 21 csomó
21,5 csomó
Üzemanyag
3543 tonna szén
2900 tonna szén
/689 tonna óla
/900 tonna olaj
Hatótávolság
8000 mérföld
4000 mérföld
/12 csomó
/18 csomó
Páncélzat
Öv: 350 mm
Öv: 280 mm
Fedélzet:
Fedélzet:
45-76 mm
30+60 mm
Lövegtorony:
Lövegtorony:
280 mm
350 mm
Híd: 300 mm
Híd: 280 mm
Fegyverzet
10 db (5x2)
10 db (5x2)
305 mm-es löveg, 305 mm-es löveg,
14 db 150 mm-es 16 db 102 mm-es
löveg,
löveg,
6 db 88 mm-es
3 db 533 mm-es
löveg,
torpedóvető cső,
2 db 88 mm-es
2 db 76 mm-es
légvédelmi löveg, légvédelmi löveg
5 db 500 mm-es
torpedóvető cső
Legénység
1136 fő
755 fő

27 120 tonna
182,1 méter
27,1 méter
8,7 méter
18 db Babcock &
Wilcox kazán,
4 db Parsons

25 850 tonna
166 méter
27,9 méter
8,8 méter
24 db Belleville
kazán,
4 db Parsons
turbina
turbina
31 000 LE
28 000 LE
22,3 csomó
21,7 csomó
3150 tonna szén
2706 tonna szén
/800 tonna olaj
/310 tonna olaj
6730 mérföld
4200 mérföld
/10 csomó
/10 csomó
Öv: 305 mm
Öv: 262 mm
Fedélzet:
Fedélzet:
25-102 mm
30-50 mm
Lövegtorony:
Lövegtorony:
250 mm
300 mm
Híd: 254 mm
Híd: 300 mm
10 db (5x2)
12 db (6x2) L/45
343 mm-es löveg, 305 mm-es löveg,
16 db 102 mm-es 22 db L/55
löveg,
139 mm-es löveg,
4 db 47 mm-es
4 db 47 mm-es
légvédelmi löveg, löveg
3 db 533 mm-es
4 db 450 mm-es
torpedóvető cső
torpedóvető cső

26 170 tonna
180 méter
26,6 méter
9,2 méter
25 db Yarrow
kazán,
4 db Parsons
turbina
42 000 LE
23 csomó
3000 tonna szén
/1170 tonna olaj
5000 mérföld
/10 csomó
Öv: 223 mm
Fedélzet:
38 mm
Lövegtorony:
198 mm
Híd: 250 mm
12 db (4x3)
305 mm-es löveg,
16 db 120 mm-es
löveg,
2 db 76,2 mm-es
löveg,
4 db 450 mm-es
torpedóvető cső

869 fő

1277 fő

1085 fő

1. táblázat: Néhány korabeli csatahajó főbb adatai

A mellékelt rajzokon jól látható, hogy
nemcsak a hajók hosszúság/szélesség aránya volt kisebb az angol hajó
kénál, ami jobb stabilitást adott nekik,
hanem a hajótest is teltebb volt (ami
egyben meg is magyarázza, ugyanak
kora sebesség eléréséhez miért volt a
német hajóknak nagyobb teljesítmény
re szükségük, mint az angoloknak). A
rajzokon megfigyelhető a 18 vízmen
tes rekeszre osztott hajótest belső te
rének jobban átgondolt és alaposabb
felosztása, ami nagyobb túlélőképes
séget biztosított a német csatahajók
nak, viszont jóval szűkösebbé és ké
nyelmetlenebbé tette a legénységi
körleteket. Páncélzatuk nemcsak vas
tagabb volt, mint az angol csatahajó
ké, hanem nagyobb területre is terjedt

ki. A páncélzat összsúlya a KÖNIG tel
jes súlyának 36,6%-át tette ki, míg pél
dául az ORION osztályú angol csata
hajóknál ez az érték csak 29,33% volt.
A németek olyannyira elégedettek vol
tak a hajóikon használt úgynevezett
„citadella” rendszerű páncélzattal,
hogy valamennyi későbbi csatahajóju
kat is ilyen felépítésűvel látták el.
Ami viszont a rajzokon a leginkább
figyelemre méltó, az a vízvonal alatti
védelmi rendszerek közti különbség. A
Kaiserliche Marine - a világ haditen
gerészetei közt elsőként - már ekkor
felismerte a vízvonal alatti védelem
fontosságát. Alapos és kiterjedt rob
bantási kísérleteket végeztek, s azok
eredményeit hasznosítva sikerült hatá
sos védelemmel ellátni hajóikat. A né

met torpedóvédő rendszer a gyakor
latban is számos alkalommal bizonyí
tott. Az osztály hajói közül később több
is súlyos vízvonal alatti sérüléseket
szenvedett - akna-, illetve torpedóta
lálattól - , de minden esetben képesek
voltak kötelékben maradni, és önerő
ből tértek vissza támaszpontjaikra. Az
angol hajókon viszont a németekéhez
hasonló páncélozott torpedóvédő vá
laszfalak tulajdonképpen egyáltalán
nem voltak, a vízvonal alatt csak a lő
szerraktárak és a géptermek oldalai
kaptak vékony páncélborítást.
A KAISER osztályú csatahajókkal
összehasonlítva a legszembetűnőbb
különbség a lövegtornyok elrendezé
se volt. A KÖNIG osztályú hajóknál
felhagytak a sebezhető, és kedvezőt-
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Löveg típusa

30,5/50 Sk L/50

30,5/50 Marks 11

34,3/45 Mark V

30,5/45 Model
1910

30,5/52 Pattern
1907

Szolgálatba állítás
éve és helye
Alkalmazás helye

1911,
Németország
HELGOLAND,
KAISER, KÖNIG,
DERFFLINGER
osztályú hajók

1910,
Nagy-Britannia
ST. VINCENT,
NEPTUN,
COLOSSUS
osztályú hajók

1911,
Franciaország
COURBET
osztályú hajók

1910,
Oroszország
GANGUT
IMPERATRICA
MARIJA
osztályú hajók

Teljes csőhossz
Cső tömege
Cső emelési
szögtartománya

15,250 méter
51,85 tonna
-8/+13.5 fok
(1915 után
-5,5/+160fok)

15,690 méter
67,77 tonna
-3/+15 fok

1912,
Nagy-Britannia
ORION, KING
GEORGE V,
IRON DUKE,
LION
osztályú hajók
15,9 méter
76,2 tonna2
-3/+20 fok

13,588 méter'
54,7 tonna
-5/+23 fok

15,850 méter
49,9 tonna
-5/+25 fok

Maximális
lőtávolság

16 200 méter
(1915 után
20 400 méter)
3 lövés/perc
200 lövés

19 380 méter

21 780 méter

26 300 méter

24 620 méter

1,5 lövés/perc
80 lövés

2 lövés/perc
220 lövés

2 lövés/perc
Nincs adat

1,8 lövés/perc3
400 lövés

Tűzgyorsaság
Cső számított
élettartama

1. Závárzat nélkül; 2. Závárzat nélkül; 3. Az IMPERATFtICA MARIJA osztályú hajóknál 3 lövés/perc

2. táblázat: A német és a kortárs csatahajók lövegeinek főbb adatai

J egyzetek
1. 1918 júniusában a KRONPRINZ-et átke
resztelték KRONPRINZ WILHELM névre.
2. Egy lövegtorony kezelőszemélyzete 70 fő
ből állt.
3. Tényleges kaliberük 14,91 cm.
4. Az EMDEN könnyűcirkálón 1942-ig, illetve
a felfegyverzett kereskedelmi hajókon a há
ború végéig.
5. A kazánok átlagos szénfogyasztása he
tente 900 tonna volt.
6. A német és az angol hajók közt papíron
mutatkozó minimális sebességkülönbség
részben talán annak is köszönhető volt,
hogy az angol hajók 33%-os, a németek vi
szont 50%-os üzemanyagkészletekkel tartot
ták meg a futópróbákat. Miután az angol ha
jókat rendszerint túlterhelték - az előírt lő
szermennyiségnek például általában a másfélszeresét rakodták be ez a sebességkü
lönbség a gyakorlatban többnyire el is tűnt.
Az IRON DUKE hivatalosan megadott se
bessége például 21,25 csomó, a valóságban
azonban teljes terhelés mellett alig 19 cso
móra volt képes. Az, hogy az ütközetekben
mégis az angolok javára mutatkozott némi
sebességi előny, főleg annak volt köszönhe
tő, hogy a német kötelék kénytelen volt a
leglassabb hajókhoz, a legfeljebb 19 csomós
sebességű NASSAU osztályú csatahajókhoz
vagy a 18 csomós régi, DEUTSCHLAND
osztályú sorhajókhoz igazodni.
7. Az ORION, a KING GEORGE V. és az
IRON DUKE osztályú angol hajók mintegy
1,9-2 millió fontba kerültek.
8. A MARKGRAF 1915 januárjában, a
KRONPRINZ pedig februárban állt szolgá
latba.
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len kilövési szöget biztosító szárny
tornyok beépítésével, s az öt, egyen
ként 540 tonna tömegű lövegtornyot a
hajó középvonalában helyezték el.2 A
lövegtornyokba az 1911 -ben elkészült
új, 305 mm-es kaliberű lövegeket épí
tették be. A németek ezeknél a lövegeknél használtak először hidraulikus
töltőberendezést, ami lehetővé tette
akár percenként három lövés leadá
sát is (a rekord három lövés volt 48
másodperc alatt). A lövegek hibája
volt, hogy a závárzat hajlamos volt a
beszorulásra, valamint a mindössze
13,5 fokos maximális csőemelkedés
miatt a lőtávolság kezdetben csupán
16 200 méterre terjedt. 1915-ben az
tán a lövegtornyokon végrehajtott
módosítások után a csőemelkedés 16
fokra, a lőtávolság pedig 20 400 mé

3. ábra: A KÖNIG útban Scapa Flow felé

terre növekedett. A német csatahajó
kat csak a háború második felében
látták el központi tűzvezetéssel,
azonban kiváló Zeiss gyártmányú op
tikai távolságmérőik és a tüzértisztek
jobb kiképzése ellensúlyozta ezt a
hátrányukat.
A másodlagos tüzérséget a hajó ol
dalán levő kazamatákban egyesével
elhelyezett 15 cm-es SK/L45 lövegek
alkották.3 Ezek mintegy 15 000 méter
távolságra voltak képesek eljuttatni
45 kg-os lövedékeiket. Tűzgyorsaságuk 7 lövés/perc volt, s ezt a készen
léti lőszer felhasználása után is tud
ták tartani, köszönhetően annak,
hogy - a korban szokatlan módon - a
lövegek mindegyikéhez saját lőszer
felvonó tartozott. Ezek a lövegek
olyan kiválónak bizonyultak, hogy

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

Lövedék típusa

APC L/3,1

HELGOLAND,
KAISER,
KÖNIG,
DERFFLINGE
R osztályú hajók
Lövedék átmérője
305 mm
Lövedék hossza
95 cm
Lövedék tömege
405,5 kg
Robbanótöltet tömege 13,6 kg
Indítótöltet tömege
91 kg
Lövedék
855 m/s
kezdősebessége
Páncélátütő képesség 14 000 yard1
távolságon 254 mm,
16 000 yard
távolságon 229 mm

Alkalmazás helye

APC Mark VI

APC Mark IIA (Heavy) APC Mod. 1911

ST. VINCENT,
NEPTUN,
COLOSSUS
osztályú hajók

ORION, KING
GEORGE V,
IRON DUKE,
LION osztályú hajók

GANGUT,
IMPERATRICA
MARIJA osztályú hajók

305 mm
100,8 cm
386 kg
11,9 kg
139, 30kg
869 m/s

343 mm
126 cm
635 kg
20,2 kg
135 kg
759 m/s

304,8 mm
118,8 cm
470,9 kg
12,96 kg
132 kg
762 m/s

10 000 yardnál
284 mm

Nincs adat

10 000 yard
távolságon 352 mm,
20 000 yard
távolságon 207 mm

1. Egy yard 0,914 méter

3. táblázat: Korabeli csatahajókon alkalmazott páncéltörő lövedékek főbb adatai

még a második világháborúban is
használták őket a KRIEGSMARINE
hajóin.4
A KÖNIG
15 darab SchulzThornycroft kazánnal és három
Parsons turbinával volt felszerelve. Új
donságnak számított, hogy a német
flottában először ezeken a hajókon
használtak olajtüzelésű kazánokat is. A
15 kazánból három volt ilyen, a többi a
hagyományos, kisegítő olajtüzeléssel
ellátott szeneskazán.5 A gépek össze
sen 43 300 LE teljesítményt tudtak le
adni a három, 3,8 méter átmérőjű, man
gán-bronz ötvözetből készült hajócsa
varnak. Az osztály négy hajója között
az egyetlen lényeges különbség a turbi
nák gyártmányában volt, a GROSSER
KURFÜRST ugyanis hasonló teljesít
ményű AEG-Vulcan, a MARKGRAF
pedig Bergmann turbinákat kapott. Mint
minden korabeli csatahajón, a német
DREADNOUGHT-okon is viszonylag
sok probléma adódott az új típusú, tur
binás hajtóművekkel. A KÖNIG osztá
lyú hajók gyenge pontjai a turbinákból
távozó fáradt gőzt lehűtő, és tápvízként
a kazánokba visszajuttató kondenzáto
rok voltak, amelyek számos konstrukci
ós hibával küszködtek.
A hajó a próbajáratokon 21 csomós
sebességet ért el, de a skagerraki csa
tában, a gépeket minden biztonsági
előírás mellőzésével túlterhelve, sebes
sége rövid időre megközelítette a 23
csomót is. Elterjedt tévedés, hogy a né
met csatahajók lassabbak voltak angol
megfelelőiknél. Ez legfeljebb csak az
első, NASSAU osztályú hajók esetében
igaz, a későbbi német csatahajók vala
mennyien 21-22 csomóra voltak képe

sek, ami gyakorlatilag megegyezik a
korabeli angol csatahajók sebességé
vel.6 A KÖNIG osztályú hajókra eredeti
leg középső hajtóműként egy hathen
geres, 12 000 LE-s MAN dízelmotor be
építését tervezték. A németek nagy re
ményeket fűztek ezekhez a motorok
hoz - tulajdonképpen ilyen formában
akartak áttérni az olajtüzelésű meghaj
tásra - , de azok kifejlesztése a vártnál
több nehézségbe ütközött, s már túl ké
sőn, 1917 közepén kerültek csak hasz
nálható állapotba.
A KÖNIG osztályú hajók egyenként
45 millió márkába - átszámítva mint
egy 2,4 millió fontba - kerültek.7
A KÖNIG-et közvetlenül a háború ki
törése után, 1914. augusztus 9-én ad
ták át a haditengerészetnek. Az új csa
tahajók próbajáratait és ellenőrző vizs
gálatait erőltetett gyorsasággal hajtot
ták végre, s így az osztály négy hajó
jából kettő még az év vége előtt szol
gálatba állhatott.8 Ezek a hajók alkot
ták az újonnan létrehozott III.

Geschwader magját. A kötelék pa
rancsnoka Reinhard Scheer, a német
flotta későbbi főparancsnoka, zászlós
hajója pedig a KÖNIG lett.
(Folytatjuk)

F elhasznált irodalom
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John Keegan: A tengeri hadviselés
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Jack Sweetman: Admirálisok. Zrínyi
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Helyesbítés
A Haditechnika 2007/6. számában a 11. oldal 18. és 19. ábráján a Gorkij
parkban kiállított Tigris E harckocsit (toronyszáma 100) szovjet
dokumentum szerint Leningrád közelében zsákmányolták, nem Kurszknál.
A 27. ábrán szereplő típus Sturmtiger. Az 59. oldal 8. ábráján a korai FSW-1
típusú műhold rajza látható.
A 88. oldalon a B/3. fotó helyesen Matthaeidesz Konrád gyűjteményéből
származik.
Szerk.
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Kenyeres Dénes
nyá. alezredes

A Li-2 Teve típusú
közepes szállító repülőgép
a Magyar Néphadsereg hadrendjében,
1949-1973
IV. rész

Üzemeltetés 1957-1966 között
F öldön

a l é g ie r ő

Az 1956-os forradalom és szabad
ságharc leverését követően a ma
gyar légierő megszűnt létezni.
A négy repülőhadosztály és a szolgálatilag alárendelt ezredeik rövide
sen felszám olásra kerültek. 1956.
november 3-4-én a magyar katonai
repülőtereket a szovjet gépesített és
páncélosalakulatok
megszállták.
A személyi állományt lefegyverezték,
majd hazaküldték a zömét. A szovjet
elhárítótisztek a harci gépeket hasz
nálhatatlanná tették. Ezzel a magyar
katonai repülés csaknem fél évre
megszűnt. Vadászgépeink hónapo
kig nem karcolták az eget, de a szál
lítók is a földön vesztegeltek egészen
1957 tavaszáig.
A személyi állomány néhány tagja
nem írta alá a tiszti nyilatkozatot,
őket rövid időn belül eltávolították a

hadsereg kötelékéből. A parancsno
ki állomány egy részére a hadsereg
felső vezetése nem tartott igényt. A
megmaradó állományból többeket
beosztottak az 1956 őszén szerve
ződő Honvéd Karhatalomba. Ezek a
karhatalmistává lett honvédtisztek
(tiszthelyettesek) állandó járőrözé
seikkel a vagyonbiztonságra is
ügyeltek. Szolgálatukkal óvták a
népvagyont és a kincstári javakat.
Az állomány másik része a téli idő
szakban lekonzerválta a haditechnikai
eszközöket (repülőgépek, gépjármű
vek, lövegek), időnként az átjáratásokat végrehajtották. Közben 1957 tava
szán lázas ütemben folyt a légierő át
szervezése. A régi repülőszervezete
ket 1957. április 30-i hatállyal felszá
molták. A felesleges anyagaikat, esz
közeiket beszállították központi raktá
rakba, illetve átadták az újonnan ala
kuló egységeknek.

1. ábra: A Li-2 Teve személyzete: Szeidl József százados, Kapás Mihály százados,
Eröss Alajos, egy ismeretlen személy, Potoczki József százados, Keresztes
György százados Kecskeméten 1958-ban
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A R e p ü l ő K ik é p z ő K ö z p o n t
MEGALAKULÁSA
A légierő keretén belül Kecskeméten
1957. április 15-i hatállyal a repülőki
képzés koordinálása céljából létre
hozták a Magyar Néphadsereg Re
pülő Kiképző Központot (RKK),
amelynek Vörösmarty Béla őrnagy
lett a parancsnoka. Alárendeltségé
ben Taszáron az 1. és a 2., Kecske
méten pedig a 3. vadászrepülő szá
zadot hozták létre.
A 16. önálló szállító repülőezred
és a 37. önálló felderítő repülőszá
zad megmaradt személyi állományát
és repülőtechnikáját összevonva, az
RKK szállító repülőalegységét alapí
tották meg ugyancsak Kecske
méten, Szeidl József repülő száza
dos parancsnoksága alatt. Időnként
az alegységet 4. századnak is ne
vezték.
A légierő alapos átszervezése
kapcsán nagyon sok repülőeszközt
1957 áprilisában Kecskemétre repül
tek át a pilóták. Az elöljáró parancs
nokság döntése értelmében április
9-én Budaörsről Kecskemétre repül
tek át 4 darab L i-2 „Teve” típusú
szállítógépet. A gépek oldalszámai:
109, 201, 503, 902. A szállítógépe
ket még az előző alakulat repülőgép
vezetői (neveiket nem tudtam azono
sítani) repülték át a hírős városba. A
hadsereg állományába tartozó mara
dék 8 darab Li-2-est (más adat sze
rint 13 Tevét) a MALÉV vette át üze
meltetésre. A szerveződő vegyes re
pülőszázad hadrendjében a kezde
tekben alig volt pilóta. Április 15-ével
kezdődött meg hivatalosan az alegy
ség létrehozása. Hadrendjébe L i-2es, Jak-12-es, II—28-as repülőgépek
és M i-4 típusú helikopterek kerültek.
Ebből a több típusból, sokféle ren
deltetésű légieszközből április 15-i
hatállyal szervezték meg a vegyes
repülőszázadot Kecskeméten. Az ál-

H a z a i tü k ö r
----------------------/

2. ábra: Szeidl József százados, század
parancsnok Li-2-esből ejtőernyős
ugrásra készül 1958-ban Kecskeméten

lomány egy része csak nyáron, illet
ve ősszel vonult be új állomáshelyé
re. A pilóták közül többen két típust
is repültek.
Az áprilisban kiadott új állomány
táblán szereplő szállítórepülő-rajban
- ahová a 4 darab Li-2-est is tették
- csak négy pilóta neve található.
Rajparancsnok: Mészáros Sándor
főhadnagy, géppár repülőgép-veze
tő: Kovács Sándor százados, Szek
szárdi István és Hegyi Ervin főhad
nagy. Ezek a gépek abban a kikép
zési évben elég keveset repültek, hi
szen a repülőgépvezető-állom ány
feltöltése hiányos volt. A század
m egalakulását követően a L i-2 esen csak egy pilóta, egy megfigye
lőtiszt, egy fedélzeti rádiós és egy
fedélzeti technikus alkotta a sze
mélyzetet. A következő évben az ál
lomány feltöltését követően a gép
személyzete kiegészült még a má
sodpilótával.
Az 1957-es őszi szervezés során
- november 20-i kinevezésekkel az RKK állománytáblájában találha
tó vegyes repülőszázad parancsno

kává Szeidl József századost ne
vezték ki. A szállítórepülő-raj pa
rancsnoka Kovács Sándor százados
lett. Ebbe a rajba került a 4 darab
Teve. Állománya: Hegyi Ervin, Szek
szárdi István, Lakos Kálmán főhad
nagyok, Bábel János százados, Ka
pás Mihály hadnagy repülőgép-ve
zetők, Kiss Sándor, Berkesi László,
Eröss Alajos főhadnagyok, megfi
gyelők, Draveczki István százados
repülőgép rajtechnikus, Izsák Géza,
Varga Lajos, Potoczki József, Zsidai
Alfréd főhadnagyok, hajózószerelők,
Gyenge Gyula, Román György,
Ágoston Lajos tiszthelyettesek és
Keresztes György százados fedél
zeti rádiósok. Az 1958. október 13án felfektetett tiszti beosztási könyv
ben a fentieken felül újabb nevek
szerepelnek a szállítórajban. Hajó
zok: Szabó Ferenc, Rábavölgyi Ist
ván
századosok.
M egfigyelő:
Merfersz István százados.
Természetesen ezenfelül volt még
egy úgynevezett üzemi részleg, amely
tisztekből, tiszthelyettesekből és sor
szerelőkből tevődött össze. A műszaki
kiszolgálócsoport üzemeltette a meg
felelő technikai és kiszolgálóeszközök
segítségével a Li-2-es repülőtechni
kát.
A vegyes repülőszázad törzséből a
parancsnok, a századmegfigyelő Sze
dő Alajos százados és a hírfőnök Ke
resztes György főhadnagy is repülte a
típust.

MN

86. ÖNÁLLÓ VEGYES REPÜLÖSZÄZAD

A 00023310/1958. számú
HMintézkedés alapján 1958. szeptember
1-jén megkezdték átszervezni a repü
lőalakulatokat. A miniszteri intézkedés
értelmében Kecskeméten az RKK ve
gyes repülőszázadból létrehozták de
cember 1-jei hatállyal a 86. önálló
repülőszázadot, mely Országos Lég
védelmi Parancsnokság közvetlen alá
rendeltségébe tartozott. A parancsno
ka Szeidl József repülőszázados lett.
Hadrendjében Li-2, II—28, Jak-12
típusú repülőgépek álltak. Ekkor az al
egységen belül a szállítórepülő-rajba
sorolták a 4 darab Li-2 típusú repülő
gépet. A raj parancsnoka Kovács Sán
dor százados volt. A hadrendben lévő
Tevék továbbra is a hadsereg szállítá
si igényeit hajtották végre. A megoldott
feladatok zömét a kiképzési és had
műveleti repülések tették ki.
Az 1959. november 1-jén hatályban
lévő állománytáblában a szállítórajban
az alábbi repülőgép-vezetők szolgál
tak. Rajparancsnok Lukács Sándor őr
nagy; repülőgép-vezetők Hegyi Ervin,

Szekszárdi István, Kapás Mihály fő
hadnagyok, Bábel János, Lakos Kál
mán, Rábavölgyi István, Cselovszki
Pál századosok; megfigyelők Merfersz
István százados, Árvái István, Gulyás
László, Eröss Alajos főhadnagyok;
technikustisztek Izsák Géza, Varga
Lajos, Potoczki József, Zsidai Alfréd
századosok.
Az Országos Légvédelmi Parancs
nokság intézkedése alapján 1961ben, a kiképzés évében a 86. önálló
vegyes repülőszázad állományából
repülést vezethettek L i-2 típuson
minden időben: Szeidl József őrnagy,
századparancsnok, Lukács Sándor
őrnagy századparancsnok repülőhe
lyettese, éjjel, bonyolult idő kivételé
vel: Kovács Sándor százados, Li-2es rajparancsnok. Li-2 típuson nap
pal egyszerű időben, nappal bonyo
lult időben csak hadművelet esetén:
Lakos Kálmán százados, a Li-2-es
raj megbízott rajparancsnok-helyette
se.
1961. április 11-én az önálló repü
lőszázadnál magasabb harckészült
ségi fokozatot rendeltek el, mely az
ellenőrző elöljáró szerint megfelelő
volt. A Li-2 személyzete időnormán
belül teljesítette az előírt követelmé
nyeket.

A

HAJÓZOK KIKÉPZÉSE

A Li-2 Tevén repülő hajózok kiképzési
foka 1961. december 31 -én: Szeidl Jó
zsef, Lukács Sándor, Kovács Sándor,
Lakos Kálmán, Hegyi Ervin, Szekszár
di István, Szedő Alajos II. osztályú,
Rábavölgyi István, Kapás Mihály,
Cselovszki Pál, Gulyás László, Árvái
István III. osztályú kiképzési szinttel
rendelkeztek, Nagy László és Mészá
ros József nem rendelkezett osztályos
fokozattal.
Gulyás Sándor százados 1962.
február 26-án a kijelölt bizottság előtt
eredményes vizsgát tett, részére az
osztályparancsnok engedélyezte a
L i-2 típuson való gyakorlati repülést
megfigyelőtisztként. 1962. március
1-jével a L i-2 repülőgépen rendsze
resített Me-51 mb típusú ejtőernyő
ket kivonták a hadrendből, és helyet
te a PN -50 típusú ejtőernyőket rend
szeresítették a hajózóállomány ré
szére.
1961, július 1-jétől Gulyás László
százados, Árvái István főhadnagy az
SZHKT-62 repülési gyakorlatot ered
ményesen végrehajtotta, melynek
alapján nappal bonyolult időjárási vi
szonyok között önállóan végrehajthat
tak kilépési és hadműveleti repülése
ket a típuson.
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Az OLPK 083/1961. számú paran
csában vizsgáztatást rendelt el a hajó
zóállomány részére a mentőeszközök
használatából és az új típusú ejtőer
nyő-ismeretekből, ez érintette a Teve
pilótákat is. 1961. június 28-án ered
ményes vizsgát tett: Szeidl József,
Földvári Mihály, Szedő Alajos, Lakos
Kálmán, Hegyi Ervin, Cselovszki Pál,
Szekszárdi István, Rábavölgyi István,
Lukács Sándor, Kovács Sándor, Mé
száros József, Willing István, Árvái Ist
ván, Nagy László, Gulyás László repü
lőgép-vezetők, illetve repülőmegfigye
lők,
Keresztes György,
Román
György, Gyenge Gyula, Bitó László fe
délzeti rádiósok, Potoczki József,
Izsák Géza, Varga Lajos, Zsidai Alfréd
fedélzeti technikusok. A vizsga alapján
részükre engedélyezték a repülést.
Az OLPK a következőképpen érté
kelte az 1960/61-es hajózókiképzést:
„Az osztály a repülési kiképzési tervét
felszállásban 67 százalékra hajtotta
végre, kiképzési feladatai mellett ered
ményesen végezte tüzér- és rádiótechnikai csapatok részére a célrepü
léseket, valamint egyéb hadműveleti
repüléseket. A hadműveleti és célre
pülések keretében az osztály 1787 fel
szállást teljesített. Itt világos, hogy a
feladatok megszabása után a hadmű
veleti repülések növekedésével köz
pontilag csökkenteni kellett volna a fel
adatok mennyiségét.” A Tevék 1959ben 365 felszállást, 289 órát, 1960ban 1528 felszállást és 1164 órát telje
sítettek. Az 1960-as kiképzési évben a
repüléseket csak 70 százalékban haj
tották végre.

MN 86. ÖNÁLLÓ VEGYES
REPÜLÖOSZTÁLY
A légierő-fejlesztés kapcsán 1961.
október 15-én a 86. önálló vegyes re
pülőszázadot osztállyá bővítették.
Parancsnoka Szeidl József őrnagy,
helyettese Janik József őrnagy lett.
Az osztályt a következő évben alá
rendelték az 1962. október 1-jén ala
kult 2. honi légvédelmi hadosztálynak
(Miskolc). Az átszervezés kapcsán a
Li-2-es rajból, hozzáadva a Jak-12es futárgépeket, szállító- és futár-re
pülőszázad lett. Az alegység pa
rancsnokának Lukács Sándor őrna
gyot nevezték ki, a Li-2-es raj pa
rancsnoka Kovács Sándor százados
lett. A Tevék 1961-ben kiképzési re
pülésen 201, a hadműveleti repülé
sen 930, összesen 1131 órát repül
tek, melynek során 1556 felszállást
teljesítettek. A kiképzési repülésre
tervezetteket csak 56 százalékban
tudták teljesíteni.

Ekvipázselosztás a Li-2 - re
Az osztályparancsnok az 1961/62-es
kiképzési évre a repülőtechnikára a
személyi állományt a következőkép
pen osztotta be.
Szállító- és futár-repülőszázad:
századparancsnok Lukács Sándor
őrnagy, századm egfigyelő Gulyás
László százados, századparancsnok-helyettes (mérnök) Draveczki
István százados, különleges kiszol
gáló csoport PK. Illés Olivér főhad

3. ábra: Szeidl József százados Kecskeméten 1958-ban

nagy, különleges kiszolgáló techni
kustiszt Nagy József főhadnagy,
rádiókiszolgáló csoport PK. Rácz Ist
ván százados.
Li—2 szállítórepülő-raj: rajparancs
nok Kovács Sándor százados, rajmeg
figyelő Árvái István főhadnagy, rajtech
nikus Potoczki József százados.
503 oldalszámú gép: repülőgép
vezető Kovács Sándor százados,
Rábavölgyi István százados, hajó
zórádiós Keresztes György száza
dos, fedélzeti technikus Izsák Géza
százados, mechanikus Németh Ist
ván főtörzsőrm ester, sorszerelő
Molnár László honvéd, Papp Sándor
honvéd.
109 oldalszámú gép: repülőgép
vezető Hegyi Ervin százados, Kapás
Mihály százados, megfigyelő Árvái
István főhadnagy, fedélzeti rádiós
Gyenge Gyula törzsőrmester, fedél
zeti technikus Varga Lajos százados,
mechanikus Kiing Péter főtörzsőr
mester, sorszerelő Szonda Lajos
honvéd, Kocsis Vince honvéd, Né
meth János honvéd.
201 oldalszámú gép: repülőgép-ve
zető Szekszárdi István százados,
Cselovszki Pál százados, megfigyelő
Gulyás László százados, fedélzeti rá
diós Bitó László őrmester, technikus
Nagy István főhadnagy, mechanikus
Csorián Sándor főtörzsőrmester, sor
szerelő Kránli Béla honvéd, Sipos Fe
renc honvéd.
902 oldalszámú gép: repülőgép-ve
zető Lakos Kálmán százados, Mészá
ros József főhadnagy, megfigyelő
Nagy László főhadnagy, fedélzeti rádi
ós Román György törzsőrmester, fe
délzeti technikus Zsidai Alfréd száza
dos, mechanikus Perlei Attila tsz. tize
des, sorszerelő Czabula József tize
des, Dudás Mihály honvéd, Sávai Imre
honvéd.

K iképzési

feladatok

Az elöljáró parancsnokság a követke
ző szakmai feladatot határozta meg az
1962-es kiképzési évre a Li—2 hajózó
állomány részére: „A Li—2 típusú repü
lőhajózó állományt ki kell képezni nap
pali és éjszakai repülésre egyszerű és
bonyolult időjárási viszonyok között a
típusra megállapított időjárási minimu
mig.” .... A repülő-műszaki állomány fő
feladata a repülőtechnika állandó har
ci készenlétben tartásának biztosítása
és a repülőhajózó-kiképzés esemény
mentes műszaki kiszolgálásának vég
rehajtása.” A hajózóállomány részére
az I. osztályú kiképzési szint elérését
határozta meg az elöljáró parancsnok
ság.
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Ü -2 -E S E K GYAKORLATOKON
A hadsereg felső vezetése 1962. ápri
lis 9-18.
között megkezdte a
„D una-62” fedőnevű hadgyakorlat
végrehajtását az alárendelt csapatok
kal. A légi szállítási feladatok végrehaj
tására Budaörsre rendelték az 503,
109 és a 902 oldalszámú Tevéket is. A
gyakorlatra kirendelt személyi állo
mány légi és földi lépcsővel települt át
Kecskemétről Budaörsre, majd április
17-18-án vissza. A szállítógépek ese
ménymentesen hajtották végre a szál
lítási feladatokat.
A következő gyakorlatra 1962. július
26-29. között került sor, szintén Buda
örsre települt a repülőtechnika és az
állomány. Ismét három darab Li-2-est
rendeltek ki szállítás céljából: a 201essel Kovács Sándor százados, a
109-essel Szekszárdi István száza
dos, a 902-essel Lakos Kálmán száza
dos repült mint első pilóta. Az állo
mány földi és légi lépcsővel települt
oda-vissza.
1962. október 10-12. között őszi
hadgyakorlaton vettek részt az osztály
repülőgépei - ezúttal Szolnokra tele
pültek. A 109 oldalszámú Li-2-es szál
lította a kiszolgálószemélyzetet, mely
nek gépparancsnoka Hegyi Ervin szá
zados volt.

Osztályba

sorolási vizsgák

A hajózóállomány részére - osztályba
sorolási vizsgákra való felkészülés
céljából - 1962. november 15-26. kö
zötti időszakban összevonást rendelt
el az osztályparancsnok. Az osztályba
sorolási vizsgák december 10-14. kö
zött zajlottak, ahol Cselovszki Pál és
Rábavölgyi István századosok, Li-2
repülőgép-vezetők II. osztályú címet
értek el. Gulyás Sándor, Nagy László
és Árvái István századosok pedig II.
osztályú megfigyelőtiszt címet értek el
Li-2-es típuson. Mészáros József szá
zados III. osztályú címet szerzett a
vizsgákon.
1962-ben a Li-2 Tevék a kiképzési
repülések során 232, a hadműveleti
feladatok végrehajtása kapcsán 716,
összesen 948 órát repültek és 1337
felszállást hajtottak végre. Az osztály
pilótái főleg hadműveleti szállítási re
püléseket végeztek, a repült órák két
harmadát ez tette ki. A kiképzési repü
lésüket csak 63 százalékban tudták
teljesíteni.
Darázs István százados Li-2 megfi
gyelőtiszt eredményes vizsgát tett a tí
puson. 1963. május 6. és július 2. kö
zött képezte át magát, így az osztályparancsnok engedélyezte részére a

4. ábra: Az 503 oldalszámú Li-2 Teve szállítógép Kecskeméten 1960 körül

gyakorlati repüléseket. A Li-2 hajózó
állomány a kijelölt bizottság előtt ered
ményes vizsgát tett, így engedélyez
ték részükre 1963. április közepétől a
Miskolc-MALÉV repülőtér használa
tát.

Kiképzési szint
A REPÜLŐGÉP-VEZETŐK RÉSZÉRE
Az osztályparancsnok 1963. október
4-én kelt, 040/1963 számú titkos minő
sítésű napi parancsában meghatároz
ta a Li-2 típusú repülőgépeken repülő
állomány részére a kiképzési minimu
mokat. Az 1963-as kiképzési év folya
mán elért kiképzési eredmények szük
ségessé tették, hogy az őszi időjárási
körülmények miatt az időjárási mini
mumot a parancsnok újra megállapít
sa a repülőgép-vezetők és a megfi
gyelők részére. A parancsnok részle
tesen meghatározta azokat az időjárá
si feltételeket, amelyek mellett még ki
képzési és hadműveleti repüléseket
hajthattak végre. Az 1963-as kiképzé
si év végére a hajózóállomány ötven
százaléka II. osztályú szintet ért el.
Szeidl József, Lukács Sándor, Ko
vács Sándor, Lakos Kálmán, Hegyi Er
vin, Szekszárdi István, Rábavölgyi Ist
ván, Cselovszki Pál repülőgép-veze
tők, Gulyás László, Gulyás Sándor,
Nagy László megfigyelők nappal
60-500 méter látás, éjjel 100-1000
méteres látás, szembe szélben 17
m/s, oldalszélben 10 m/s, Kovács Zol
tán százados nappal 300-3000 méter,
éjjel 800-8000 méter, Mészáros Jó
zsef és Darázs István századosok
nappal
200-2000
méter,
éjjel
600-5000 méter látótávolság, 1963ban a Li-2-esen repülő pilóták 251

órát kiképzési repülésen, 1017 órát
pedig hadműveleti repülésen használ
tak fel, így összesen 1268 órát repül
tek az 1401 felszállás során. Egyéb
ként az osztály az 1963-as kiképzési
évben az összes típusán 1953 repült
órát tervezett, s a hadműveleti repült
idővel együtt lerepült 4073 órát. A ki
képzési repülést 111 százalékban haj
tották végre.
A Li-2 század repülőgép-vezetői a
repülhető üzemidő 25-30 százalékát
fordíthatták kiképzési, a többit pedig
hadműveleti szállításokra. A kiképzési
repülésekre biztosított üzemidőből a
kötelező repülőtechnikai és navigációs
ellenőrzéseket, a szükséges műszer
repüléseket és lehetőség szerint osz
tályos szintek növelését tervezték be.
Rendszeresen gyakorolták befüggönyözött kabinban a műszerrepülést
OSZP (vakleszálló) rendszerben.
(Folytatjuk)
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A kínai űrprogram
múltja, jelene és jövője
Reform és újjáéledés
1991 októberében Csien nyugdíjba vonult. 1992 áprilisában
a kínai vezetés úgy döntött, a független emberes űrprogram
immár megengedhető számukra, és a Moszkvában tanult
Hi Farén megkapta fő-űrhajótervező kinevezését. Az Állami
Tanács utasította, emberes űrhajót kell indítani az új millen
nium előtt, hogy Kína elfoglalhassa helyét az űrnagyhatal
mak között. A Kínai Nemzeti Emberes Úrprogram a Project
921 kódot kapta. Az első szakasz, a 921-1 a pilótás űrkap
szula felbocsátását 1999 októberére tűzte ki célul. A máso
dik szakasz, a 921-2 emberek által lakott űrállomás felbo
csátását, míg a 921-3 modern űrszállítórendszer kifejlesz
tését jelenti deltaszárnyú repülőgép használata mellett. A
rendszert 2020-ra szeretnék megvalósítani.
Az űrhajó egyik korai verziójának tervét 1992-ben mutat
ták be az Ásztronautikai Föderációnak. A terv emlékeztetett
az orosz Szojuz űrhajóra, beleértve a kiszolgáló modult, a
visszatérő kapszulát és az orbitális modult. Az űrkapszula a
meglehetősen elnagyolt rajzon elég különösen festett, az
orbitális modul pedig kisebb volt az orosz Szojuz űrhajó ál
tal használtnál. Az űrhajó felbocsátására új, folyékony oxi
gén és kerozin keverékét égető hordozórakétát terveztek,
így kívánták kiküszöbölni a C Z-2 által használt mérgező
összetevőket. Az első fokozat számát megtöbbszörözve
pedig lehetségessé válik nagyobb terhek, mint például orbi
tális laboratóriumok világűrbe juttatása.
Az eredeti Project 921 tervezetet a Sanghaji Asztronauti
kai Hivatal dolgozta ki 1993 októberében, a megvalósítását
pedig a 8. és 9. Ötéves Gazdasági Terv keretében képzel
ték el. Az elképzelés tartalmazta hat nagy teljesítményű
hordozórakéta és nyolc új űrhajó, közte egy pilótás verzió
megépítését. A terv azonban nem valósult meg a maga tel
jességében. Az új, folyékony oxigénnel és kerozinnal mű
ködő hordozórakéta megépítését elhalasztották, a forráso
kat inkább átcsoportosították a nagy teljesítményű szilárd
gyorsítófokozat kifejlesztésére, katonai célokra. A Project
921-1 tervben szereplő űrhajót átdolgozták, a hordozójá
nak pedig egy módosított CZ-2E jelű rakétát - kissé változ
tatott megjelöléssel - a CZ-2F-et jelölték ki. Ezzel egy idő
ben építkezési munkák kezdődtek Peking északkeleti kül
városában - új repülésirányítási központ megvalósításába
fogtak, immár a pilótás űrrepülések levezénylésére.
A Project 921 tervezetet 1994-ben ismét megváltoztatták.
A pénzéhes Oroszország hajlandónak mutatkozott eladni
modern repülési és űrhajózási technológiáját. 1994 szep
temberében a kínai elnök, Csiang Cö-min látogatást tett az
Orosz Repülési Központban, Kalinyingrádban, ennek kap
csán pedig megjegyezte: széles körű és jövedelmező lehe
tőségek rejlenek a két ország közötti együttműködésben az
űrkutatás terén. 1995-ben megállapodás született az orosz
pilótás űrrepülési technológia Kínának történő átadásáról.
Az egyezmény tartalmazta az űrhajósok kiképzését a szov
jet Szojuz űrkapszulára, az élettani rendszerek kezelésére,
az androgindokkoló rendszer üzemeltetésére és az űrruha
viselésére is. 1996-ban két kínai űrhajós, Vu Dzsie és Li
Hing-long megkezdte felkészülését a Jurij Gagarin
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II. rész

Kozmonautakiképző Központban Oroszországban. Ezt kö
vetően hazatértek Kínába, ahol folytatták kiképzésüket, de
immár kínai keretek között.
A 921-1 űrhajót módosították, jelentősen hozzáigazítot
ták a Szojuz kapszula alakjáhpz, de más szerkezeti eleme
ket is megváltoztattak. Új űrrepülőteret építettek
Jinhuanban, és 1998 májusában a 921-1 tervezet CZ-2E
hordozórakétájának modelljét kigördítették az indítóhelyre,
és kiszolgálási-előkészületi kísérleteket végeztek vele. A
921-2 űrállomás építését kitűző tervezet engedélyezése
1999 februárjában történt meg, májusban a terveket ismét
áttekintették. Az űrállomás tesztelésére 7 méter átmérőjű
és 12 méter magas vákuumkamrát építettek. 1999 júniusá
ban a nyilvánosság előtt is bejelentették, hogy az első piló
ta nélküli űrrepülést októberre tervezik. Ezzel egy időben az
interneten rejtélyes eredetű képek bukkantak fel a Szojuz
rakétára nagymértékben hasonlatos CZ-2F hordozóról. Jú
lius 4-én bejelentették a Dzsuan Vang-4 kísérőhajó elké
szültét, készen állt három nővéréhez csatlakozni október
ben, így vált teljessé a flotta. Kína első, ember nélküli kísér
leti űrhajója, a „Sencsu” sikeresen rajtolt 1999. november
20-án, és tért vissza másnap a Földre. A három további, pi
lóta nélküli kísérleti repülést követően az első emberes utat
2003-ra tervezték.
Eközben a 921-2 jelű űrállomás-tervezetet módosították.
Az elemekből összeállított, az egyes részeket a CZ-2E ál
tal felbocsátandó tervezetet megváltoztatták, eszerint
egyetlen elemből álló orbitális egységet bocsátanának fel
2010 után az új C Z-5 hordozórakétával. A 2005-2010-es
időszakban a Sencsu egy jóval egyszerűbb, ember által fel
ügyelt, egyetlen elemből álló, a CZ-2E által felbocsátandó
űrállomáshoz csatlakozik majd. Terveket hoztak nyilvános
ságra - minden bizonnyal propagandacélból - a Sencsu ál
tal végrehajtott holdkerülő repülésről.

13. ábra: Az FY-1 műhold
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A kínai űrprogramnak igen hangsúlyos katonai irányvo
nala is van, ennek egyik csúcspontját jelentette a 2007 ja
nuárjában végrehajtott kísérlet, egy ballisztikus rakétával
lelőtt mesterséges hold.

AZ ÚJ MILLENNIUM
A Kínai Nemzeti Űrhivatalt (CNSA) Kína kormányzati szer
veként hozták létre a polgári használatra tervezett mester
séges holdak menedzselésére és a kormányok közötti űr
együttműködések kidolgozására. Kína 2000-ben kitűzött
űrtervei az alábbiak voltak:
- Katonai és civil célokra egyaránt felhasználható Föld
megfigyelő rendszer kiépítése. A rendszer elemei közt talál
hatunk
meteorológiai,
földi
erőforrás-kutató,
óceánmegfigyelő és katasztrófafigyelő mesterséges holda
kat is. (Az első óceánmegfigyelő 2002-ben indult, de 2004ben váratlanul leállt. 2006. április 11-én indult Hajang-1B né
ven Kína második óceánkutató műholdja, elődje pótlására
szánták. Az északkelet-kínai Tajjüanból kétfokozatú Hosszú
Menetelés-2C rakétával állították poláris napszinkron pályá
ra. Feladata az óceánok szennyezettségének felmérése, il
letve az erőforrások jobb kihasználása, új kikötők létrehozá
sának támogatása lesz. Az elkövetkező évekre szóló kínai
tervekben nem kevesebb mint öt további óceánmegfigyelő
hold szerepel, közülük az első 2009-es indítási dátummal.) A
rendszer fontos eleme a koordinált nemzeti távérzékelő adatrendszer által nyert adatok feldolgozása, szétosztása katonai
és polgári felhasználók számára egyaránt. E törekvések
megvalósítása a ZY-2 (Nyersanyag) nevű mesterséges hold
felbocsátásával kezdődött 2000 szeptemberében. Ezeket
követte és követi majd a katasztrófamegfigyelő konstelláció,
a földrengésmegfigyelő műhold és az FY-3, a H Y-1, a Ket
tős Csillag és az SST mesterséges holdak.
- Hazai gyártású és hazai működtetésű műholdas műsorszolgáltató és telekommunikációs rendszer felállítása. A
rendszer geostacionárius pályán keringő telekommunikáci
ós és közvetlen műsorszóró, hosszú élettartamú, nagy meg
bízhatóságú és nagy kapacitású műholdakat tartalmaz.
Nyugati vállalatokkal kötöttek együttműködést a kínai ipar
fejlettségi szintjének emeléséhez. A Sinosat-1 1998-ban
startolt, ez volt az első mesterséges hold, mely kínai és eu
rópai űrvállalatok együttműködésében készült. (A Sinosat-2
2006. november 22-én, alig tíznapi működés után elromlott.
A Sinosat-3 2007. május 31-én sikeresen indult útnak.) A
technológiát felhasználták az új FH-1 katonai és a DFH-4
polgári kommunikációs műhold megépítéséhez, kialakítva
egy parancsnoki és irányítási hálózatot a kínai csapategysé
gek összekapcsolása céljából. Az új rendszer kifejlesztése
„Zongszing 2” név alatt 2000 januárjában kezdődött.
- Független kínai műholdas navigációs és helymeghatá
rozó rendszer kiépítése. Ennek megvalósítása során folya
matosan bocsátanák fel a rendszer egyes műholdjait, mi
közben ezzel párhuzamosan fejlesztenék a megfelelő, il
leszkedő rendszereket. A megvalósulás végére Kína saját
gyártmányú műholdas navigációs rendszerrel rendelkezik
majd. Az 1980-as évek elején még más országok műholdas
helymeghatározó rendszerét használták, ehhez kellett kifej
leszteniük a megfelelően kapcsolódó saját technikákat. Mi
után csatlakoztak a COSPAS/SARSAT rendszerhez 1992ben, Kína megalapította Repülésirányító Központját. A sa
ját gyártású és saját használatban levő műholdas rendszer
első eleme 2000-ben indult útjára, s a Beidu nevet viselte.
A Beidu-1 В 2000. december 20-án, a Beidu-2A 2003. má
jus 24-én, a Beidu-4 2007. február 3-án, a Beidu-5 pedig
2007. április 11-én indult.

14. ábra: Az FY-2B műhold indítása

- Kína hordozórakétáinak fejlesztése. E cél felöleli mind
a működését, mind a megbízhatóságát a Hosszú Menete
lés családnak, eközben új, sokoldalúan felhasználható, kör
nyezetbarát, azaz nem mérgező üzemanyaggal működő,
nagy tolóerőt biztosító, ugyanakkor alacsony üzemeltetési
költségmutatókkal rendelkező rakétát is fejlesztenek
(CZ-NGLV-522/HO).
- Kína első emberes űrrepülése megtörtént a Sencsu űr
hajó fedélzetén - eközben komplett kutatási és fejlesztési
munka folyt a jövőbeni űrrepülések előkészítése érdekében
(Project 921-2, Kínai Űrlaboratórium, Holdkerülő Sencsu).
- Új generációs tudományos kutató és technológiai mű
holdcsalád kifejlesztése. E szerkezetektől a következő terü
leteken várnak előrelépést: mikrogravitáció, anyagtudomá
nyok, élettan, világűri környezet megismerése, csillagászat
és előzetes tudományos kísérletek végzése emberes hold
ra szállás későbbi végrehajtása végett. Az új generációs
mesterséges holdak első példányai az alábbiak voltak:
SJ-5, C X -1 , Olympicsat és a T S -1 .
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- Az űrtechnika és a világűri berendezések iparosítása és
piacra vitele.
- A világűri berendezések összehangolt működésének
biztosítása és a műholdak földi kiszolgáló állomásainak
összehangolása, valamint a világűri és a földi berendezé
sek tevékenységének szinkronizálása.
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16. ábra: Az SJ-2-A2 műhold

- Kína saját, embert szállító űrhajórendszerének folya
matos működtetése, emberek által végrehajtott világűri tu
dományos és technológiai kutatások végrehajtása „bizo
nyos szinten”. A költségvetési támogatás arányában a
megvalósulás tekintetében ide értendő a Kínai Űrlaborató
rium és a Kínai Holdbázis megépítése. A Project 921-3 ter
vezetben leírt űrrepülőgép megépítése nem szerepel a re
alisztikus célok között még jóval 2000 után sem (talán a
NASA X-33 tervezetének és az SLI programjának össze
omlása miatt).
- A világ vezető hatalmává válni az űrtudományok és a
távoli világűr felderítése terén.
- Nemzetközi együttműködés folytatása a fejlett nyugati
országokkal modern technológia megszerzése érdekében,
a fejlődő országokkal pedig űrtechnológiájuk fejlesztése ér
dekében.
Amint az új terv nyilvánosságra hozatala megkezdődött,
az Egyesült Államok és Kína között kialakult helyzet kezdett
emlékeztetni a hidegháború űrversenyére. A koholt vád, mi
szerint a kínaiak ellopták az amerikai technológiát, majd az
ezt követő vadászat a kémekre, valamint a biztonsági rend
szerek összeomlása erősen emlékeztetett az 1950-es évek
elejének állapotára. Úgy tűnt, egyfajta második hideghábo
rú veszi kezdetét, ezzel együtt pedig egy újabb űrverseny,
így kezdődött az új évezred és a „kínai évszázad”, mely
korszakban - az előrejelzések szerint - Kína válik a Föld
leggazdagabb, legnépesebb és legerősebb nemzetévé.

A KÍNAI ŰRINFRASTRUKTÚRA
A nemzeti űrprogramot a Kínai Légtér- és Világűr Társaság
irányítja (CASC - 1993 előtt Légtér- és Világűr Minisztérium
néven szerepelt). A CASC továbbra is kormányhivatalként
működik, amikor a Kínai Nemzeti Űrhivatal (CNSA) nevé
ben folytat tárgyalásokat külföldi partnerekkel. A CASC fel
ügyelete alatt öt fő kutatási akadémia áll:
- a Kínai Hordozórakéták Technológiai Akadémiája
(CALVT), mely a Hosszú Menetelés folyékony hajtóanyagú
rakétacsalád tagjainak tervezéséért és gyártásáért felelős.
- a Kínai Űrtechnológia Akadémia, mely mesterséges
holdak tervezéséért és gyártásáért felelős.
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- a Szilárd Hajtóanyagú Rakéták
Akadémiája.
- a Taktikai Rakéták Technológiai
Akadémiája.
- a Cirkáló Rakéták Technológiai
Akadémiája.
A kínai kereskedelmi űrtevékenysé
get a Kínai Nagy Fal Ipari Vállalat
(CGWIC) felügyeletére bízták. A
CGWIC külkereskedelmi vállalat volt
korábban, fő tevékenységébe nemzet
közi eladások, piackutatás, nemzetkö
zi egyezmények megkötése, szerző
dések kivitelezése és megvalósítása
tartozott. A CGWIC számos üzleti kap
csolatot épített ki különböző társasá
gokkal és kutatási intézetekkel az
Egyesült Államokban, Svédországban,
Németországban, Franciaországban,
Ausztráliában,
Nagy-Britanniában,
Brazíliában, a Nemzetközi Kommuni
kációs Műhold Szervezettel, a Nem
zetközi Tengerészeti Műhold Szerve
zettel és más nemzetközi szervezetek
kel.

Az ŰRTUDOMÁNYOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERE
Az első, repüléssel foglalkozó karokat 1940-ben alapítot
ták a Csinghua Egyetemen, a sanghaji Csao-Tang Egye
temen, a Központi Egyetemen és a Zeijang Egyetemen.
Csien Hsze Sen és több, az Egyesült Államokban kikép
zett szakember Kínába való visszatértét követően, 1958ban a Pekingi Repülési Intézet, az Északnyugati Poli
technikai Egyetem, a Szarbin Politechnikai Egyetem, a
Szarbin Katonai Technológiai Intézet és más intézmé
nyek is létrehozták a maguk űrhajózással foglalkozó ka
rait. Az Északnyugati Politechnikai Egyetem űrhajózási
ismereteket oktat megszakítás nélkül immár 1958 óta.
Működésének első negyven éve alatt 5000 bacselort, 500
mestert és 80 PhD-végzettségű diákot bocsátott ki űrha
józási szakon. A többi egyetem hasonló területen folyta
tott oktatómunkáját félbeszakította a kulturális forrada
lom, és csak 1985 után térhettek vissza e tudományterü-

15. ábra: Az SJ-2 grafikus ábrázoláson

Űrtechnika

v__________________________У

let oktatásához. Különböző speciális területek alakultak,
pl. űrhajótervezés, rakétahajtómű-tervezés, irányítástechnika, repülésmechanika, elektronika, aviatika és szá
mítógépes tudományok.

Ű rrepülő terek
Kína az eltelt évek során három űrrepülőteret épített űr
programja számára.
- A Jihuan űrrepülőtér Jihuan városától északra találha
tó, Gansu tartományban. Eredetileg négy kilövőállást mű
ködtettek itt, valamint a földi kiszolgáló létesítményeket,
ahonnan 1970-től kezdődően 24 mesterséges holdat állítot
tak alacsony, nagy hajlásszögű pályára. 1999-ben a terüle
tet továbbfejlesztették, kiterjesztették déli irányban, ahol
egy új, függőleges összeszerelő csarnokot építettek fel, va
lamint a hozzá tartozó kilövőállást a nehézrakéták és az
embert szállító űrhajók felbocsátására.
- A Tajjüan űrrepülőtér 139 km-re fekszik Tajjüan városá
tól, Sanszi tartományban. Ezt a kilövőállást használják a
napszinkron pályára, illetőleg egyéb, poláris pályára felbo
csátandó műholdak indításához.
- A Hszicsang űrrepülőtér Hszicsang városának közelé
ben található, Szecsuan tartományban. Ezt az űrközpontot
geostacionárius pályára indítandó műholdak alacsony át
meneti pályára bocsátására használják. Hszicsang földrajzi
előnnyel is rendelkezik, aránylag alacsony szélességen
fekszik. Valamennyi kínai geostacionárius műholdat, vala
mint a külföldi gyártású, kínai hordozórakétával pályára állítottakat is innen lőtték fel.

nyeinek. A rögzített
földi állomások szá
mát hatra emelték.
Megegyezést kötöt
tek Franciaország
gal, Brazíliával és
Svédországgal,
hogy kölcsönösen
megosztják egymás
követőállomásainak
használatát.
1999 18. ábra: Az SJ-5 műhold
februárjában Fran
ciaországgal további
egyezményt is kötöttek, miszerint összekapcsolják a francia
CNES irányítóközpontot a kínai Hszian irányítóközponttal.
2000 januárjától Kína hozzáférést kapott a Svéd Űrtársaság
svédországi és norvégiai követőállomásainak adataihoz. Uj
követőállomásokat építettek Kína területén kívül (a Csen
des-óceánon, a Kiribati Köztársasághoz tartozó Dél-Tarawa
szigeten és Namíbiában, Swakopmundban). A CBERS
együttműködési program keretében Kína földi műholdirányí
tó állomást építhetett fel Brazíliában. Tizenhat hónapos javí
tást követően a kínai űrkövető rendszer 1999-ben újra tel
jessé vált, majd még abban az évben Sanghajban vízre bo
csátották a negyedik követőhajót is.
A hosszú távú elképzelések között szerepel a kínai köve
tő és adattovábbító műholdrendszer (TDRSS) kiépítése. A
tervezett TDRSS rendszer két geoszinkron műholdat foglal
na magában, valamint 5-10 adattovábbító mesterséges
holdat, bolygónk 85%-os lefedése mellett.
(Folytatjuk)

Követő,

t e l e m e t r ik u s és ir á n y ít á s i h á l ó z a t

Kína követő, telemetrikus és irányítási hálózatát (TT&C)
párhuzamosan építették és fejlesztették az űrrepülőte
rekkel. Az 1990-es évek végéig a TT&C hálózat a követ
kező elemeket tartalmazta: irányítóközpont (Hszian vá
rosában, Sanhszi tartományban), nyolc földi állomás (5
rögzített és három mobil állomás), valamint két TT&C
hajó. Az öt földi állomás az alábbi helyeken épült: Veinan
(Hszian közelében), M inhszi (Fujian tartom ány),
Csangcsun (Dzsiilin tartomány), Karsi (Szinjiang tarto
mány) és Nanning (Guanszi tartomány). Habár vala
mennyi Kína terüle
tén található, ez az
optikai és rádióbe
17. ábra: Az SJ-4 műhold
rendezéseket ta r
talmazó követőhá
lózat, valamint a te
lemetriái és az irá
nyítási adatok háló
zaton keresztül va
ló továbbítása igen
sikeresen
m űkö
dött, és tökéletesen
megfelelt az elvárá
soknak a korai űr
program során.
Az 1990-es évek
végén az eredeti
rendszert kiegészí
tették, hogy megfe
leljen a 2000-es évet
követő pilótás űr
program követelmé

G. Tóth Károly:
LILIOM
FORRADALMA
„A kiváló tiszti jelvényét el
nézve biztos vagyok ben
ne, hogy tisztában van az
zal, nem ezzel a néhány tíz
szovjet katonával érkez
tünk ide, de a helyzetük
pontosabb megértése vé
gett jobb, ha tudja, hogy a
T-54-esekből álló osztag
itt áll a dombok mögött, és a támadási jel leadása után
néhány perc alatt itt lesznek.”
Egy volt híradós tiszt visszaemlékezése fiatalságára,
az ötvenes évekre, a forradalomra és a megtorlásra különleges hangulatú olvasmány a sorsról. Az esemé
nyek fő helyszíne a Balatonszabadinál működő rádióál
lomás.

GTK Stratégia Consulting, Budapest, 2006.
A 96 oldalas mű 3400 Ft-os áron (ebben benne van a
postai utánvét költsége) levélben, telefonon, emailben megrendelhető, vagy postaköltség nélkül
megvásárolható: Kékesi könyvesbolt, 1054 Buda
pest, Kossuth téri metróállomás, telefon: 460-3722;
06-30 575-0709; e-mail: dornan@vipmail.hu
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Könyvismertető

lan W estw ell: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ NAPRÓL NAPRA
„1917. október 17. Tengeri háború, Északi-tenger. A BRUMMER és a BREMSE né
met könnyűcirkálók rajtaütnek egy 12 kereskedelmi hajóból álló, a MARY ROSE és
a STRONGBOW rombolók által kísért brit konvojon. Elsüllyesztik mind a két rombo
lót és a konvoj hajóinak háromnegyedét.”
A sokoldalú, esetenként szűkszavú áttekintés az első világháború történetéről, el
ső osztályú fotóanyaggal. Egyaránt kitér a tengeri háborúra, a szárazföldi harcokra,
a légi hadviselésre és a külpolitikai lépésekre. Jellegzetesen brit szemléletével mi
nem mindenben értünk egyet.
A haditengerészeti vonatkozású híranyagoknál a szerző vagy a hazai fordító összeke
vert néhány hadihajó-kategóriát (pl. nehézcirkáló szerepel páncélos cirkáló helyett, az
INFLEXIBLE és az INVINCIBLE pedig nem a csatahajók, hanem a csatacirkálók közé so
rolandók). A magyar olvasónak feltűnő hiány, hogy a könyv nem említi a ZENTA elsülylyesztését és a tettet végrehajtó francia-angol kötelék háborús bűncselekményeit.
(1. Nem mentették a személyzetet. 2. Egyes hajók még a vízben úszó emberekre is tü
zeltek.) Természetesen az belefért a kötetbe, hogy a németek egy belga városban kivé
geztek 160 polgári személyt. De mint a győztes szellemiséget tükröző filmek és könyvek
százaiból tudjuk, háborús bűncselekményeket, kegyetlenkedéseket mindig a németek
szoktak elkövetni, a lovagias angolok, franciák, amerikaiak sosem...
A magyar nyelven először 2001-ben megjelent, s most újranyomott mű erőssége a „színessége”, és hogy távoli, kü
lönleges hadszínterekről, eseményekről is közöl híreket. Meglepő, hogy annak idején Dél-Afrikában kisebb felkelés tört
ki, mert az ottani fiatalemberek egy része a németekkel szimpatizált, s semmiképpen nem kívánt hadba vonulni a fel
menőiket alig egy évtizeddel előbb még koncentrációs táborba záró Angliáért. Megtudhatjuk, hogy a francia hadsereg
ben szintén előfordult lázadás, és az afrikai, kaukázusi, mezopotámiai fronteseményekkel, a vadászrepülő-ászokkal, a
Gotha bombázók és Zeppelin léghajók bevetésével, a gerilla-hadviselés mesterének bizonyuló, a háború legvégéig ki
tartó Paul von Lettow-Vorbeck rhodesiai működésével kapcsolatos hírek ugyancsak érdekesek. A német tiszt 175 eu
rópai katonából és 3000 aszkáriból álló erőivel 130 ezer főnyi ellenséget kötött le.
A könyv szerint osztrák-magyar repülőgép süllyesztett el a világon először ellenséges tengeralattjárót. Egy utolsó kü
lönlegesség: a sorok között olvasva úgy tűnik, hogy 1914 októberében Nagy-Britannia hadüzenet nélkül indított táma
dásokat török ellenőrzés alatt álló célpontok ellen Mezopotámiában. Az angolszász történészek az ilyet hívják orvtá
madásnak, ha nem róluk, hanem mondjuk a japánokról és Pearl Harborról van szó.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2001. Terjedelem: 184 A/4 méretű oldal, számos fotóval.
Ára postaköltséggel együtt 3700 Ft. Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefonos rendelés: 06-30-419-3530, E-mail: rendel@hajja.hu, Honlap: www.hajja.hu

Czettler Antal: A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ REJTETT ERŐVONALAI
„Molotov azonban olyan fejtegetésekbe bocsátkozott, amelyekre Ribbentrop nem
volt felkészülve. A Szovjetunió - kezdte mondandóját a külügyi népbiztos - mint a
Fekete-tenger uralkodó hatalma valódi, nem pedig papirosra írt garanciákat kíván.
Nemcsak a török tengerszorosok kérdése, hanem Bulgária is érdekli. Sőt, a Szov
jetunió érdekelt Románia és Magyarország ügyében is. Arra is kíváncsi a szovjet
CZETTLER ANTAL
kormány, hogy mi az elgondolásuk a tengelyhatalmaknak Jugoszlávia és Görögor
A I I . VILÁ G H Á B O R Ú
szág jövőjéről. Ezenkívül tudni akarja, hogy a Német Birodalom kormánya még min
re jte tt erővonalai
dig fontosnak tekinti-e a svéd semlegesség kérdését. Ehhez járul a dán tengerszo
rosok kérdése (Belt, Sund, Skagerrak és Kattegat).”
„Már több ízben utaltunk rá, hogy Roosevelt és tanácsadói Sztálint nem brutá
lis, mindenre képes, totalitárius ideológiától motivált, bűnöző hajlamú diktátornak
tartották, hanem - Averell Harriman akkori moszkvai amerikai nagykövet szerint
- progresszív, »az orosz New Deal« megvalósítására törekvő államférfinak. Mál
táról Jalta felé vezető útján Roosevelt azt hajtogatta, hogy Sztálin nem imperia
lista."
Az út 1941. június 22-ig - a III. Birodalom és a Szovjetunió közeledése, barátkozása és elhidegülése. Az észak-afrikai partraszállás (Fáklya hadművelet) háttere, a me
diterrán stratégia, Churchill és Roosevelt árnyaltabb, gyenge pontjaikra is rámutató jel
lemzése, bírálata, az olasz kiugrási kísérlet (1943) - főleg ezekről a kérdésekről olvashatunk a 385 oldalas kötetben.

Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 5000 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség)
vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp., Kossuth tér, metróállomás. Telefon 4603722; 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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""""“"'„Big Mac” C -1 7 Pápán
erm észetesen
nem az óriás
szendvicsre kell gondolni, hanem
az Egyesült Államok Légierejé
nek (USAF) C -1 7 Globemaster III
héz szállítógépére. 2007. augusztus
25-én a kora délutáni órákban szállt le
a Légiszállítási Parancsnokság legjob
ban igénybe vett teherszállítója a Pápa
Bázisrepülőtér betonján. Az egykoron
Griffek és Sámánok bázisa első alka
lommal nyújtott helyszínt a nálunk rit
kán látott csillagsávos felségjelzésű
nehéz szállítógépnek.
A USAF felajánlásának köszönhe
tően a C-17-es vette fedélzetére a
463 L típusú raklapokra összekészí
tett, illetve csomagolt negyventonná
nyi logisztikai utánpótlást augusztus
27-én. Az előkészített lehálózott árut
egy villástargonca vitte az óriásgép
farához, majd felemelte a vízszintes
re leengedett rámpa magasságáig. A
beszintezést követően az amerikai ki
segítő személyzet a görgős to 
vábbítórendszer segítségével az elő
re meghatározott helyre gördítette a
rakományt. A „rakmester” irányítása
mellett végezték a berakodást, a ter
hek elosztását, elhelyezését és azok
rögzítését. A Globemaster III bemálházásának művelete alatt az álló
helyzeti energiaszükségletről (fedél
zeti rendszerek, klíma, raktérvilágítás
stb.) a jobb főfutógondola elé beépí
tett segédhajtómű gondoskodott. Az
üzemanyag folyamatos ellátását a re
pülőtér két (Rába, MAN) tartálykocsi
ja szolgálta.
A teher elhelyezése, rögzítése el
sőrendű volt a szállítógép tömegpont
ja és repülőbiztonságának szempont
jából. Ugyanis a rakományt Afga
nisztánba, a Tartományi Újjáépítési

D

1. ábra: A Pápán várakozó gép elölről

Magyar Kontingens harmadik váltá
sa számára szállították, és a „harci
övezetbe” történő berepülés és le
szállási manőverek miatt fontos volt,
ne
hogy a rakomány ne tudjon kimoz
dulni helyéről. A „Big Mac” ily módon
rendkívül megkönnyítette a szállít
mány kijutását a hadműveleti terület
re, mert ezt önerőből az An-26osokkal csak „körülményesen” (több
szöri fordulók, sok tankolás, kis se
besség stb.) lehetett volna kivitelez
ni. A berakodás végeztével a Pratt &
Whitney PW 2040 turbófan sugárhaj
tóműveket nem indították be, és a
gépátvizsgálás is elmaradt, ami arra
engedett következtetni, hogy nem
tudja fogadni az afganisztáni bázis.
A gyanú beigazolódott, és a várvavárt kigurulás és a látványos felszál
lás csak szerda délelőtt volt. Ennek
ellenére a Big Mac lenyűgözte a je 
lenlévőket, és a személyzet munká
juk ellenére is készséges és előzé
keny volt.

A TÍPUS LEÍRÁSA
Az amerikai hadvezetés a ’70-es évek
elején már felismerte, hogy az USA
érdekeit védő csapatok és az utánpót
lás szállításához a jövőben egy olyan
szállítógépre lesz szüksége, amely
egyaránt alkalmas stratégiai és tak
tikai feladatok ellátására. Azaz a
Lock-heed C -1 41 Starlifter kapacitá
sát és a C -1 30 Hercules strapabíró
ságát ötvözni kell egy rövid fel- és le
szálló (STOL) képességű gépben. A
gépnek alkalmasnak kell lennie harcjárművek, katonák közvetlen szállítá
sára, egy a harcvonalhoz közeli „elő

készített” talajú vagy rossz minőségű
repülőtérre történő leszállásra és csa
patok esetleges kimentésére. Az ak
kori McDonnell-Douglasnél idejekorán
felismerték a lehetőséget, és megal
kották az YC -17-es típust, amely
1975-ben elvégezte első felszállását.
Az YC-15-ös szerkezeti kialakítását
tekintve „megegyezett” a Boeing
Y-15-tel, bár utóbbi paramétereit és
teljesítményét tekintve felülmúlta azt.
A politikai érdekek hosszú évekre há
nyatott sorsra ítélték a típust, mond
ván, hogy a Lockheed C -1 41 Starlifter
és a C -5 Galaxy repülőgépei el tudják
látni a feladatokat. Az 1980-as évek
végére a USAF nagy távolságú és tö
megű szállítási kapacitása leromlott,
mivel a C -1 41 -esek kiöregedőben vol
tak, repülési idejük végéhez közeled
tek, a C-5-ösök egy részét pedig mo
dernizálni kellett. A sors fintora, hogy a
McDonell-Douglasnél (ma már Boe
ing) több idő jutott a fejlesztésekre, en
nek következményeként egy rendkívül
kifinomult, nagy teljesítményű, meg
bízható Globemaster-lll gép született
meg.
1990 januárjában kitört az első
öbölválság, ami bizonyította a C -1 7es létjogosultságát, ugyanis a USAF
nem rendelkezett kellő mennyiségű
nagy teljesítm ényű szállítógéppel.
Ettől fogva a C -1 7 Globemaster III
sorozatgyártása elől elhárultak a po
litikai akadályok, és 1991. szeptem 
ber 17-én megtörtént a típus első
felszállása. A végeredm ény egy
nagy teljesítményű, alacsony kar
bantartási igényű, hagyom ányos
sárkány- és futómű-elrendezésű, „T”
vezérsíkkal ellátott, négy hajtóműI vés típus lett.

2. ábra: Az amerikai szállító
parancsnokság új jelvénye és a légierő
tartalékos haderő parancsnoksága
jelvénye

A USAF hivatalosan 1993 júliusában
állította hadrendbe a C-17A Globmaster lll-at. Az ergonometrikus piló
tafülkében tevékenykedő két pilóta
munkáját segítik a fejlett digitális elekt
ronikai rendszerek, a színes folyadékkristályos kijelzők, a szemmagasságú
tükörüveg kijelző, azaz HŰD (HeadUp-Display), a négyszerezett elektro
nikus kormányvezérlési rendszer
(Flay-By-Wire), a konvencionális

3. ábra: Rakodás a hátsó rámpán keresztül
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szarvkormányokat pedig lecserélték
botkormányokra. A STOL-képesség a
korszerű szárnyaknak, a „T” vezér
síknak és a négy nagy teljesítményű
turbofan sugárhajtóműnek köszön
hető. A szárnyakat ellátták felhajtó
erőnövelő rendszerekkel, orrsegédszárnnyal, „nagyméretű” ívelő- és fék
lapokkal, valamint leáramlást csökken
tő vinglettekkel is. A vízszintes vezér
sík állásszöge állítható, továbbá a raj
ta kialakított magassági kormányokat
két-két részre osztották. A négy Pratt
& Whitney PW 2040 kétáramú sugár
hajtómű ( F-117-PW -100) rövid kon
zoljának köszönhetően a gázsugarak
közvetlenül a leengedett féklapokra
irányulnak, amelyek azt lefelé terelik,
növelve azok hatékonyságát. A sugárhajtóművek gázsugárfékekkel vannak
ellátva, így rezerv üzemmódban a hi
deg és a forró gázáramok sugarait ol
dalra és felfelé térítik ki. Ezzel a sajá
tos megoldással elkerülték a „leszállópálya” talajfelverődését, és onnan az
idegen anyagok bejutását a hajtómű
vekbe, továbbá a kiáramló gázok nem
érintkeznek a szárnyakkal.
A sugárfékeknek köszönhetően egy
„teljesen” megrakott (kb. 75 000 kg)
Globemaster III egy 1000 méter hoszszú és 28 méter széles kifutó kb. 915
méteres szakaszán képes megállni,
megfordulni. Szükség esetén a Big
Mac képes tolatni is (max. 2%-os
emelkedőn). A tizennégy kerekes futó
mű (2 kerekes orrfutó, 2x6 kerekes fő
futók), amely rendkívül erős és ro
busztus kialakítású, lehetővé teszi a
gép számára, hogy „szinte bármilyen”
talajú felszállópályáról üzemelhessen.
Természetesen a rossz minőségű fel
szállópályák megrövidítik a futóművek
szerkezetének és abroncsainak élet
tartamát. A görgős továbbító rendszer
nek köszönhetően a gép alkalmas kü
lönböző szállítási feladatokra és kü
lönböző típusú és tömegű terhek fékernyős légi kidobására is.

A C -17A Globemaster III a had
rendbe állítása óta nagy távolságú,
nagy tömegű áruk szállításában is
bizonyította kiváló képességeit. Az
USA haderőit a világ válságövezete
ibe mindenhová elkísérte (Szomália,
Bosznia, Irak, A fganisztán), sőt,
ahová az elnöki „szuperjumbo” nem
tudja elvinni az elnököt, oda a Big
Mac repíti el. így volt ez 1996 febru
árjában is Bili Clinton elnöksége
alatt.
A C -17-es megbízhatóságával és
kiemelkedő teljesítményével felhívta
magára más nemzetek katonai veze
tésének figyelmét is. Elsőként NagyBritannia rendelte meg a típust a
Boeingtől. A RAF-hoz (Royal Air
Force) az ötgépes tételből az első
példány 2001. május 17-én érkezett
meg. Mivel egyre több és több szállí
tási feladatot bonyolítottak le velük,
ezért a RAF egy hatodik gépre is op
ciót jelentett be. A brit haderők igé
nye szerint a válságövezetek vala
melyikében rövid idő alatt kézhez
kaphatják a harceszközeiket (Chal
lenger harckocsi, Warrior páncélos,
Apache és Lynx helikopterek vagy
más hadianyag) a harcoló alakula
tok. Másodiknak az ausztrál kor
mány tette meg a szükséges lépése
ket, ugyanis a RAAF (Royal Austral
Air Force) C -130 Herculesei kivonás
előtt állnak. A kontinensnyi ország
szárazföldi haderői az M-1 Abrams
harckocsikat rendszeresítették, így
azok légi mozgatása önerőből meg
oldható. Ausztrália külföldi katonai
szerepvállalása jelentős, ezért a har
coló alakulatok légi támogatásához
például egy C -17-es három Tieger
ARH harci helikoptert tud elszállítani
az adott övezetbe. Svédország kato
nai vezetésének és doktrínájának
megfelelően szintén a C -17-es len
ne a legjobb megoldás, arról nem is
beszélve, hogy a szárazföldi had
erők szintén a nehéz L eo pa rd -ll
harckocsikkal rendelkeznek, csak a
politikai szándék hiányzik a kiörege
dő C -130-as leváltására.
A NATO és tagországai számos
nemzetközi (Irak, Afganisztán) misszi
óban vesznek részt tevékenyen, ezért
nélkülözhetetlen számukra egy saját
stratégiai légi szállítási (SAC) flotta lét
rehozása. A NATO felső vezetése
ezen jellegű szállítási feladatok ellátá
sára 3 vagy 4 C -1 7 Globemaster lll-at
vásárol, így kiküszöbölik a polgári légi
szállítástól való függőséget. A felaján
lott három repülőtér közül 2007. no
vember elején a tagországok (15+2)
„együttesen” Pápa Bázisrepülőtér mel
lett tették le voksukat. A programban
jelenleg a következő országok vesz-

nek részt: Bulgária, Csehország, Dá
nia, Észtország, Hollandia, Lengyelor
szág, Lettország, Litvánia, Magyaror
szág, Norvégia, Olaszország, Romá
nia, Szlovénia, Szlovákia és az USA
mellett két békepartneri állam, Finnor
szág és Svédország.
2008 elején a tagországok a szük
séges dokumentumok létrehozását
követően beindítják a programot Pá
pán. A SAC-feladatok ellátását biztosí
tó gépek karbantartására és egyéb
szükségszerű javítások elvégzéséhez
egy új hangárt kell felépíteni, és a je
lenlegi állóhelyet megnagyobbítani.
Továbbá a már meglévő épületeket
funkcióknak megfelelően felújítani, és
a reptér tűzoltó gépkocsijait és sze
mélyzetét megnövelni, illetve átképez
ni. Az első C-17-es 2008 végén érke
zik meg a bázisra, és a teljes állomány
(3-4 db) 2009-ben fogja elérni a had
rafoghatóságot. A flotta üzemeltetését,
karbantartását a tagországok kb. 200
fős kontingense (157 katona és a Boe
ing cég 53 szerelője) fogja biztosítani,
és a gépek teljes élettartama alatt 18
fő gyári szakértő végzi. A C-17-es flot
ta NATO-, EU-, ENSZ- és egyéb hu
manitárius célú szállítási feladatokra,
valamint nemzeti szállítási feladatokra
használható.

4. ábra: A gép hajtóművei

FŐBB MŰSZAKI ADATOK
Személyzet: 2 fő pilóta és 1 rakodó
mester. A raktér mérete: hossza 26,82
m; szélessége 5,48 m; magassága
(szárnybekötésnél) 3,76 m; kapacitá
sa: 88 fő (max.) vagy 102 fő felfegy
verzett katona, vagy 36 fő hordágyas
és 54 fő ülő sebesült, illetve beteg. Kü
lönböző típusú harckocsik, páncélo
sok, helikopterek és egyéb hadianya
gok (18 db 463 L típusú raklapon)
max. 77 500 kg-ig.
A gép paraméretei: hosszúsága
53,04 m; szárnyak fesztávolsága
51,75 m (ill. 50,29 m); szárnyak felüle
te 353 n f; magassága 16,8 m; szerke
zeti tömege 128 100 kg.
Maximális felszállótömeg: 265 350
kg; tüzelőanyag-mennyiség: 138 000 I,
hatótávolság: 4482 km (légi tankolhatósága miatt megtöbbszörözhető).
Hajtóművek: 4 db Pratt & Whitney
PW 2040 (F-117-PW -100) turbofan
sugárhajtómű.
Tolóerő: 185,5 kN. Sebesség (opti
mális): 0,76 Mach = 830 km/h utazó.
Repülési magasság: 13 716 m
(max. szolgálati).

5. ábra: Az orrfutó közelről
6. ábra: Berakás a rakodótérbe

(A Pápán kiosztott sajtóanyag szerint.
A gyár adatai ezektől kissé eltérőek. Sárhidai Gyula)
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Matthaeidesz Konrád

Francia erőd

mi
ként emlékezik múltjára, pontoI sabban győzelmeire, arról elkép
zelhetően mindenkinek van fogalma.
Napóleon nemzetközinek is nevezhető
hadai fényesen beírták nevüket a had
történelembe. 1871-ben nem éppen di
csőségesen lengett a trikolór, az első
világháborúban tengerentúli segítség
gel vívták ki sikerüket. A második világ
háborúban teljes vereség után angol
szász támogatással váltak győztesek
ké. Hogy az utána következő időben In
dokínában, Algériában mi történt? Az
OGY A FRANCIA HADTÖRTÉNELEM

már inkább politikai, mint katonai dön
tés. Tény, a franciák mindent megtesz
nek azért, hogy hadtörténetük minél fé
nyesebb legyen. Ennek példája a
Reims térségében látható Fort de la
Pompelle erődmúzeum is. A Párizs felé
tartó autópályán már jó előre felhívják
az arra utazó figyelmét, hogy ott kézzel
fogható bizonyságát szemlélhetjük meg
a francia hadtörténelem dicsőségének.
Az erőd az út bal oldalán terül el, mind
két oldalon kiépített autóparkolóval. A
kényelem érdekében a múzeum ellen
tétes oldalán lévő parkolóból az autó

1. ábra: A Pompelle erőd bejárata

passage souterrain

OBLIGATOIRE
POUR l ES PICONS
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pálya alatt kiépített alagút - oldalfalán
plakátokkal, figyelemfelkeltő jelmondat
okkal - vezet át az erődhöz.
A franciák részére tragikus ered
ménnyel végződő 1871-es francia-po
rosz háborút követően, 1883-85 kö
zött az ország keleti területén egy
esetleges német támadás ellensúlyo
zására megkezdték a Reims - Norgen
- Abeese - Berru - Brimont - Thierry
erődvonal kiépítését. A Pompelle erőd
területe 5,5 hektár, és az akkori kornak
megfelelő legmodernebb fegyverekkel
szerelték fel, 277 löveget telepítettek,

közöttük 6 db155 mm-es ágyút, szám
talan géppuskát. 1913-ban valamilyen
oknál fogva elvitték a fegyverzetét. Ez
zel indokolták később, hogy a néme
tek 1914. szeptember 4-én Párizs felé
törve, gyakorlatilag menetből foglalták
el ezt az erődítményt is. A francia fővá
ros előtt megtört a német villámhadjá
rat, sőt, megindult a német visszavo
nulás, így került ismét francia kézre az
erőd. A visszavétel után komoly erőt,
gyalogságot, tüzérséget összpontosí
tott ide a hadvezetés, hogy az esetle
gesen ismét meginduló német táma
dásokat felfogja. A védelem erősítése
érdekében ide vezényelték az orosz
cár által segítségül küldött két orosz
brigádot is.
A németek célul tűzték ki a terület is
mételten történő elfoglalását, támad
ták tüzérséggel, gyalogsági rohamok
kal, repülőgépekről, sőt, gázzal is.
Mindezek ellenére a védők kitartottak.
A franciák a légelhárítás érdekében lé
gierejük egy alakulatát is letelepítették
a közelben. Itt repült René Dorme ka
pitány repülőász, akinek addig 23 légi
győzelmet írtak javára. A kapitány itt
halt repülőhalált, amikor 1917. május
25-én egy német támadás elhárításá
nál lelőtték.
A második világháború folyamán a
Pompelle már nem játszott védelmi
szerepet, utána pedig üresen állt, míg
1956-ban az állam át nem adta a
Maginot Nemzeti Egyesületnek. Tőlük
idővel visszavásárolta Reims városa,
hogy turistalátványosságként a nem
zeti öntudatot erősítse, a francia kato
na hősiességét reprezentálja.
Az erődben, pontosabban a múze
umban, az építmény lehetőségéből
adódóan többszintes kiállításon, vala
mint szabadtéri bemutatókon tekint
hetjük meg a dicső francia múltat. A
hajdani kazamatákban a fényes idők
ben használt eszközök, fegyverek lát
hatók. A német és a francia eszközök
szétválasztásával ugyan nehéz az
összehasonlítás, de érződik az első vi
lágháború díszes, még az előző szá
zadot idéző felszerelése: piros nadrá
gok, aranyozott sisakok, csillogó
gombsorok, no meg fényes kardok. A
falakon lévő fényképek, a térképek hű
képet nyújtanak az erődítményért folyt
ostromokról.
A szabadtéren az időszakot konzer
váló fényképekről elénk tárul a rombo
lás. Lövészárkok, gránáttölcsérek,
szögesdrót huzalok, épen, szakadtán
idézik a poklok poklát, a küzdelmet, a
harcot, a halált, mely az első világhá
ború idején itt kaszált - egyedül a
fegyverdörej hiányzik. A kiállított lövegek is megérdemlik a figyelmet, ritka
ságok, érdekességek.
■

2. ábra: Csőrobbanás egy tábori ágyúnál

3. ábra: Francia messze hordó löveg kiállítva
4. ábra: Az erőd egy részlete a belső tér felől
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Amaczi Viktor

Paul Warfield Tibbets
1915-2007

étezerhét november 1-jén halt
meg 92 éves korában Paul W.
Tibbets nyugalmazott amerikai
dandártábornok, annak a repülőgép
nek a parancsnoka és pilótája, amely
a világtörténelem első atombombáját
ledobta Hirosimára. Neve ma már
csak szűk szakmai körökben ismert.
B-29-es repülőgépe, az Enola Gay
(amely nevét Tibbets anyjától kölcsö
nözte - fordítva olvasva Alone) már is
mertebb, Hirosimát viszont az egész
világ ismeri.
Tibbets már fiatal hadnagyként is a
bombázócsapatoknál teljesített szol
gálatot, 1942-ben mint repülő század
parancsnok több bevetésen vett részt
B—17 (Flying Fortress - repülő erőd) tí
pusú bombázó repülőgépével a meg
szállt Európa fölött, illetve Észak-Afrikában.

K

1943-ban az új bombázó a Boeing
B -2 9 Superfortress (Szupererőd)
repülési próbáin vett részt. A B-29
bombázó kifejlesztését még 1939ben Hap Arnold repülő tábornok
szorgalmazta. A hadászati elképze
lése az volt, hogy ha a németek
egész Európát elfoglalják, legyen le
hetőség az atlanti térségből válaszcsapásmérésre. Ennek megfele
lően a tervek az addigi leggyorsabb,
legmagasabban és legtávolabb re
pülő harci repülőgépet körvonalaz
ták. Érdekessége az volt, hogy a pi
lótafülke kezelőszerveit a gép hátsó
részében is elhelyezték, hogy sérü
lés esetén onnan is lehessen irányí
tani bombázót.
Tibbets mintegy 400 óra repülési
idővel az akkori idők legtapasztal
tabb B-29-es repülőgép-vezetőjévé

1. ábra: A B-29 Enola Gay bombázógép összeszerelése a múzeumi csarnokban
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vált. Később a Manhattan Project (az
atombombaterv fedőneve) állom á
nyához vezényelték, ahol felelőssé
tették az atombomba-hordozásra ki
jelölt csoport megszervezéséért és
kiképzéséért. Feladata volt tovább
vizsgálni az atombomba ledobásához szükséges feltételek meglétét, il
letve a B-29 esetleges módosításá
nak kezdeményezése. Ennek megfe
lelően számos változtatást javasolt,
többek között a páncélzat lebontását
a faroklövész fülkéje kivételével, tü
zelőanyag-befecskendezést, változ
tatható állásszögű légcsavarokat,
megfelelő bombatárt, hogy elbírja a
10 000 font (4536 kg) tömegű bomba
felfüggesztését. A repülőgéptípus így
gyorsabb, a repülési magasság na
gyobb lett, és a légvédelmi eszközök
hatásos magassága fölött tudott re-

pülni. 15 db B-29-est alakítottak át
hasonló jellemzőkkel. A bombázó
századot a Wendoverben települt lé
gi támaszpontra helyezték, amely
elég közel volt Los Alamoshoz, hogy
tudják tartani a kapcsolatot. A bom
bavetési gyakorlatokat Salton Sea fö
lött végezték, amely szintén ideális
távolságra volt.
A mintegy 200 tisztből és 1500 sorállományú katonából álló csapatot át
helyezték a Mariana-szigetekhez tar
tozó Tinian-szigetre. Truman elnök
parancsa értelmében 1945. augusz
tus 6-án hajnali 2.45-kor az Enola
Gay felszállt tízfős személyzettel,
bombatárában a Little Boy nevű
atombombával. Az Enola 9.15-kor le
dobta a világ első atombombáját Hi
rosimára, ezzel megnyitotta a hadvi
selés új korszakát. Tibbets repülőgé
pe 14.58-kor landolt Tinian szigetén.
Tibbets megkapta a Kiváló Szolgála
tért keresztet, a többiek pedig a Légi
erő Szolgálatáért keresztet. A törté
netírás szinte elfeledte az Enola Gay
két kísérőjét. Az egyik a Great Artiste
volt Charles Sweeney őrnagy pa
rancsnokkal, a másik a becenév nél
küli 44-27291 oldalszámú volt, Geor
ge W. Marquart százados parancs
nokságával. Az augusztus 9-én Nagaszakira ledobott bombát Charles
Sweeney őrnagy Bock’s Car becene
vű repülőgépe szállította. Ez a repülő
gép az Egyesült Államok Légiereje
Múzeumában van kiállítva Ohio ál
lamban Columbus város mellett (in
nen indultak a világhír felé a Wright
testvérek).
Tibbets gépének hányatott sorsa
volt. Sokáig a Smithsonion Intézet
raktárában állt a szabad ég alatt az
Andrews légi támaszponton. A hirosimai bombavetés ötvenedik évfordu
lójára szóba került a gép kiállítása a
nagy nyilvánosság számára. A kiállí
tás megrendezésével kapcsolatban
különböző vélemények csaptak öszsze. Az eredeti tervek szerint az
atombomba ledobásának hadászati
politikai körülményeit is taglalták vol
na. Az amerikai veteránszövetségek
tiltakoztak, mert a japánokat ártatlan
áldozatokként akarták bemutatni. Az
ügy a Kongresszusig gyűrűzött. Vé
gül a kiállított részletekben főként
technikai oldalról mutatták be az
Enolát.
A B-29 volt a repülés történetében
az első katonai bombázó repülőgép,
amelynek a belső tere túlnyomásos
volt. A kiállított négyágú légcsavar, a
fedélzeti lokátorberendezés és még
sok más tárgy híven jellemezte az
akkori amerikai műszaki színvonalat.
Átrepülési távolsága 6600 km volt,

2. ábra: Egy korabeli fotó a gép személyzetéről, de jóval a bevetés után

ami szintén egyedi teljesítménynek
számított abban az időben. A monito
rokon és kivetítőkön az Enola tízfős
legénységéből az akkor még élő öt
veterán nyilatkozatait láthatta, hall
hatta a látogató, term észetesen
Tibbets is nyilatkozott.
Az atombombával kapcsolatban a
Magyar Rádiónak 1995-ben a néhai
Teller Ede kifejtette, hogy így utólag
talán elképzelhető lenne, hogy egy,
a Tokiói-öböl felett felrobbantott
atombomba is elég lett volna a fegy
ver pusztítóerejének bemutatására.
A kiállítás három év múlva bezárt,
miután több millió érdeklődő látta.
Majd a teljesen felújított Enolát a wa
shingtoni Dulles repülőtér mellett fel
épített múzeumba, az Udvar-Hazy
Centerbe szállították át. (A múzeum
nevét a bőkezű adakozó tiszteletére
kapta, aki Udvarházy Istvánként Ma
gyarországon született.) Az Enola
küldetését ellenzők ott is hallattak
magukról - vörös festékkel leöntötték a gép orrát. A hasonló atrocitá
sok elkerülésére a gép orr-része
előtt lévő, a karzatokat összekötő
híd oldalát átlátszó plexi védfallal lát
ták el.

Tibbets hirosimai küldetése után
még számos fontos katonai feladatot
kapott és teljesített. Részt vett 1946ban a Bikini-szigeteken folyó nukleá
ris kísérletekben. Feladatot kapott a
hatmotoros B-47-es repülési próbáin,
illetve gyári átvételekor. Szolgálatot
teljesített a Hadászati Légierő Pa
rancsnokságán, és fontos NATOmegbízatást teljesítve Franciaország
ban járt. Később vezetője lett egy
olyan katonákból és civilekből álló
csoportnak, amely egykori küldetése
hátterét és körülményeit vizsgálta.
1966-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjas
ként a polgári repülésben dolgozott,
Genfben a sugárhajtású repülőgépek
vezetőinek, légi irányítóinak kiképzé
sében segédkezett. Visszatérve az
Egyesült Államokba egy repülőtársa
ságnál helyezkedett el, és 1985-ben
ment újból nyugdíjba.
Neve összeforrott az atombombával
és az atombomba ellenzőivel. Tibbets
minden nyilatkozatában hangsúlyozta
küldetése szükségességét és fontos
ságát. Újsághír szerint az idősen meg
halt tábornokot jeltelen sírba temetik
az esetleges atrocitások elkerülése
végett.
■
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Cifka Miklós

A Dassault Rafale
vadászbombázó

z 1970-es é v e k b e n , mikor a francia légierő éppen el (EAP) keretében született meg, de a megvalósításban a
kezdte a Mirage 2000 rendszeresítését, máris egy új, franciák már nem vettek részt. A francia fél az egészet a
korszerű vadászgéppel kapcsolatos igény lépett fel. Az Dassault által felügyelt programként képzelte el, amibe az
angolok semmiképpen sem mentek bele. Végül a francia fél
egyik indok a várható, új szovjet vadászgéptípusoktól való fé
lelem, a másik pedig a korábbi típusok, a légierő Mirage III.,
távozott az közös európai vadászgépprogramból.
5, F1 és Jaguar gépeinek, illetve a haditengerészet hordozó
A Dassault 1984 márciusában kezdte el a prototípus, az
in az Etendard és Super Etendard csapásmérő gépeinek, il együléses, szárazföldi repterekről üzemelő Rafale A építé
letve az F-8 Crusader vadászgépeinek az elavulása volt.
sét, és 1985 decemberében gurult ki a szerelőcsarnokból,
A két haderőnem egy közös kísérleti gép kifejlesztése a gép ekkor még GE F404-GE-400 típusú hajtóművekkel
mellett döntött, ez lett a Avion de Combat Experimental rendelkezett, mivel az M88 nem állt rendelkezésre. A szűz
(ACX) program. Acél egy üresen mintegy 10 tonnás töme felszállásra 1986. július 4-én került sor, és a kezdeti repülé
gű vadászgép megépítése volt, amely légifölény-feladat- sekkor máris 1,3 Mach, majd pár nappal később 1,8 Mach
körben 6 légiharc-rakétával szerelhető fel, csapásmérő fel sebességet ért el. A francia védelmi minisztérium az ered
adatkörben pedig 3,5 tonna hasznos terhet juttathat el 650 ményekkel elégedett volt, így megrendelte a típust.
km távolságra. A Dassault céget bízták meg a gép fejlesz
Érdekesség, hogy noha nem készítették fel hordozófe
tésével, a SNECMA pedig egy új hajtómű, az M88 elkészí délzeti üzemeltetésre, a prototípus több „touch and go”
téséért felelt. Eredetileg két prototípust építettek volna, de manővert is végrehajtott a CLEMENCEAU és a FOCH re
ezt később egyre csökkentették.
pülőgép-hordozók fedélzetén, hogy megvizsgálják, rendelFlozzá kell tenni, hogy Franciaország eredetileg részt vett kezik-e a típus valami olyan jellemzővel a megközelítés és
volna az Eurofighter-programban, amely egy páneurópai a leszállás folyamán, amin esetleg változtatni kellene. Az
programként közös fejlesztésnek indult a németek, angolok, eredmények azonban kielégítőek voltak, sőt, a megközelí
olaszok és spanyolok részvételével. Az Eurofighter szerte tési sebessége kisebb volt, mint a hordozókról üzemeltetett
ágazó elődprogramjai már előrevetítették, hogy a különböző Super Etendard és Crusader gépeknek.
országok különböző vadászgépeket álmodtak meg: míg a
Az M88 gázturbina csak 1990-ben készült el, először a
németek egy relatíve nagyméretű vadászgépben gondolkoz Rafale A bal oldali F404-esét cserélték le, és így próbálták ki
tak (Taktisches Kampfflugzeug 1990 - TKF90 - program), a repülés közben, majd végül mindkét hajtóművét megkapta. A
britek egy könnyű, jó légifölény-képességekkel rendelkező tí Rafale A egyetlen példánya 1994-ben vonult nyugdíjba.
pusban, illetve egy Flarrier-utódban (Air Staff Target - AST
403 és 409), illetve a BAE egy közös angol-német-olasz
Panavia Tornado-utódot (Agile Combat Aircraft - АСА) tett le A R afale család felépítése
az asztalra. A franciák számára ezek egyike sem volt túl von
zó, ráadásul kikötötték, hogy nekik olyan gépre van szüksé Rafale A: együléses, szárazföldi üzemeltetésű prototípus,
gük, amely hordozó fedélzetéről is üzemeltethető - amire vi egy darab épült;
szont a többi ország nem tartott igényt. A kompromisszum a Rafale C (Chasseur): együléses, szárazföldi üzemelteté
meglehetősen nagyra törő Experimental Aircraft Programme sű, többfeladatú vadászgép;
Rafale В (Biplace): kétüléses, szárazföldi üzemeltetésű,
többfeladatú vadászgép;
1. ábra: Rafale M leszállása а DE GAULLE
Rafale M (Marine): együléses, repülőgép-hordozó fedélze
repülőgép-hordozó fedélzetére
téről üzemeltetett, többfeladatú vadászgép;
Rafale BM (Biplace, Marine): kétüléses, repülőgép-hordo
zó fedélzetéről üzemeltetett, többfeladatú vadászgép, fi
nanciális okokból lemondtak a rendszeresítéséről.

□

Fotók: Nagy András

A Rafale C-nek egy prototípusa épült (C01), a másodikat töröl
ték a programból, az első felszállására 1991 májusában került
sor. A haditengerészeti változatból két prototípus épült (M01 és
M02), az első 1991 decemberében, a második 1993 novem
berében szállt fel első ízben. Az M01 1992-ben az Egyesült Ál
lamokba költözött, hogy ott végezzen az amerikai haditenge
részet lakehursti légibázisán katapultos kísérleti indításokat, il
letve szimulált hordozófedélzeti megközelítést/leszállást. Az
első valódi hordozófedélzeti leszállást 1993 áprilisában hajtot
ta végre a FOCH fedélzetén. A kétüléses változatból csak egy
protogép épült (B01), ez 1993 áprilisában szállt fel először.
A sorozatgyártásra került változat az első „A” jelű prototí
pustól több pontban is eltért. Először is valamivel kisebb lett,
a szerkezeti elemek nagyobb része készült kompozit mű-
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anyagokból, a sárkányszerkezet kialakításánál pedig több
olyan módosítást hajtottak végre, amely csökkentette a gép
radarkeresztmetszetét, továbbá a radarhullámokat elnyelő
anyagok kerültek fel a sárkányra, és a kabintető aranybevo
natot kapott. A változtatások eredményeként a Rafale afféle
féllopakodó lett, radarkeresztmetszete a kifejezetten lopako
dóra tervezett típusokat leszámítva (mint az F-22 és az F-35)
a legkisebb a modern vadászgépek közül. A Dassault erede
tileg a Rafale D jelzést szánta a sorozatgépnek, ahol a „D”
„diszkrét” jelentése utalt a gép lopakodóközeli képességeire.
A Rafale egy alsó deltaszárnyas kialakítású gép, és hason
lóan a két európai konkurenséhez, az Eurofighterhez és a
Gripenhez, teljesen elforduló kacsaelőszárnnyal rendelkezik.
A deltaszárnyak kilépőélének teljes hosszában elevonok (ma
gassági és csűrőkormányként is funkcionáló vezérlőlapok) he
lyezkednek el. A törzs hátsó részén a függőleges vezérsík előtt
kétoldalt féklapok találhatóak, a függőleges vezérsík alatt pe
dig egy fékernyőt építettek be. A futómű amúgy tricikli elrende
zésű, az orrfutó kétkerekes, a két főfutó egykerekes kialakítá
sú, az orrfutót hátrafelé, a főfutókat a törzs felé húzza be.
A kétüléses Rafale В az együléses változat minden képes
ségével rendelkezik, de 350 kg-mal nehezebb, és a belső tü
zelőanyag-készlete némileg kisebb. A két pilóta egymás mö
gött foglal helyet, az előttük található műszerfal teljesen meg
egyezik az együléses változatéval. Noha eredetileg a francia
légierő úgy vélte, hogy a Rafale korszerű fedélzeti rendsze
rei miatt az együléses változat bármilyen feladatkörben ké
pes lesz tökéletesen ellátni feladatát, így а В változat gyakor
latilag kizárólag kiképzési célt szolgál majd, az 1991-es öböl
háború tapasztalatai alapján ezt a nézetet felülvizsgálták. A
csapásmérő és felderítő küldetéseknél a pilótának túl sokfe
lé kell megosztani a figyelmét, erre pedig a modern fedélzeti
rendszerek sem nyújtanak megfelelő megoldást. Két pilóta
ilyenkor megoszthatja a feladatokat, és számottevően jobb
teljesítményt nyújthatnak a harctéren. Emiatt a Rafale В vál
tozatra vonatkozó megrendelések számát megnövelték, az
együléses változatét pedig csökkentették az 1990-es évek
ben, később ezeket a számokat ismét átgondolták, megint az
együléses gépeket helyezve előtérbe.
A haditengerészeti változat, a Rafale M nem sok minden
ben tér el az együléses változattól. Az első futószár hoszszabb, és a gőzkatapulthoz szükséges csatlakozóval látták
el, a hosszabb futószár miatt a középső törzspilonok közül az
elsőt megszüntették. Egy másik változás, hogy a farok alatt
egy erősebb fékezőhorog található. A szárazföldi üzemelte
tésű változatok is rendelkeznek fékezőhoroggal, de azok
csak különleges és vészhelyzetekben használatosak, a ten
gerészeti változatnál viszont úgy is meg kell fogni a gépet, ha
a leszállás után a pilóta újra teljes tolóerőt ad, hogy ha elvé
ti a fékezőköteleket, akkor újra fel tudjon emelkedni.
A Rafale M továbbá megerősített sárkányszerkezettel és
futóművel rendelkezik, és egy beépített behúzható lépcső
vel, melyen keresztül a pilóta és a karbantartó személyzet
a pilótafülkéhez felmászhat. A fedélzeti elektronika terén az
újdonságot a Telemir navigációs rendszer jelenti, amely a
repülőgép-hordozó fedélzetéről sugárzott jeleket használja
referenciapontként, valamint egy mikrohullámhosszon üze
melő leszállítórendszer. Érdekesség, hogy a Rafale M nem
rendelkezik felhajtható félszárnyakkal, melyek megkönnyítenék a gépek tárolását és mozgatását a szűkös hajófedél
zeti hangárokban.
A sorozatgyártásra került gépeket már az M88-2 jelű haj
tóművel szerelték, ezek tolóereje egyenként 50 kN,
utánégetővel 75 kN. A közeljövőben várható a nagyobb tel
jesítményű M88-3, amely már egyenként 90 kN tolóerőt ad
majd le utánégetővel. Az új hajtóművek miatt viszont a be
ömlőnyílásokat is nagyobbakra kell cserélni, igaz, ez utólag

Szárnyfesztáv:
10,90 m
46,0 m2
Szárnyfelület:
Hossz:
15,30 m
5,34 m
Magasság:
Üres tömeg:
9060 kg
Max. felszállótömeg:
19 500 kg
Max. hasznos terhelés:
9500 kg
2130 km/h
Max. repülési sebesség:
Harci hatósugár:
1095 km
2 db SNECMA M88-2 gázturbina
Hajtómű:
48,7 kN/72,9 kN tolóerővel
1. táblázat: A Rafale C főbb műszaki adatai

is könnyen elvégezhető átalakítás a gép moduláris kialakí
tása miatt. A hajtóműveket egy Microturbo APU indítja be,
és ez látja el energiával a repülőgépet a földön.
A gépet egy egycsövű GIAT 791В típusú 30 mm-es gép
ágyúval szerelték fel, és hozzá 125 db lőszert visz magával.
A szárnyak és a törzs alatt összesen 14 felfüggesztési
pont található, 1-1 a szárnyak végén, 3 -3 a szárnyak alatt,
2-2 a törzs szélén és 2 a középvonalban, egymás mögött.
A teljes fegyverterhelés legfeljebb 9500 kg. A levegő-leve
gő fegyverzet MBDA Magic-2 infravörös önirányítású légiharc-rakéta, MBDA MICA infravörös önirányítású, illetve ak
tív radaros önirányítású légiharc-rakéta, továbbá várhatóan
integrálják hozzá az évtized végére elkészülő MBDA ME
TEOR torlósugár-hajtóműves aktív radaros önirányítású légiharc-rakétát is.
Noha természetesen a gép felfegyverezhető hagyomá
nyos légi bombák és irányítatlan rakéták széles választéká
val, napjainkra azonban ezek egyre inkább eltűnnek, és tel
jesen kiszorítják őket az „intelligens” fegyverek. A Rafale
esetében is megfigyelhető ez, a gép felszerelhető az ame
rikai Paveway lézerirányítású légibomba-család tagjaival, a
célpontok megjelöléséhez pedig a Thales Damocles konté
nert használhatja. Integrálták a Apache, ill. Scalp robotre
pülőgépeket is, ezek a szögletes sárkányszerkezetű, az in
dítás után kinyíló szárnyakkal rendelkező hordozóeszkö
zök. Az Apache esetén a harci rész 10 darab, egyenként 50
kg-os résztölteteket juttathat a célterületre, a Scalp pedig
egy nagy rombolóhatású bunkerromboló töltetet.

2. ábra: A Rafale M kifordul a fedélzeti leszállómezőből
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3. ábra: Parkoló gépek a hordozó fedélzetén és a liften

A hagyományos légibombák „intelligenssé” tételéhez a
francia légierő az ASSM (Armament Air-Sol Modulaire)
készletet használja. Ez az amerikai JDAM-hez hasonló, de
annál összetettebb rendszer létezik hagyományos sikló-, il
letve kis rakétahajtóművel ellátott változatban is, az utóbbi
megfelelő inerciális és GPS irányítórendszerrel rendelke
zik, de a közeljövőben várhatóan elkészül a passzív infra
vörös érzékelővel ellátott változat is, és készül egy lézeres
rávezetést lehetővé tévő érzékelő is, így az ASSM rugalma
san használható eszköznek ígérkezik.
A francia légierő nukleáris csapásmérő eszköztárának
meghatározó eleme az ASMP robotrepülőgép, amelyet a
Mirage 2000N és a Super Etendard vadászgépek juttathat
tak a cél közelébe. A jövőben ezt a feladatot a Rafale-nak
kell átvennie, ehhez pedig új fegyvert, az ASMP-A robotre
pülőgépet kapja majd meg, várhatóan az évtized végén
vagy a következő évtized elején. Az ASMP-A torlósugárhajtóműves meghajtású, sebessége a repülési magasság
tól függően elérheti akár a hangsebesség háromszorosát
is, a hatótávolsága pedig várhatóan az elődjéének a duplá
ja, akár 600 km is lehet.
Felderítő küldetésekhez a Reco NG típusú felderítő
konténert használhatja, ezen konténer digitális kamerák
kal éjjel és nappal is képes jó minőségű felvételeket
készíteni nagy magasságból is, a képeket pedig nagy se
bességű adatkapcsolattal valós időben továbbíthatja a
bázis felé.
A két-két belső szárnypilont, illetve a középső-hátsó
törzspilont ellátták üzemanyag-csatlakozókkal, ezekre 1150
literes hagyományos vagy 1250 literes szuperszonikus re
pülésnél is használható póttartályt lehet függeszteni, a
Mirage 2000-hez kifejlesztett „bulbaorrú” 2000 literes pót
tartályból pedig legfeljebb hármat vihet magával a gép.
A pilóta egy Martin Baker Mark 16F dupla nullás katapultülésben foglal helyet, amit 29°-kal hátradöntöttek. A fedél
zeti oxigéntermelő rendszer (OBOGS) segítségével külön
oxigéntartályok nélkül biztosítható a pilóta oxigénnel való
ellátása.
A pilótafülkében jobb oldalon helyezték el a botkormányt
és a bal oldalon a gázkart, a rajtuk lévő kezelőszervekkel
a pilóta anélkül végezhet el minden szükséges teendőt,
hogy le kellene vennie róla a kezét. A Rafale egyik érdekes
újítása a hangfelismerő rendszer, amely 90-től 300 szóig
megadható adatbázissal rendelkezik, a sajtóanyagok sze
rint 95%-os felismerési pontossággal. Ezen rendszer se
gítségével egyszerű szóbeli utasítással lehet a radarüzem
módok között váltogatni, vagy például kibocsátani a futó
művet.
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A pilóta szemmagaságában lévő nagyméretű holografi
kus HUD-kijelző mellett az adatokat három színes kijelzőn
lehet megjeleníteni, a középső a térképfunkciót látja el, a
két szélső pedig a radar-, a fegyverzet-, illetve a repülési
adatokat mutatja. Ezek érintőképernyők, amelyeket a pilóta
selyembélésű bőrkesztyűben használhat. Az eszköztárat a
Sagem Gerfaut sisakba épített kijelző és célmegjelölő rend
szer fogja teljessé tenni a közeljövőben.
A fedélzeti elektronika a Thales RBE 2 radarral kezdődik,
a fázisvezérelt antennával rendelkező radar vadászgép
méretű célpontokat mintegy 100 km-ről észlelhet, egyszer
re 40 célpontot követhet, és közülük nyolcra vezethet leve
gő-levegő rakétát. Természetesen rendelkezik térképező,
alacsony repülési magasságú repülésnél automata terep
követő és földi célpontok elleni üzemmódokkal is.
A szélvédő előtt az optikai érzékelők két dudora figyelhe
tő meg, a bal oldali egy infravörös célkereső és követő
rendszert (IRST), a jobb oldali pedig egy látható fénytarto
mányban működő tévékamerát és lézeres távolságmérőt
rejt. A hang- és adatkapcsolatról a Fiave Quick rádiórend
szer és a Link16 adatkapcsolat gondoskodik.
A gépet fenyegető veszélyekre a SPECTRA rendszer fi
gyelmezteti a pilótát, illetve automatikusan képes bizonyos
ellentevékenységek végrehajtására is. Ez a rendszer ma
gában foglalja a lézer- és radarbesugárzás-jelzőket, az inf
ravörös rakétaérzékelőt, a beépített aktív zavarórendszere
ket és a négy csalivetőt. Képes a veszélyforrásokat azono
sítani, és a veszélyességük mértéke alapján kategorizálni
őket, a szükséges ellentevékenységet pedig ez alapján ha
tározza meg. A Rafale gépek SPECTRA rendszerei adatkapcsolattal kommunikálni is képesek egymással, így érte
síthetik a többi gépet a veszélyforrásokról, illetve együttmű
ködhetnek az ellentevékenységek végrehajtásában. A fe
délzeti rendszerek munkáját az MDPU számítógép felügye
li, ezt a polgári kereskedelemben kapható alkatrészekből
állították össze, moduláris felépítése miatt könnyen fejleszt
hető, illetve meghibásodás esetén könnyen cserélhetőek a
részelemei.
A Rafale sem mentes a nagy költségvetésű katonai prog
ramok hidegháború utáni általános problémáitól. Miután a
gépekre már nem volt olyan sürgősen szükség, és a költ
ségvetési súlypontok eltolódtak, ezeket a programokat egy
re jobban leépítették, a megrendelésmennyiség az eredeti
töredékére csökkent, miközben a fejlesztési idő az össze
tett rendszerekkel telezsúfolt gépeknél a jelentkező hibák
kiküszöbölése miatt csak nyúlik.

4. ábra: Rafale В vadászgép két-két póttartállyal
és konténerrel

Nemzetközi haditechnikai szemle ,

ч______________________________________________________________________

c
Fesztávolság, szárnyvégi rakétákkal (m)
Hossz (m)
Magasság (m)
Tömege üresen (kg)
Tüzelőanyag, belső tartályban (kg)
Tüzelőanyag, külső tartályban (kg) normál/maximális
Fegyverzet 14 felfüggesztési ponton (kg)
normál/maximális
Tolóerő (kN) kezdeti/továbbfejlesztett változat
Maximális sebesség (M)
Leszállósebesség (km/h)
Szolgálati csúcsmagasság (m)

10,8
15,27
5,34
9850
4500
6000/95

В
10,8
15,27
5,34
10 450
4350
6000/9500

M
10,8
15,27
5,34
10 460
4500
6000/9500

N
10,8
15,27
5,34
10 710
4240
6000/9500

6000/9500
134 kN/141
1,8
223
16 765

6000/9500
134 kN/141
1,8
223
16 765

6000/9500
134 kN/141
1,8
223
16 765

6000/9500
134 kN/141
1,8
223
16 765

A - prototípus; C - együléses változat a légierő részére; В - kétüléses változat a légierő részére; M - együléses haditengerészeti változat; N - kétüléses
haditengerészeti változat

2. táblázat: A Rafale-változatok főbb adatai

A Rafale esetében a haditengerészet erős nyomása ugyan
akkor érezhető volt, a légifölény-feladatkör a már igencsak
avítt Crusader vadászgépekre hárult, amelyeket minél gyor
sabban szerettek volna leváltani. A francia légierő ugyanakkor
nem kapkodott, hiszen nagy számú, kellően modern Mirage
2000 vadászgéppel rendelkezett. Emiatt kissé meglepő mó
don az első sorozatban gyártott példány egy Rafale M lett,
amely 1999 júliusában szállt fel. Az első Rafale M századot
2002-ben nyilvánították teljesen harcképesnek. A Rafale
ugyanakkor - hasonlóan például az Eurofighterhez - több lép
csőben éri csak el az eredetileg megszabott képességeit.
Az első sorozatpéldányok a határidők szorítása miatt kap
kodva készültek el, nem volt beépített gépágyújuk sem, és az
MDPU helyett egy régebbi fedélzeti számítógéppel látták el
azokat. A fegyverzet és a fedélzeti rendszereik jó része szin
tén hiányzott. Ez a sorozat az LF1 jelölést kapta, az F1 az el
ső szériára utal, az L betű pedig még ennek is a gyengébb
változatára. Az F1-esekkel a haditengerészet csak alapvető
avionikai rendszereket és csak Magic-2 és MICA EM légiharc-rakétákat kapott fegyverzetnek a gépágyú mellé. A gé
pek így, ha erősen korlátozottan is, de már képesek voltak át
venni a légi fölény feladatkört a Vought F-8-asoktól.
A második sorozatot F2 jelöléssel látták el, ez már rendel
kezik a pilótafülke előtti optikai szenzorokkal, a radar meg
kapta a terepkövető és a földi célpontok elleni üzemmódot,
ellátták Link16 adatkapcsolattal, és képes lett szárazföldi
célpontok elleni csapásmérésre, többek között a lézerirá
nyítású légibombák, illetve az Apache-Scalp robotrepülő
gépek indítására is. A Rafale M-ek a Magic-2 légiharc-rakéták helyett MICA IR rakétákat kaptak, és képessé tették
másik vadászgép levegőben történő utántöltésére egy kül
ső konténer segítségével.
Az F3 széria várhatóan 2010 körül lép színre, ekkor válik
végre teljesen képessé arra, amire eredetileg szánták, az
RBE 2 radar az összes üzemmódot megkapja, képessé vá
lik az AASM készletekkel felszerelt bombák ledobására,
hajó elleni hadműveletekre is indulhat Exocet rakétákkal,
továbbá immár felderítő feladatkörben is bevethető lesz a
Reco NG konténerekkel. Az F3-as gépeknél kapják meg a
pilóták a Gerfaut sisakcélzó rendszert és a hangfelismerő
berendezést. Az F3 széria része lesz várhatóan az erősebb
M88-3 hajtóművek bevezetése is.
A kétüléses tengerészeti Rafale BM változatot 2004-ben
anyagi okok miatt törölték - noha a haditengerészet gépei
nek több mint a felét ezen változatból rendelte, a változás
miatt mind a 60 tengerészeti változat együléses lesz.

5. ábra: Rafale В vadászgép légiharc-fegyverzettel szerelve

A légierő 212 gép megvételét tervezi, noha korábban az
állomány 60%-át kétülésesnek szánták. A Rafale BM törlé
se után meglepő módon ismét változtattak ezen, és azt ter
vezik, hogy a kétüléses gépek csak a nukleáris csapásmé
rés (ASMP A robotrepülőgépekkel) és kiképző feladatkör
ben fognak szolgálni. Az indoklás szerint az F2 és F3 válto
zatok fedélzeti rendszerei már annyira modernek, és annyi
terhet levesznek a pilóta válláról, hogy nem fog túlzott meg
terhelést okozni a komplex feladatok végrehajtása sem.
A jövővel kapcsolatban a Dassault cég egy olyan rend
szeren dolgozik, melyben a Rafale В gépekről fognak irá
nyítani pilóta nélküli felderítő gépeket (UAV-ket), melyekkel
műholdas kapcsolat segítségével tartják a kapcsolatot, és
az összegyűjtött adatokat ugyancsak műholdas kapcsolat
tal továbbíthatják a földi csapatoknak, egy AWACS-nak
vagy JSTAR gépnek vagy vissza a hátországba.
A géptől eredetileg a Dassault hasonlóan komoly export
sikereket várt, mint elődjétől, a Mirage 2000-től. Azonban
messze nem váltotta be ezeket a várakozásokat, 2002-ben
Dél-Korea a Rafale-lal szemben a Boeing F-15K-t válasz
totta, Szingapúrban pedig szintén az F-15-ös győzedel
meskedett a helyi vadászgéptenderen. Noha a típus iránt
több érdeklődő is akadt, továbbra sincs egyetlen exportmegrendelés sem rá - eközben a Mirage 2000 több meg
rendelést is kapott.
■
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Szabó Miklós

Az orosz haditengerészet
A Bulava-30 rakétarendszer

Az internetes Wikipedia szerint a Bulava tengeralattjáróról indított
interkontinentális ballisztikus rakéta. A szó magyarul az uralkodói
szimbólumot, a jogart, a buzogányt jelenti. A rakéta a NATO-nál az
SS-NX-30, az orosz fegyveres erőknél a 3M30, a nemzetközi
tárgyalásokra az RSZM-56 megjelölést kapta. Már a népszerű
enciklopédiában is három különböző rakétakonténer rajza látható,
továbbá az orosz tömegtájékoztatás is mintha csak a korszerűsített
változatokról adna hírt, vagyis az alap Bulava-változat már nem létezik.
Cikkünkben az orosz haditengerészet nukleáris erejének jövendő
fegyverét próbáljuk bemutatni a különféle információk alapján.
Valószínűleg a jövő év végéig még számos, jelen cikkünknek
ellentmondó anyag fog megjelenni, elemzésünk során igyekeztünk a
vélhetően valós információkra támaszkodni.
B u l a v a g o n d o l a t a a múlt évti
A kilencvenes évek közepén a ha
zedben merült fel. A Szovjet jók és rakéták frissítése elsődleges
unió szétesésével a haditenge feladattá vált. De a korábban kialakí
részet rádöbbent, hogy megszűnt tott
a gyártóbázisokat, fejlesztési köz
korlátlannak látszó anyagi-műszaki
pontokat az átalakulás addigra na
bázis, amely tízévente új ballisztikus gyon megtépázta. A haditengerészeti
rakétákkal látta el a tengeralattjáró és a szilárd hajtóanyagú ballisztikus
kat. Az új gazdasági helyzetben az rakéták fejlesztése terén jelentős
akkor egyidejűleg üzemeltetett hadi- szakmai előnyt kivívó Makajevtechnikai eszközparkot gazdaságos tervezőiroda az Akula hajóosztály ré
sá és egyben megbízhatóvá kellett szére tervezett D-19UTTH (Bark) új
formálni.
rakétarendszerével látványos kudar

□

1. ábra: A tengervízből kiemelkedő Bulava kísérleti példánya

cot vallott. Igaz, az elnök részükre
összesen három lehetőséget biztosí
tott, de a látványos Szeverodvinszk
környéki tűzijáték után, a számos ab
lak újraüvegezésével egy időben a
fejlesztést rendelettel leállították. Az
újrafogalmazott fejlesztési feladatot a
szárazföldön nagyon jól szereplő
Topol-M. ICBM fejlesztői kapták meg:
Jurij Luzskov, aki 1996-ban még a
hordozógerinc lefektetésékor kakukk
tojásnak tűnt, de ekkor már a moszk
vai kutatócéggel a hajóosztály megmentője lett. Jurij Szolomonov, a
moszkvai Hőtechnológiai Kutatóinté
zet igazgatója pedig az új Bulavarendszer főkonstruktőre lett.
A 2004-es interjúban magabiztosan
nyilatkozó szakember mindent elköve
tett a tőle távoli, de a haditengerészeti
fejlesztés terén nagy gyakorlattal ren
delkező Makajev-cég likvidálására. De
az erre vonatkozó elnöki rendeletre
még várnia kellett. Csak 2007. április
28-án adták ki a hadászati üzemek és
részvénytársaságok jegyzékének mó
dosítását, amelyből kizárták a 98. pon
tot. Ezzel ért véget a Makajevről elne
vezett Állami Rakétaközpont hadiipari
története, ahol a szovjet-orosz haditengerészet által idáig alkalmazott in
terkontinentális ballisztikus rakétákat
tervezték.

A Bulava alapváltozata
Az első tervekben 10 000 km hatótá
volságú ballisztikus rakétáról volt szó.
A moszkvai fejlesztők a közel 22 m-es
Topol-M kicsinyítését tervezték. Első
gondolatuk kétlépcsős változat volt, ez
fért volna el a 935 tervszámú tenger
alattjáróban, de ennek hatótávolsága
csak 6000 km lehetett.
A robbanófej tervezése terén elért
eredmények alapján a monofejes vál
tozathoz tervezett, új háromlépcsős
rakéta már meghaladta az előd hatótá
volságát, de méretei miatt az amerikai
huszonnégy helyett csak a felét, azaz
12 db rakétát tudtak elhelyezni a közel
ideális formájú, kb. 180 m-es hosszú
ságú hajótestben.
Amit tudni lehet a Bulava első válto
zatáról, azt 2004-ben Szolomonov
összegezte. A bukott Bark rendszer
hét év fejlesztés során (1987-1994)

8

HADITECHNIKA 2008/2

nem volt sikeres, ezzel szemben a
moszkvai rendszer mintapéldányának
tervezetét 2000-ben fogadta el a haditengerészet, és négy év múlva meg
kezdődhetett a repülési vizsgálat. A
mintapéldány-tervezetet legalább egy
év alatt állították össze, tehát a fejlesz
tés 1999-ben kezdődött el. A nyilatko
zatban 550 kt hatóerejű monófejről és
500 m-es szórásról beszélt a főkonst
ruktőr, de később megjegyezte, hogy
az amerikai féllel történő egyeztetés
során az új rakétákat több robbanófej
jel tervezik.
A haditengerészetnél a gyors és ta
pasztalatok nélküli munka nem mindig
eredményes. Bár a Bulava repülési
vizsgálatai eleinte sikeresek voltak, de
2006-ban mind a három indítás kudar
cot vallott. Az oroszoknál ilyenkor szo
kott módon a második balszerencse
után teljes hírzárlatot rendeltek el.
Szolomonov nyilatkozataiból a problé
mákat nem tudhattuk meg, de kiderült,
hogy az alvállalkozók alulfinanszíro
zottak, és a tervezők lakásgondokkal
küzdenek. 2007 kora tavaszán megint
megnőtt a főkonstruktőr optimizmusa,
bár az új ballisztikus rakéta fejlesztése
során már eltelt tíz-tizenöt év, és még
mindig nem volt megbízható fegyverrendszerük.

A BULAVA-M RAKÉTA
Az alapváltozat kudarcai után új raké
tát állítottak össze. A világhálón talál
ható a korszerűsített változatról né
hány adat, de nagy a bizonytalanság.
Például a Wikipedia három különböző
konténer rajzát közli (lásd 3. ábra). A
rajz alapján azonos hordozóra há
romféle visszatérő eszközt terveztek,
ebből adódik a három, hat és tíz rob
banófejes változat. Ezzel magyaráz
ható, hogy különféle hatótávolságról
és robbanófejszámról kaptunk tájé
koztatást.
Az orosz hagyományoknak megfele
lően megnevezést kapott a rendszer

Sorszám
1.
2.
3.

Dátum
2003. 12. 11.
2004. 09. 23.
2005. 09. 27.

Eredmény
Sikeres
Sikeres
Sikeres?

4.
5.

2005. 12. 21.
2006. 09. 07.

Sikeres
Sikertelen

6.

2006. 10. 25.

Sikertelen

7.

2006. 12. 24.

Sikertelen

8.

2007. 06. 28.

Sikeres

9.

2007. 11. 10.

Sikertelen

Megjegyzés
Első vetési próba felszínről
Első vetési próba víz alól
Első indítás felszínről,
3. lépcső meghibásodása
Első indítás víz alól, célpont elérve
Víz alóli indítás, első lépcső
bekapcsolása után megsemmisült
Víz alóli indítás, indítás utáni azonnali
probléma
felszíni indítás, harmadik lépcső
működésekor hiba keletkezett
Nem hivatalosan az egyik robbanófej
nem csapódott be a cél körzetbe
Víz alóli indítás, de az első lépcső
bekapcsolódása után hiba

1. táblázat: A Bulava rendszer indítási eredményei

és az összes alkotóelem. Jelenleg a
rendszer elnevezése Bulava-30, a
nemzetközi tárgyalásokon az oroszok
az RSZM-56 kódjelzést alkalmazzák.
Egyes hírforrások szerint a rakéta a
3M30 gyártási kódot kapta, de akad,
ahol még a 3M14 olvasható, ami nagy
valószínűséggel az alapváltozat gyár
tási kódja lehetett.
Tavalyi, 2007-es nyilatkozatában
Szolomonov megemlíti, hogy a fejlesz
tésnél nagy gondot jelentett a szokat
lanul hosszú, 20-30 éves üzemben
tartási idő követelménye. Ez az orosz
gyártástechnológiának jelentős gondot
okoz, mivel a hadiipar által készített
szilárd hajtóanyag általában 8-15 évig
őrizte meg gyártási jellemzőit. A kez
deti időszakban ez csak 3-5 év volt. A
Topol korszerűsítését is ez sürgeti,
mert a silóban tárolt, korábban gyártott
változatoknak már elkezdték a lecse
rélését, miközben a Sátánok már 25
éve állnak a silóban, és indításuk
eredményes volt. Igaz, ezt egy elég
alapos felkészítési és ellenőrzési fo
lyamat előzte meg, amire csak béke
időszakban van lehetőség. A főkonst

ruktőr szerint az új üzemeltetési idő
követelménye miatt csúszott a rend
szer, amelyről most azt tudhatjuk meg,
hogy a rakéta 8000 km-es hatótávol
ságú, és 10 db önállóan manőverező
robbanófejjel látják el.
A háromlépcsős, szilárd hajtóanya
gú rakéta felépítése hasonló a
Topol-M-hez. Gyártás során indító-tá
roló konténerbe helyezik, és az üze
meltetés során a felhasználásig ott tá
rolják. A konténerrel együtt helyezik a
tengeralattjáró silójába, ezzel jelentő
sen egyszerűsítik az üzemeltetését. A
tartós üzemidőről megbízható informá
cióval nem rendelkezünk, Szolomonov
szavaival majd 2012 után ezt is érté
kelni lehet.
Az első lépcső tolóerejét jelentősen
túlméretezték, így a rakéta az indítás
után viszonylag gyorsan elérheti a hiperszonikus sebességet, amely lehe
tővé teszi az ellenséges rakétavédelmi
rendszer áttörését. A világűrbe emel
kedő rakéta harmadik lépcsőjét műkö
dése során többször újraindítják. A va
lóságos röppálya nem egy parabola,
hanem azok halmaza lesz, mivel min-

2. ábra: A JURIJ DOLGORUKIJ rakétahordozó tengeralattjáró félhivatalos rajza, de hajócsavar nélkül ábrázolták
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3. ábra: A Bulava rakéta változatai, balról
a Bulava M, Bulava 30 és Bulava 47

den esetben a gyorsulással más pá
lyára áll át. Hasonlóan a visszatérő
eszköz is többször működik, a robba
nófejek szétválása során számos ma
nőverrel nehezíti meg a valós célpon
tok meghatározását.
A rakéta irányítása a hagyományos
lézergiroszkópos tehetetlenségi rend
szert alkalmazza, amelyet csillagásza
ti korrekciós rendszerrel és a
GLONASSZ adatait alkalmazó rend
szerrel egészítettek ki. Ez utóbbi glo
bális rendszer kiépítésének csúszása
a H-101 robotrepülőgép-program mel
lett a Topol-M és a Bulava eredmé
nyességét is hátráltatja. Az idén terve
zett 6 műholddal sem épül fel az a há
lózat, amely a Föld északi félgömbjét
átfogná. Óvatos becslések szerint ta
lán 2009-2011 között lesz teljesen al
kalmazható az orosz GPS-rendszer.
A rakétafejlesztés során a 2006-os
évben kiderült, hogy a Bulava víz alat
ti mozgása sem megbízható. Bár erről
hivatalos tájékoztatást nem adtak ki,
de az első két kudarc során szűksza
vúan elmondták, hogy a rakéta letért a
röppályáról, illetve már az indításkor
gondok adódtak.
A tengeralattjáróról indított rakétákat
egy speciális vetőszerkezettel távolítják el a hajóból. A folyamat lényege az,
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hogy a közel 30 mes mélységben ha
ladó tengeralattjáró
silófedelei kinyílnak,
működésbe lép a
vetőszerkezet (gáz
generátor), amely a
hatalmas rakétates
tet (36 ,8-4 2 1) a víz
alól 30-60 m-es
magasságra emeli.
A víz alatti zavar
talan mozgás ér
dekében a rakéta
test körül egy spe
ciális gázbuboré
kot alakítanak ki,
ez teszi lehetővé a
nagy sebességű
és egyenes emel
kedést. Mielőtt a
rakéta eléri az in
dítási
m agassá
got, a fedélzeti au
tomatika sugárkor
mányok segítsé
gével a rakétates
tet a röppálya indí
tási szögértékére
fordítja, így a ten
geralattjárót nem
veszélyezteti
a
jobbra
m űködésbe lépő
hajtómű tűzsugara, legalábbis a
korábban alkalmazott rakéták így in
dultak. A televíziós felvétel alapján ha az valóságos kép volt - az első si
keres indításkor is ezt láthattuk.
A kudarcról szóló beszámolók sze
rint az első esetben jelentős röppályaeltérés miatt robbantotta fel magát a
rakéta. Másodszorra viszont a siló el
hagyásakor támadt gondja, ezzel je
lentősen veszélyeztette az indító ten
geralattjáró személyzetét. A harmadik
indítást emiatt már csak felszínről en
gedélyezték, az újabb fiaskóról még
nem olvasható megbízható információ.
Jelek szerint 2007. júniusban a vihar
felhők elvonultak a Bulava-30 fölül, és
folytathatják a repülési vizsgálatokat.
A hordozó ünnepélyes kigördítése a
szerelőcsarnokból arra utal, hogy ha
marosan beindul a rakéták sorozat
gyártása. Az első tengeralattjáró fedél
zetén 12 db siló lesz, de lehet, hogy a
többi hajóegységnél ezt 16 db-ra nö
velik. A terv szerint 2015-ben a nyolca
dik hajóegység építésével fejezik be a
sorozatot. Feltételezhetően 120-150
db rakétát gyártanak, de ha a pénz
ügyi helyzet és a célszerűség szüksé
gessé teszi, a még 15-20 évig rend
szerben tartható két Akulát is átfegy
verezhetik, bár mostani nyilatkozatá
ban erről nem beszélt a főkonstruktőr.

A fentiek alapján nem vállalkozha
tunk a harcászati-műszaki jellemzők
táblázatos bemutatására.

ÚJABB ADALÉKOK
A 2007. JÚNIUS 28-I INDÍTÁSHOZ
A forrásban megadott cikkben leírták,
hogy az indításkor a DIMITRIJ
DONSZKOJ ideális körülmények kö
zött hajózott. Az égbolt derült volt, a
tengeralattjáró 10 m-es mélységben
kétcsomós sebességgel haladt az elő
írt 30-50 m-es mélység és a 14 cso
mós sebesség helyett. Az indításkor
minden rendben működött, de a há
rom robbanófej-imitáció közül csak
kettő érte el a lőteret, a harmadik nem
oda érkezett vissza. Feltételezések
szerint a hajtóanyag felhasználásával
voltak gondok, és az utolsónak pályá
ra állított robbanófejnél már nem volt
elegendő a sebesség, hogy elérje a
célpontot, amely a Kamcsatka félszi
geten volt. Erről számolt be a
Nyezaviszimaja Gazeta július 20-án.
Cikkeinkkel megpróbáltuk áttekinte
ni az orosz haditengerészet jelenlegi
állapotát. A valós állapotot az tükrözi,
hogy a korábbi 10-12 rakétaindítás
helyett jelenleg csak 3 -4 rakétát indí
tanak a nukleáris tengeralattjárók fe
délzetéről. Az állítólag 3 -4 bevetésre
induló tengeralattjáró megnyugtató kö
vetése nem okozhat gondot az Egye
sült Államok és a NATO-szövetségesek vadász-tengeralattjáróinak. így va
lószínűleg az orosz elrettentés eszkö
zeinek a kikötőben biztonsággal állo
másozó tengeralattjáróit tekinthetjük,
mert a többszörös túlerő elől aligha
menekülhetnek a bevetésen járőröző
társaik. Az új haditechnikai eszközök
terén látható számos sötét folt azt jel
zi, hogy az orosz haditengerészet pár
évig még fokozatos korszerűsítéssel
sem érheti el a doktrínájukban előírt
követelményeket.
Az orosz haditengerészet új hajó
osztálya várhatóan 2008-ban lép szol
gálatba, ekkor már a Bulava-30 raké
ta repülési vizsgálatairól több adat áll
majd rendelkezésre, több titokról derül
ki a valóság, addig tekintsük elemzé
sünket elsődleges részanyagnak.

Felhasznált

irodalom

http://www.globalsecurity.org/
http://www.redstar. ru
http://nvo.ng.ru
http://en.wikipedia.org
http://www.bellona.no
http://pilot.strizhi.info
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Dr. Turcsányi Károly
Hegedűs Ernő

Nehézharckocsi-fejlesztés
a második világháborúban

IV. rész

A szovjet nehézharckocsi-program
ISZ NEHÉZ HARCKOCSIK
Az ISz-2 harckocsi sorozatgyártása 1944 januárjában kezdő
dött. Fejlesztésének kezdete azonban jóval korábbi időpontra
nyúlik vissza. A harckocsi közvetlen elődjének, az ISz-1-nek a
prototípusát „a cseljabinszki Kirov-gyár tervezőintézetében
dolgozták ki 1942 második felében. A 85 mm-es D5-T löveggel szerelt ISz-1-es 1943 nyarán került kidolgozásra, és 107
db-ot gyártottak le belőle. 1943-ban legyártották az első ISz-2est is”169. Esetében olyan nehéz harckocsit akartak alkotni,
amelynek páncélvastagsága megfelel a német nehéz harcko
csik páncélzatának, de a tömege nem haladja meg a futómű
által még elviselhető 45 tonnát. A harckocsiba a KV-1 -esnél
már bevált 600 LE teljesítményű V-12-es dízelmotort építették
be170. (Ezek az erőforrások forszírozott üzemű közepes
harckocsimotorok voltak, vélhetőleg erősen lecsökkent élettar
tammal. Éppen azért építettek be 600 LE-s forszírozott teljesít
ményű T-34-es motort, mert erősebb nem állt rendelkezésre.
Akárcsak a Párduc nehéz harckocsiknál, itt is kellett volna egy
700 LE-s motor, de ilyen egészen 1949-ig nem volt.) A harcko
csi 160 mm-es toronypáncélzata öntéses eljárással készült,
120 mm-es homlokpáncélzata pedig döntött kivitelben. „A ko
rábbi változat lépcsőzetes homlokpáncélzatát sima, dőlt pán
céllemezzel helyettesítették, amely jobb védelmet adott, és

nem kellett olyan vastag páncélt alkalmazni. Ez súlymegtaka
rítást jelentett171.” Az erősen, mintegy 60°-ban döntött homlok
páncélzat ekvivalens páncélvastagsága 240 mm volt. A fegy
verzettel szemben támasztott követelmény kettős volt, mivel
egyrészt hatékonynak kellett lennie a német nehéz harcko
csikkal szemben, másrészt viszont a tervezett áttörő harckocsi
feladatköréhez mérten megfelelően nagy űrméretűnek, ezáltal
tarackos jellegűnek kellett lennie.
„Az új ISz-2 fő feladata nem a páncélosok elleni harc
volt, így az ISz-ek a speciális nehézharckocsi-ezredeknél
jelentek meg. Ezeknek az ezredeknek a feladata az volt,
hogy támogassák a német védelmi vonalak áttörését a tá
madó hadműveletek alatt”172. Ennek érdekében a 122 mmes, A-19 1931/37 típusú ágyút építették be. Egy ilyen rend
kívül nagy méretű löveg befogadására alkalmas torony - a
KV-2-esnél tapasztalt szerkezeti tömeg növekedésének el
kerülése érdekében - csak öntvény szerkezetű lehetett. A
nagy űrméretű főfegyverzet beépítésének tehát előfeltétele
volt az öntvénytechnológia alkalmazása.
Ez a nagy teljesítményű 122 mm-es löveg 1000 m távol
ságból le tudta küzdeni a 160 mm-es páncélzatot173. A löve
dék által célba juttatott nagy tömegű robbanóanyagnak kö
szönhetően hatékonynak bizonyult megerődített célpontok
ellen is. „A 122 mm-es ágyú 25 kg-os lőszert lőtt ki. Ez hat-

32. ábra: Az ISz-2 harckocsi (Objekt 240) a No100 jelű gyár udvarán Cseljabinszkban 1943 novemberében
még T alakú csőszájfékkel

2008/2 HADITECHNIKA «- 11

T a n u lm á n y o k

33. ábra: A kis teljesítményű KV-85 harckocsi 1943 telén

szór nehezebb volt, mint a Párduc 4 kg-os, és háromszor ne
hezebb mint a Tigris 9 kg-os lövedéke”174. Azonban ennek a
nagy teljesítménynek több hátrányos velejárója is volt. Az
ágyú hiányosságaként lehet említeni a viszonylag alacsony
tűzgyorsaságot. A löveg különböző módosításokat követően
is csak átlagosan 2-3 lövést tudott leadni percenként175.
Problémát jelentett a lőszertárolók nagyméretű lövedékekből
fakadó kis kapacitása is, mivel ezekbe csupán 28 darab lö
vedék fért. Mindez a 122 mm-es lőszer nagy méretéből és tö
megéből adódott. (A 28 gránáthoz hozzá kell adni 28 db
kaniszterben tárolt kartust - hajítótöltetet is, ami találat ese
tén fokozta a robbanásveszélyt.) Az ISz-2-nek nem voltak új
lőszerei (de nem voltak a rohamlövegeknek, az ISzU-122nek és az ISzU-152-nek sem). A nehéz harckocsi a már
rendszeresített tarackágyú régi lőszereit lőtte, vagyis egy re
peszrombolót, egy rombológránátot és egy betonromboló fenékgyújtóst. 1945 tavaszáig a lőszeripari népbiztos nem en
gedett semmiféle új lőszert gyártani. (Az orosz tervezők
1945. május-június folyamán új páncéltörő lövedékeket ter
veztek az ISz-2 lövegéhez, és ez lényegesen megnövelte az
átütőképességet.) A kumulatív lőszer alkalmazása elvileg
magában hordozta azt a lehetőséget, hogy az átütési teljesít
mény 1000, illetve 1500 méteren - a távolság növekedésé
vel - alig csökken, azonban a távmérő ismeretlen fogalom
volt a szovjet járműveken, a monokuláris céltávcső pedig az
igényekhez képest primitív optikai szerkezet volt. Ezzel 1500
m-nél nagyobb távolságon lőni értelmetlen volt, mivel „a
szovjet optikai irányzékok rossz minősége miatt nagy távol
ságból csak ritkán értek el eredményeket”176. Az ISz-2-esnek
tehát ki kellett használnia páncélvédettségét, hogy 6-800
méter távolságra közelítsen ellenfeléhez. Alapjában véve a
második világháború nehézharckocsi-küzdelmeinek döntő
többsége az 1000 méteren belüli távolságon - rendszerint
4-800 méteren - zajlott, és csak 16%-a 1500 méteren, illet
ve 3%-a 2000 méteren belül, így a jó minőségű optikai irányzékokkal sem lehetett elkerülni az egy kilométeren belüli
küzdelmeket177. A nehézséget elsősorban nem a 100 mm-es
homlokpáncéllal rendelkező Tigris l-es okozta, hanem a 140
mm ekvivalens homlokpáncélzattal rendelkező Párduc ne
héz harckocsi. Nagy teljesítménye ellenére „a harci tapaszta
latok azt is bebizonyították, hogy a 122 mm-es löveg 600 mnél nagyobb távolságból nem tudta áttörni a Párduc harcko
csi döntött homlokpáncélzatát”178. Közép-európai domborzati
viszonyok között tehát általában jóval egy kilométeren belül
vívták meg a harckocsik közötti harcot.
Az ISz-3-as nehéz harckocsinál - a motor és a fegyverzet
változatlanul hagyása mellett - a védettség további erőteljes
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növelését oldották meg úgy, hogy a tö
meg ne növekedjen. E változat létreho
zásának alapvető célja az volt, hogy az
ISz sorozat fejlesztése során egyfajta
választ adjanak a néhány száz darab
Királytigris megjelenésére, az ISz-2eshez képest fokozva a harckocsi-harc
kocsi elleni küzdelem esélyeit. Ennek
érdekében radikálisan új, lapított fél
gömb alakú tornyot fejlesztettek ki,
200-230 mm-es páncélzattal, amely je
lentősen megnövelte a védettséget.
Tűzerő tekintetében az új páncéltörő lő
szer bevezetése jelentett határozott
előrelépést, és biztosította a 185 mmes páncélátütő képességet179. Tovább
növelték a több síkban döntött homlok
páncélzat vastagságát is. A fejlesztés
az előző típushoz képest összesen
25%-os védettségnövekedést eredmé
nyezett, miközben a harckocsi tömege mindössze egy ton
nával nőtt. Az alkalmazott új típusú páncélzatformák - a
harckocsi elején csukafejszerűen összeillesztett döntött-hajlított páncéllemez-szerkezet, illetve a törzsoldalfelületek alsó
lemezeinek erősen döntött kialakítása - és az öntvénytech
nológia együttesen a tömeg állandó szinten tartása mellett
lehetővé tették a védettség növelését180. Az első mintapél
dányt 1944 októberében mutatták be. Az ISz-3 1945 elején
került a csapatokhoz, és nem kizárható, hogy részt vett a
Berlinért vívott harcokban. A japán haderő ellen is alkalmaz
ták Mandzsúriában 1945 augusztusában. Konstrukciós
szempontból a második világháborús szovjet nehézharckocsi-fejlesztés csúcspontjának tekinthető, de nemzetközi ösz-

34. ábra: A KV-1 harckocsi nézeti rajza
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szehasonlításban is az elsők közt szerepel. Az alkalmazott
megoldások egy 1939 óta zajló folyamat végkövetkeztetés
ének tekinthetők. Vizsgálatra nem annyira a harci tapaszta
latok síkján, mint inkább a fejlett konstrukciós megoldások
szintjén érdemes. Gyártását 1946 közepéig folytatták, össze
sen 2311 db készült el. Továbbfejlesztett változatából, az 50
km/h-s végsebességre képes, 750 LE-s motorral szerelt
T-10-es nehéz harckocsiból - amelynek lövege az új páncél
törő lőszerrel már 185 mm páncélt ütött át 1000 méteren húsz éven át, 1966-ig összesen 8000 darabot gyártottak le181.
Az ISz-3 első nyilvános bemutatkozására a berlini győ
zelmi parádén került sor 1945. szeptember 7-én. Ekkor 52
db ISz-3-as vonult fel, amelyek elsősorban a jelenlévő brit
harckocsiszakemberekre gyakoroltak nagy hatást182. Moz
gékonyság területén ez az eszköz sem jelentett előrelépést
az ISz-2-eshez képest, ugyanakkor az általa felvonultatott
műszaki megoldások - a nagy űrméretű 122 mm-es löveg,
a lapított félgömb alakú öntvénytorony és később a nagy
hengerűrtartalmú alumíniumöntvényből készült dízelmotor
- az 50-es, 60-as években bizonyos mértékű befolyást gya
koroltak előbb a brit, majd később áttételesen a NATOharckocsifejlesztés elveire is.

képpen a harckocsi-magasabbegységek felállítása után jöttek létre a mélységi-manőverező hadműveletekhez szük
séges feltételek. Ekkor „ha például a hadseregek és a fron
tok gyorscsoportjai egy irányban tevékenykedtek, a harcko
csik és a rohamlövegek hadműveleti sűrűsége 80-100-ra
emelkedett, a harckocsi- és gépesített hadtestek feladatai
nak mélysége 50-ről 180 km-re nőtt. A háborúnak ebben az
időszakában a harckocsihadsereg feladatának mélysége
rendszerint egybeesett a front feladatának mélységével
(120-400 km, néha ennél több is)”184. Az önálló tevékenység
re alkalmas harckocsimagasabbegységek - hadosztályok,
hadtestek és hadseregek - dinamikus szervezése tette lehe
tővé, sőt, szükségessé, hogy önálló hadrendi elemként áttö
rő nehézharckocsi-egységeket hozzanak létre.
Az első önálló nehézharckocsi-ezredeket 1944 februárjá
ban állították fel. Ezek az ezredek összesen 21 db ISz harc
kocsit tartalmaztak. A 375 fős állományú ezred négy, egyen
ként öt nehéz harckocsival tevékenykedő századból, egy
géppisztolyos „harckocsi-deszant” lövészszázadból, egy lég
védelmi ütegből, műszaki, egészségügyi és híradószakasz
ból állt185. (Az ezred gyalogsági támogatásának az a kizáró
lagos formája, amikor a „harckocsi-deszantként” bevetett lö
vészgyalogság felkapaszkodott a harckocsikra, főként a pán
célozott lövészszállító harcjárművek hiányának volt köszön
ÖNÁLLÓ NEHÉZHARCKOCSI-EGYSÉGEK FELÁLLÍTÁSA
hető.) A nehézharckocsi-ezredek megnevezése önálló áttörő
páncélosezred volt. „Az 1944 nyarán zajló támadó hadműve
A KV—1 harckocsinál még voltak olyan törekvések, hogy letek alatt az ISz-2 egyre növekvő számban jelent meg. A
azokat a páncéloshadosztályok hadrendjében más típusok gyakorlat általában az volt, hogy legalább két ISz-2 ezredet
kal vegyesen alkalmazzák. Az ISz nehéz harckocsik eseté csatoltak minden fronthoz. Egy ezred általában egy kulcs
ben ezt a szervezési variációt meg sem kísérelték. Ezeket hadsereghez kapcsolódott, hogy biztosítsa az áttörést, a töb
a harckocsikat eleve áttörő nehézharckocsi-ezredekbe bi egy páncélos hadtesthez, hogy hasznosítsák a támadó
szervezték, amelyek a hadsereg vagy a hadtest szintjén je hadműveleteknél. A nyári támadás alatt (a Bagratyion had
lentek meg mint támogató elem.
művelet Belorussziában) négy ISz-2 ezredet tudtak kiállíta
Az ISz-2 nehézharckocsi-ezredek 1944-es felállítása gyö ni: a 2. (1. Balti front); 14. és 35. (3. Belorusz front) és a 30.
keresen más körülmények között történt, mint a KV-1-es gárda nehézpáncélos ezredet (1. Belorusz front)”186. Ennek
harckocsik 1941-es hadosztályszintű szervezeti integrálása. ellenére - mivel a németek az áttörések megakadályozásá
1942- re a szovjet közepesharckocsi-termelés jelentős mér ra sok esetben nehézpáncélos tartalékaikat vetették be - az
tékben felfutott, a korszerű harckocsik
számaránya megnőtt a haderőben. Ez
1943- ra lehetővé tette a közepes harc
kocsik
alkalmazásán
alapuló 35. ábra: ISz-2 harckocsi Németországban 1945-ben
harckocsihadosztályok és -hadtestek
szervezését. A szovjet haderő a háború
kezdeti szakaszában fennálló alacsony
arcvonalkilométerenkénti
harckocsisűrűség tekintetében 1943-ra
érte el a „villámháborús” harceljárást al
kalmazó német haderő franciaországi
hadjáratban már létező kiemelkedő
színvonalát. 1940-ben „a nyugat-euró
pai hadjárat során a németek a harcko
csi- és gépesített csapatokat még na
gyobb tömegben vonták össze. 2-3
lépcsős hadműveleti felépítésben, arcvonal-kilométerenként átlag 80 harcko
csival támadtak. A páncélos hadtestek
és csoportok, valamint a nagy légi köte
lékek alkalmazása lehetővé tette az el
lenség nagy erejű és nagy kiterjedésű
csoportosításainak átkarolását, megke
rülését és bekerítését. Lehetőség nyílt
arra is, hogy az ellenségre nagy mély
ségben hatást gyakoroljanak”183. A
szovjet haderőben viszont csak 1943tól - a harckocsicsapatok koncentrált
alkalmazásáról szóló direktíva, illetve a
felfutó harckocsigyártás eredménye
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ISz-2 nehéz harckocsik számos esetben vettek részt harc
kocsi-harckocsi elleni küzdelemben, ahol a legnehezebb né
met típusokat is sikerrel küzdötték le. (Az 1944. január-már
ciusi ISz-1-bevetések - habár a német közepes harckocsik
kal szemben kétségtelenül hatékonynak bizonyultak - a ne
héz harckocsikkal szemben nem vezettek eredményre. Meg
oldást csak a megnövelt tűzerejű és védettségű ISz-2 harc
ba vetése jelentett ezen a területen.) 1944. április 15-17. kö
zött egy német páncéloshadtest Tigris és Párduc nehéz
harckocsik bevetésével Tarnopol felé támadott, melyet a 11.
gárda-nehézharckocsiezred ISz-2-eseinek ellenlökése állí
tott meg, miközben a német erők összesen három nehéz
harckocsit veszítettek187. Ugyanebben a hónapban
Korszun-Sevcserkovszkij térségében ütköztek meg a 72.
gárda-nehézharckocsiezred ISz-2-esei a Tigris nehéz harc
kocsikkal, ahol nyolc saját veszteségükhöz képest többszö
rös veszteséget okoztak az ellenségnek188. Jelentősebb
összecsapásokra azonban főként az 1944. júniusi általános
támadás megindulását követően került sor. „Az 501. nehézpáncélos-osztály keretében első alkalommal vetették be a
keleti hadszíntéren a Tiger В nehéz harckocsikat. A nyolc új
típusú német nehézpáncélost augusztus 13-án reggel
Oglendov körzetében az önálló 71. gárda-nehézharckocsiez
red néhány ISz-2 nehéz harckocsija támadta meg. A két tí
pus első összecsapásában négy német nehéz harckocsi
megsemmisült, kettő pedig megsérült”189. Az ISz-2-esek
egyik legjelentősebb összecsapására 1944 augusztusában
került sor Sandomierz közelében. „Egy szovjet nehézharckocsi-ezred 11 db ISz-2-ese és egy német nehézharckocsiosztály 14 db Királytigrise csapott össze 600 m távolságból.
Az ISz-2-esek négy ellenséges harckocsit megsemmisítet
tek, hetet pedig megrongáltak”190. Október 4-én a Narev folyónál egy hídfő felszámolására két nehézpáncélos-osztály

44 Tigris II. és 40 Tigris I. nehéz harckocsijával indított kon
centrált támadást. Szovjet csatarepülőgépek és ISz-2 nehéz
harckocsik ellencsapásba kezdtek, amellyel megállították a
német nehéz harckocsikat, és megakadályozták a hídfő
felszámolását191. 1945. január 12-én, a Visztula-Odera had
művelet során Lisov térségében alakult ki jelentősebb össze
csapás az 524. nehézpáncélos-osztály Királytigrisei és ISz-2
nehéz harckocsik között, melynek folyamán mindkét fél nagy
veszteségeket szenvedett el192.
Az ISz-2 fokozott gyártása lehetővé tette, hogy 1944 de
cemberében felállítsák a nehézpáncélos dandárokat. Eze
ket már 65 db ISz-2-vel szerelték fel, emellett 3 db SzU-76
könnyű rohamlöveggel, 19 db páncélozott lövészszállítóval
és 3 db BA-64 felderítő páncélautóval támogatták193. Az
1665 fős állományú dandárszervezetben a három nehézharckocsi-ezred támogatásáról így egy önjárólöveg-üteg,
egy М3 féllánctalpas harcjárművekkel felszerelt gépesített
lövészzászlóalj, egy páncélozott felderítőszakasz és né
hány egyéb támogatóelem gondoskodott194. Ez a szervezés
- a nehézharckocsi-ezredek szegényes támogatásával
szemben - már valóban elősegítette a harc hatékony meg
vívását, azonban mindössze öt ilyen nehézharckocsi-dandár került felállításra a háború végéig. A háború vége felé a
Vörös Hadseregnek hozzávetőleg már ezres nagyságrend
ben mérhető nehéz harckocsija volt. A két év alatt átadott
3700 ISz nehéz harckocsi a veszteségek ellenére is jelen
tős erőt képviselt. A nagyszámú nehéz harckocsi szerves
részét képezte a szovjet harceljárásnak, szervezetileg
azonban önálló, együttműködésre kevésbé alkalmas elem
ként szerepeltek. 1943-ban a kizárólag közepes harckocsik
alkalmazásán alapuló harceljárás eredményeképpen - az
átlagos harckocsiveszteség-arány 1:5 volt. Az 1944-es év
re - az új típusú szovjet nehéz harckocsi tömeges megjele-

36. ábra: Az ISz-1 harckocsi nézeti rajza

37. ábra: Az ISz-2 harckocsi nézeti rajza
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nése következtében ez az arány mintegy 20%-kal, 1:4 átla
gos értékre, majd 1945-re - amikor a szovjet haderő már
nagyobb mennyiségű harcba vethető ISz-2 nehéz harcko
csival, illetve az ezekre szervezett 34 nehézharckocsi-ezreddel és néhány önálló dandárral rendelkezett - az 1943as veszteségarányhoz képest közel 80%-kal, a kiegyensú
lyozott 1:1,2 arányra csökkent195. A visszatérés a közepes
és nehéz harckocsik kombinált alkalmazásához a szovjet
harckocsiveszteségek gyors csökkenését eredményezte.

A NEHÉZHARCKOCSI-PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
A szovjet haderő - a mély hadművelet elméletének meg
fogalmazása során, illetve a spanyolországi háború ta
pasztalatai alapján - elméleti szinten szembekerült a vé
delem áttörésének kérdéseivel, majd a gyakorlatban is
megtapasztalta az ehhez szükséges harckocsi-támogatás
feladatainak problematikus voltát. Ennek következtében a
szovjetek korán megfogalmazták a korszerű áttörő nehéz
harckocsival kapcsolatos harcászati-műszaki követelmé
nyeket, a világon elsőként hoztak létre korszerű nehéz
harckocsit, és a finnországi háború folyamán harcba is ve
tették azt. A második világháború kitörését követően,
előbb az önálló harckocsi-magasabbegységek szervezé
sekor tapasztalható szervezeti-integrálási problémák,
majd a hadigazdaság átszervezése során végrehajtott tí
pusszűkítés a nehézharckocsi-program leállítását ered
ményezte. A nehézharckocsi-gyártás teljes leállítása hi
bás döntésnek bizonyult. A közepesharckocsi-program
ilyen áron történő sikeres felfuttatása ugyan lehetővé tet
te, hogy a szovjet haderő felállítsa önálló harckocsimagasabbegységeit, ugyanakkor a nehéz harckocsik hiá
nya hátrányként jelentkezett a harci alkalmazás során.
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Amint a közepesharckocsi-gyártás megfelelő eredményre
vezetett, ismételten megindult a nehézharckocsi-program
is. A közepesharckocsi-program magas szintű technológi
ai megoldásait - a döntött páncéllemezeket, az öntvény
harckocsitornyot és a más típusoknál is rendszeresített dí
zelmotort - következetesen alkalmazták a nehéz harcko
csiknál, így viszonylag alacsony fajlagos költségen, ked
vező műszaki mutatókkal hozták létre az ISz nehézharckocsi-családot. A harci alkalmazás terén az ISz-sorozat
képes volt eredményeket felmutatni a német nehéz harc
kocsikkal szemben. Mennyiségileg is jelentős eredménye
ket értek el ezzel a programmal, hiszen „az ISz harckocsik
bázisán a 4030 db nehéz harckocsi mellett 1944-től a há
ború végéig - a 4075 ISzu-122 és ISzu-152 harcjárművet
is beleszámítva - összesen 8100 különféle harcjármű ké
szült el”196. (A gyártás leállítását követően a KV alvázon to
vábbi 704 Szu-152-es nehéz rohamlöveget gyártottak. A
nagy tömegű, esetenként elavultnak ítélt német nehézharckocsi-alvázak egy nagyságrenddel kevesebb mennyi
ségű nehéz-rohamlöveg és páncélvadász gyártását tették
lehetővé.) Annak ellenére, hogy az ISz-sorozat számos
olyan problémával rendelkezett, mint a nem megfelelő tel
jesítményű motor vagy a töltőgép hiánya, néhány korsze
rű konstrukciós megoldás tekintetében egyik meghatáro
zó elemévé vált a második világháború utáni
harckocsifejlődésnek. (Az ISz-koncepció átvételével járó
problémák ugyanis további fejlesztéssel megoldhatók vol
tak. A későbbiekben a nagy űrméretű löveg töltését töltő
géppel, a dízelmotor fajlagos teljesítményét feltöltéssel ja
vították, míg a német harckocsikat jellemző 88 mm-es löveget és a dízelnél kisebb hatásfokú benzinmotort nem
volt hová fejleszteni, azok zsákutcának bizonyultak.)
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Hatala András

A Magyarországon gyártott
lőfegyverekhez használt idegen lőszerek
a második világháború időszakában
II. rész

K a l ib e r : 8 1

mm

Fegyverek
8 cm 36M aknavető
8 cm 36/39M aknavető
8 cm 39M aknavető
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

Németország
A németektől 1935-ben megvett 81 mm-es aknavetők kez
deti lőszerkészletét ugyancsak tőlük kellett beszerezni.
1938-ig az érdemi gyártás meg sem indult, és még 1939ben is nagy mennyiséget vásárolt a honvédség.
A német aknagáránátok nem működtek jól, soknál lesza
kadtak a stabilizáló szárnyak a kilövés után. 1940-ben a szál
lított 110 ezer darabból 90 ezret visszaküldték átszerelésre.
Mindezeken felül kifejezetten drágák és túlbonyolítottak vol
tak. A német hadsereg nem ezt a fajta lőszert használta, ha
nem egy sokkal egyszerűbb, és tömeggyártásra alkalmasabb
típust, a 34M-et. A Rheinmetall valószínűleg az 1930-1932
között kifejlesztett, szerkezetileg és tömeggyártás szempont
jából is korszerűtlen lőszert csak exportra gyártotta. A gyártá
si jogokat Magyarországon kívül sikeresen eladta Olaszor
szágnak és Bulgáriának is. A későbbi magyar aknagránátok
tehát gyakorlatilag német tervezési jeleket hordoztak, lénye
gesebb fejlesztések csak 1942-1943-ban történtek.
1938 őszén 400 db ilyen német eredetű repeszaknát át
szereltek ködaknává, mivel a felvidéki bevonuláshoz a harcfel
adat ilyen lőszert is megkívánhatott, de a honvédségnek nem
volt. Az aknák töltete folyékony ködsav lett, bár külön tömítést
nem alkalmaztak. Harci helyzetben egyet sem lőttek el. Később
gyakorlatokon használták fel a teljes mennyiséget. A német ak
nagránátokat a magyar honvédség a közös harci tevékenység
során hamar használatba vette. A hivatalos lőtáblázatot először
1942-ben, majd 1944-ben újra kiadták. Nyilvánvalóan ekkorra
már kiterjedt a kölcsönös aknagránát-használat. A német 34M
aknagránát a folyamatos fejlesztéseknek és egyszerűsítések
nek köszönhetően a háború végére az orosz lőszerekhez ha
sonlóan egyszerűen gyártható típus lett. Működésbeli megbíz
hatósága viszont messze felülmúlta azt.
Jelen felsorolásban nem említek további német
aknagránáttípusokat, mivel azok használata esetleges lehe
tett. A nagy térfogatú 40M német aknagránáttal lőtáblázat hi
ányában a magyar vetősök valószínűleg nem lőttek.

23. ábra: 8 cm 36M aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 4,1 kg, robbanóanyag-tömeg 0,57 kg.
Gyújtószerkezet: Emp. Kzdr. f. FI. M. m. M. fej

24. ábra: 8 cm 36M ködaknagránát (m. m.)
Teljes grántáttömeg 4 kg, robbanóanyag-tömeg: 63 g
Ködsav tömege: 0,53 kg
Gyújtószerkezet: 36/81M fej - detonátor nélkül - (m. m.)

25. ábra: 81 mm 36M olasz aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 3,4 kg
Gyújtószerkezet: 81-l-R fej (olasz m.)

Olaszország
Az olasz aknagránátok beszerzése egyértelműen a lőszerhi
ány enyhítése miatt vált szükségessé. Mivel szerkezete a ma
gyartól jelentősen eltért, ezért külön ki kellett képezni az állo
mányt. A kiegészítő lőtáblázatot 1940-ben adták ki, és még
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26. ábra: 81 mm holland aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 3,2 kg

meg a kiegészítő lőtáblázat. Lehetséges, hogy német
fegyveranyagpótlásként érkeztek.
A holland aknagránátok nagyban hasonlatosak az olasz
hoz. Magyar aknavetőből problémamentesen tüzelhetők,
viszont a holland aknavetőből magyar teljes töltetű akna
gránáttal tilos volt a lövészet. Minden valószínűség szerint
a lőszer jól működött, használható típus volt.
27. ábra: 81 mm 34M német aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 3,5 kg, robbanóanyag-tömeg 0,53 kg
Gyújtószerkezet:
Wgr. Z. 34 fej (német m.)
Wgr. Z. 38 fej (német m.)
Wgr. Z. 38 St. fej (német m.)
Wgr. Z. 38 C fej (német m.)
Wgr. Z, T. fej (német m.)

28. ábra: 8 cm 36M ködaknagránát (m. m.)
Teljes grántáttömeg 4 kg, robbanóanyag-tömeg: 63 g
Ködsav tömege: 0,53 kg
Gyújtószerkezet: 36/81M fej - detonátor nélkül - (m. m.)

29. ábra: 81 mm 36M olasz aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 3,4 kg
Gyújtószerkezet: 81-l-R fej (olasz m.)

J ugoszlávia
Jugoszláv aknavetők és lőszerek 1940-ben a terület-viszszacsatoláskor, illetve a háború folyamán mint német fegy
verátadás kerültek a honvédség birtokába. A lőszerutánpót
lás nem volt folyamatos, csak az alkalmilag zsákmányolt
mennyiségeket használhatták fel. Az 1943-as utasítás sze
rint eredeti jugoszláv lőszer nincs az aknavetőkhöz, azt ma
gyar lőszerrel és irányzékkal kellett használni. Harctéri nyo
mok tanulsága szerint itt-ott mégis lőttek jugoszláv akna
gránátokkal még az 1944-1945-ös budapesti harci esemé
nyek folyamán is.
Szerkezetileg jó konstrukció volt, az olasszal megegye
zett.

Csehszlovákia
A felvidéki hadjárat során, illetve német szállításokkal
kerülhetett a honvédséghez. Bár a német fennhatóság
alatt a cseh gyárak folyam atosan g yártották a
Wehrmachtnak, mégis csak elvétve juthatott magyar
csapatok kezére.
Fontos viszont, hogy 1940-ben a HTI Táborfalván kísér
letezett cseh aknagránát-stabilizátorral szerelt magyar ve
tőlőszerrel. A hatszárnyú aknagránátot elvetették, de az in
dítótöltény egyedi megoldású gyújtását átvették és tovább
fejlesztették. Az eredmény a 40M menetes indítótöltény
lett, ami 1942-től teljesen kiszorította a régi 36M-et.
Az eredeti cseh aknagránát a szokásos kiváló minőségű
és megbízható működésű volt.

Románia
Alkalmazása esetleges, mivel a román hadseregnél is ritka
volt. Magyarországi harcok folyamán a zsákmányolása
mégis elképzelhető.

K a l ib e r : 1 0 0
30. ábra: 81 mm holland aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 3,2 kg

1943-ban is bizonyíthatóan jelentős mennyiséget vásároltak a
hadseregnek. A háború végéig folyamatos használatban volt.
Kivételesen a többi olasz lőszertől eltérően ez a típus jól
bevált, és kifogástalanul teljesített a harctereken.

mm

Fegyverek
100 mm 14M könnyű tábori tarack
100 mm 14/A.M könnyű tábori tarack
100 mm 14/19M (exlengyel, eredetileg Skoda-licenc)
könnyű tábori tarack
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

Olaszország
Hollandia
Még pontosan nem tisztázott, hogy a holland aknavetők és
lőszerek milyen úton és mekkora darabszámban kerültek a
honvédség rendszeresített felszerelésébe. 1943-ban jelent

Története és beszerzési körülményei ugyanazok, mint a 7,5
cm 32M olasz repeszgránáté. Teljesítménye és a szerzett
tapasztalatok alapján ezt is csak a gyakorló lövészeteken
használták.
Becsült beszerzett mennyiség: 260-300 ezer db.
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Csehszlovákia
A Szlovákiától 1938-1939-ben visszacsatolt felvidéki és
kárpátaljai területeken 100 mm-es lőszert is zsákmányolt
a Magyar Királyi Honvédség. Jugoszláviából is kerülhe
tett ilyen a felszerelésbe, mivel ott ugyanez a cseh gyárt
mányú lőszer 28M néven rendszerben állt. Ezek közül
egy kevés 21M rombológránát volt. Ezeket a HTI tesztel
te, de csapatokhoz valószínűleg sosem osztották ki. Va
lószínűsíthető, hogy a később német fennhatóság alatt
termelő cseh gyáraktól magyar rendelésre további szál
lítmányok is érkeztek hazánkba. A lőszerek csereszaba
tosak voltak, mivel ugyanahhoz a Skoda fegyverzethez
készültek.
Magas színvonalat képviseltek mind a konstrukciót, mind
az előállított darabokat tekintve. A magyar lőszeranyaggal
egyenrangúan kezelték, és az 1942-ben kiadott magyar
lőtáblázat segítségével a tüzérek megelégedéssel használ
ták el a készleteket.

34. ábra: 10 cm 21M cseh rombológránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 16 kg.
Gyújtószerkezet: Vz. 21 fenék (cseh m.)

35. ábra: 100 mm 15M jugoszláv repeszgránát (m. m.)

J ugoszlávia
Jugoszláviából a terület-visszacsatolás, illetve a német
megszállás után elméletileg érkezhetett ilyen lőszer, de
semmi nyoma nincs, hogy valaha is lőttek volna ilyenekkel
a magyar tüzérek.
Valamennyi első világháborús, korszerűtlen konstrukció.
Minőségileg nem voltak kifogásolhatók. Használatuk nem
jelenthetett problémát, mivel a 30-as évek közepéig a ma
gyar tüzérek is ugyanilyen lőszerekkel gyakorlatoztak.

36. ábra: 100 mm 14/15M jugoszláv srapnel (m. m.)

37. ábra: 100 mm 14M jugoszláv G-srapnel (m. m.)
31. ábra: 10 cm 32M olasz repeszgránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 13,49 kg, robbanóanyag-tömeg: 2,21 kg
Gyújtószerkezet: 1910M olasz fej (m. m.)

K a l ib e r : 1 0 5

mivi

Fegyverek
10.5 cm 37M könnyű tarack (Rheinmetall-Borsig)
10.5 cm 40M könnyű tarack
10.5 cm 40/43M tarack a Zrínyi rohamlöveghez
10.5 cm 42M tarack - prototípus
Csak német beszerzés!

32. ábra: 10 cm 30M cseh gránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 16 kg
Gyújtószerkezet: SKHZR fej (cseh m.)

33. ábra: 10 cm 30M cseh időzíthető repeszgránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 16 kg
Gyújtószerkezet: VG-SKR fej (cseh m.)
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M agyarország németektől vásárolt
105 m m - es tarackgránátjai

38. ábra: 105 mm 37/23M repeszgránát (m. m.)
F. H. Gr. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 14,81 kg.
Gyújtószerkezet: 23M fej (m. m.) A. Z. 23 v. 0,15 (német m.)

T a n u lm á n y o k }

megszámlálhatatlan fajtaválaszték jött létre. A magyar
nevezéktan szerinti jelzések a németek megfelelő fo r
dításai, a gyújtókat már nem is illették külön névvel. Mi
vel helyesbítő lőtáblázat volt a magyar tüzéreknél,
ezért bármilyen „talált vagy alkalomszerűen beszerzett”
német lőszert felhasználhattak mindenféle hátrány nél
kül.

39. ábra: 105 mm 37M időzíthető repeszgránát (m. m.)
F. H. Gr. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 14,81 kg.
Gyújtószerkezet: 37M időzíthető fej (m. m.) Dopp. Z. S/60 s
(német m.)

40. ábra: 105 mm 37 ködgránát (m. m.)
F. H. Gr. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 14 kg.
Gyújtószerkezet: 23M kis fej (m. m.) ki. A. Z. 23 Nb. (német m.)

Csereszabatos német 105

м м - es repeszgránátok

42. ábra: 38M német repesz- vagy időzíthető gránát (m. m.)
F. H. Gr. 38 (német m.)
Teljes gránáttömeg: 14,81 kg.
Gyújtószerkezet:
A. Z. 23 v (0,15) (német m.)
A. Z. 23 v (0,25) (német m.)
A. Z. 1 (német m.)
A. Z. 23/42 (0,15) (német m.)
A. Z. 23 Zn. (német m.)
A. Z. 23 Pr. (német m.)
Dopp. Z. S/60 s. (német m.)
Dopp. Z. S/60 FI. (német m.)
Dopp. Z. S/60 v. (német m.)

41. ábra: 105 mm 37 páncélgránát (m. m.)
10 cm Pzgr. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 14,16 kg.
Gyújtószerkezet: 37M fenék (m. m.) Bdz. F. 10 cm (német m.)

1 93 6 -1 937-ben a honvédség 96 db fogatolt és 32 db
gépvontatású 37M német tarackot vásárolt, hogy az el
avult 8 és 10 cm-es löveganyagot hosszú távon telje
sen felválthassa vele. Mivel a fegyver gyártási jogait
nem tudták megvenni, egy teljesen magyar tervezésű
és gyártású löveg m egvalósítása lett a cél. Az elhatáro
zás ellenére a magyar lőszeripar 1940-ig nem tudott
számottevő 10,5 cm-es lőszerkapacitást kiépíteni, de
mivel a lövegek is késtek, így a gyárak érdeke ezt nem
is diktálta. Ennek megfelelően az 1 93 7 -1 940-es idő
szakban majdnem kizárólagosan csak német gyártású
lőszerek adták ennek a rendszeresített kalibernek a
magyar lőszerkészletét. Az ekkor bekerült gránáttípu
sok „szabványos” magyar nevet kaptak. Minőségük és
hatásuk első osztályú, magukon hordozzák a háború
előtt szokásos, néhol túlzott német precizitást, illetve
enyhe túlbonyolítást.
A felsorolás többi tétele a korabeli szabályzatokból
származik. Ezek a típusok már a közös háborús tevé
kenység során kerültek a magyar tüzérek fegyvereibe
(1942 után). Mivel ez a tarack volt a német tüzérség
egyik teherhordó típusa, ezért a háború során szinte

43. ábra: 37/23M német öntöttacél repesz- vagy
37M német öntöttacél időzíthető gránát (m. m.)
F. H. Gr. Stg. (német m.)
10 cm Pzgr. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 15,55 kg.
Gyújtószerkezet: mint az F. H. Gr. 38-nál (német m.)

F. H. Gr. Stg. (német m.)
Teljes gránáttömeg: 13,48 kg
Gyújtószerkezet: ki. A. Z. 23 (német m.)

(Folytatjuk)
2008/2 HADITECHNIKA
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Hazai tükör

Kenyeres Dénes
nyá. alezredes

A Li-2 Teve típusú
közepes szállító repülőgép
a Magyar Néphadsereg hadrendjében,
1949-1973 шш
Üzemeltetés 1957-1966 között

1 9 6 4 -ben

végrehajtott feladatok

1964. május 28-29-én Taszárra tele
pült az osztály felderítő és célhelyesbí
tő százada (II—28), s a szállítási fel
adatokat a 109 oldalszámú Li-2-essel
Hegyi Ervin százados és személyzete,
illetve az 503-assal Kovács Sándor őr
nagy és ekvipázsa hajtotta végre.
1964-ben 9 fő hajózó szolgált a Li—2 tí
puson, a következő évben pedig tíz pi
lóta.
Az 1964-es kiképzési évben Tevével
209 órát kiképzési céllal, 723 órát pe

dig hadműveleti feladattal repültek le,
összesen 932 órát voltak a levegőben
az 1318 felszállás alkalmával. Az osz
tályparancsnok év végén értékelte a
repülőszázadok éves tevékenységét,
melynek során megállapította: „A Li—2
repülőszázad idős repülőgép-vezető
állománya I. osztályú szinten, a ré
szükre meghatározott időjárási mini
mumok mellett, nappal és éjjel képe
sek feladat végrehajtására. A század a
kiképzési évben végzett munkáját és
feladat-vég rehajtását összességében
megfelelőre értékelem.”

4. ábra: A 206-os oldalszámú Li-2-es Szentkirályszabadján 1970 körül
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1 9 6 5 -ben

végzett szakmai feladatok

Szeidl József repülő őrnagy osztálypa
rancsnok az 1965-ös kiképzési évre
az alábbi feladatokat határozta meg a
szállító repülőszázad részére: „Gyako
rolják be a repülőtechnika előkészíté
sét a magasabb harckészültségi foko
zatokra való áttérés idején, határidőn
belül az anya repülőtéren az év bár
melyik szakában, éjjel és nappali el
rendelés esetén. Az előkészítés és is
mételt felkészítés időnormája a Li—2
század részére 30 perc. A század ha-

H a z a i tü k ö r

0

5. ábra: A Li-2-es hajózószemélyzet a Kaukázusban
6. ábra: Személyszállítás a 206-os oldalszámú Li-2-vel, felszállási engedélyre várva Kecskeméten, 1968-körül

у
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lon személy- és anyagszállításokat haj
tott végre. Az áttelepítés ideje alatt több
alkalommal is kapott a Li-2-es század
szállítási feladatokat az elöljárótól. 1964ben a 201-es és a 902-es oldalszámú
gép selejtezésre került, helyettük a 206
és a 209-es oldalszámú került az alaku
lathoz. Az 1965-ös kiképzési évben a
Li-2 század gépei a kiképzési repülés
során 214, hadműveleti feladatok alkal
mával 972, összesen 1186 órát repültek,
és 1482 felszállást hajtottak végre.

Sikeres év

7. ábra: Szeidl József őrnagy több mint
19 évig repülte a típust

9. ábra: Kovács Sándor őrnagy a Li-2
század parancsnoka

józóállományának hadrafoghatósága
biztosításával legyen képes szállítási
feladatok végrehajtására minden idő
járási viszonyok között.”
1965-ben a gépjárműállományból a
Li-2-esek kiszolgálására csoportosítot
tak át egy Cs-35 típusú üzemanyagtöltő
gépkocsit és egy Dodge-W típusú me
chanikus indítógépkocsit. Az 1965. április

4-i légi díszelgésre való felkészülés idő
szakára az osztály állományából a kijelölt
állomány és repülőtechnika áttelepült
Szolnokra. 1965 nyarán a kecskeméti
felszállópálya betonja meghibásodott,
ezért a vadászrepülőgépeket és a bom
bázógépeket áttelepítették Mezőkövesd
re. 1965. május 6-án két darab Li-2-es
Teve Kecskemét-Mezőkövesd útvona

8. ábra: Pihenő Esztergomban
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Az 1966-os kiképzési évben sem
csökkentek a kiképzési és szállítási
feladatok. Erre az időre a hajózó- és
műszaki állomány összekovácsolódott, a meghatározott szakmai, katonai
feladatát kiválóan hajtotta végre. A tel
jes hajózóállomány I. osztályú osztá
lyos fokozattal rendelkezett.
Az osztályparancsnok az első félév
zárásakor a következőképpen értékelte
a Li-2 alegység munkáját: „A Li-2 szá
zad maradéktalanul végrehajtotta kikép
zési és hadműveleti feladatait, megőriz
te a hadrafoghatóságát, és teljesítette a
műszerrepülési feladatokat. Lemaradá
sa van a minimum alatti felszállások
végrehajtásában, a nem megfelelő idő
járási körülmények miatt...”

(H a z a i tü k ö r

OLPK parancsnoki elism erése is
ezt tükrözte. Az értekezleten elis
merően szóltak a szárazföldi és a
honi légvédelmi csapatok érdeké
ben végzett hadműveleti repülési
szállítási feladatok magas szintű
végrehajtásáról.
(Folytatjuk)

F elhasznált irodalom

Dr. Iván Dezső: A magyar katonai re
pülés története, II. kötet. Budapest,

2000.

10. ábra: Kiváló repülőszázad címek átadási ünnepség elnöksége Kecskeméten
1966. december 30-án

Az 1966-os kiképzési évben a L im 
esek 192 órát repültek kiképzési cél
lal, és 733 órát a hadműveleti felada
tok alkalmával, ez összesen 925 óra,
1109 felszállással. A repülőosztály tör
ténetében első alkalommal fordult elő,
hogy repülőszázadai kiváló címeket
értek el a kiképzési feladatok értéke
lése, a vizsgák alkalmával. A Li-2 és
az II—28-as századok az MN Kiváló

repülő-hajózó százada címet érde
melték ki és kapták meg. A Li-2 repü
lőszázad parancsnoka ekkor Lukács
Sándor repülő alezredes volt, így ő
kapta meg az MN Kiváló hajózószá
zad parancsnoka címet.
Az eltelt öt év alatt a vegyes repü
lőosztály hajózóállománya - közte
a L i-2 repülőgép-vezetői - tökélete
sítette repülési technikáját. Az

Kenyeres Dénes: Ikarosz nyomdoka
in. Honvéd Kiadó, Budapest, 1998.
Simon László: A magyar Tevék. Top
Gun, 1999/12.
Hadtörténelmi Levéltár (HL):
TG Y-ll./D -8/b MN 87. szállítóheli
kopter-ezred története 1958-1980.
HL 1957/T 72,
HL 1957/T 185,
HL 19528/T 8,
HL 1959/T 20,
HL 1962/T 137,
HL 1963/T 247,
HL 1964/T 292,
HL 1965Я303,
HL 1966/T 341.

HORTHY M IKLÓS ÉLETE KÉPEKBEN
B. Kalavszky Györgyi és lllésfalvi Péter könyve a volt kormányzó életét szakaszokban
röviden ismertető szövegekből és az egyes részekre vonatkozó fényképek gazdag kí
nálatából áll. A kormányzó életére vonatkozó szövegek a valóságnak megfelelően tár
gyalja az eseményeket és azok hátterét anélkül, hogy az elmúlt évtizedekben megszo
kott ferdítések vagy az ellenkező oldalra húzó túlzások hibájába esnének.
A kötet részletesen elemzi Horthy Miklós tengerészeti működését az első világháború
alatt és otrantói győzelmét. Ez olyan kiváló teljesítmény volt, hogy az otrantói csatát és
Horthy egy másik tengerészeti akcióját az Angol Haditengerészeti Akadémián a mai na
pig példaként tanítják. 1955 nyarán, amikor a NATO flottagyakorlatot tartott a Biscayaiöbölben, egy néhány hadihajóból álló különítményt elküldték a portugáliai Estoril elé, hogy
tisztelegjenek az ott élő Horthy Miklós, az akkor legöregebb és tisztelt admirális előtt.
Talán a királypuccsokat tárgyaló fejezettel kapcsolatban érdemes megemlíteni,
hogy Horthy valóban azért nem adta át a hatalmat Károly királynak, mert a király
visszatérését ellenzők, főleg Gömbös Gyula, a „szabad királyválasztók” vezére elhi
tette vele, hogy ez esetben a „kisantant” országai megszállnák Magyarországot.
Boroviczény Aladár „A király és kormányzója” című könyve szerint ez nem volt reá
lis veszély, mert a jugoszláv hadsereg le volt kötve Albániában, a román király nem
ellenezte volna itt a király visszatértét, a cseheknek viszont nem volt számottevő
hadseregük. (Ezt a valós adatok nem igazolják. A szerk.)
Különösen dicsérendő, hogy a mű szerzői kiemelik, hogy a mostani világban szokatlan módon Horthy Miklósnak 25
éves kormányzósága végén egy holddal sem volt több birtoka, mint annak előtte, és nem gyűjtött vagyont, külföldi ban
kokban pénzt, így az emigrációban nehéz anyagi körülmények közt élt a család. A gazdag fényképanyag alapos bete
kintést ad a kormányzó életébe, és ezzel is elősegíti, hogy reálisabb kép alakulhasson ki a közvéleményben Magyarország sorsát egy negyedszázadon át befolyásoló államférfiről.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007, terjedelem 163 oldal. Bolti ára: 1990 Ft. Telefonon, levélben vagy e-mailben
megrendelhető 3300 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen:
Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp., Kossuth tér, metróállomás. Telefon 460-3722, 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hét
főtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Haditechnika-történet
^_________________________
Horváth Zoltán

A KÖNIG csatahajó
és modellje ига

KÖNIG 1914. december 7-én

A

összeütközött testvérhajójával,
a GROSSER KURFÜRST-tel,
de nagyobb kár egyik hajóban sem
esett. A skagerraki (jütlandi) csatában
1916. május 31-én, a III. Geschwader
a Scheert 1916 januárjában váltó Paul
Behncke ellentengernagy parancsnok
sága alatt vett részt.
A német csatahajók számára az üt
közet délután öt órakor kezdődött,
amikor a német csatacirkálókat üldö
ző angol 5. csatahajóraj elnézett egy
zászlójelzést, és téves irányba halad
va beleütközött a dél felől érkező né
met csatahajókba. Az élen haladó
KÖNIG és KAISER osztályú hajók
azonnal tűz alá vették az angolokat,
majd üldözni kezdték őket. A csata
után írt jelentésében az angol hajók
parancsnoka, Evan-Thomas ellenten
gernagy külön kiemelte, hogy 24 cso
mós sebességgel haladó csatahajói

4. ábra: A hátsó lövegtornyok
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5. ábra: Az IRON DUKE és a KAISER metszete a vízvonalnál

képtelenek voltak elszakadni az el
lenségtől, melynek csatahajói az an
gol tengernagy becslése szerint leg
alább 23 csomós sebességet értek el.
Mind a négy angol csatahajó komoly
károkat szenvedett. A WARSPITE 15
találatot kapott, és sérülései miatt
még az éjszaka vissza kellett küldeni
a támaszpontjára. Ekkor kapott vég
zetes sérüléseket a DEFENCE és a

WARRIOR páncéloscirkáló is. Miköz
ben a németek figyelmét lekötötték
ezek az események, az angol Grand
Fleet csatahajói harci alakzatba fej
lődtek, s a németek számára váratla
nul tűntek elő északkelet felől. Az an
goloknak sikerült keresztezniük a né
met csatahajók haladási irányát, s a
klasszikus T alakzatba fogták őket,
melyben valamennyi angol hajó teljes
oldalsortüzeket tudott lőni, míg a né
metek csak a kötelék élhajóinak elül
ső lövegeit tudták használni. Rövid
tűzharc után a németek 180 fokos for
dulatot tettek, és a KÖNIG által fej
lesztett füstfüggöny védelmében ki
vonták hajóikat a tűzvonalból. Nem
sokkal később azonban Scheer újabb
fordulót vezényelt, abban bízva, sike
rül az angol hajók mögött elhaladnia.
A németek azonban elszámították
magukat, és ismét beleütköztek az
angol csatasorba. Újabb 15 perces
összecsapás után Scheer ismét 180
fokos fordulatot rendelt el. A vissza
vonulást a torpedónaszádok és a
csatacirkálók elterelő támadása fe
dezte. A német flottának csak éjfél
után sikerült az angol csatahajók mö
gött elhaladnia, és utat vágnia haza
felé a brit kötelék végén haladó cirká
lók és rombolók között.
A csata során a KÖNIG-et össze
sen tíz 343-380 mm-es nehézgránát
találta el, súlyos sérüléseket szenve
dett, de mozgás- és harcképességét
megőrizve mindvégig a kötelékben
maradt.9 Helyzetét jól mutatja, hogy
valamennyi találat a hajó elülső ré
szét érte. Az ütközet során a KÖNIG
összesen 167 darab 305 mm-es grá
nátot lőtt ki, több találatot ért el a
QUEEN ELIZABETH osztályú angol
csatahajókon, s részt vett néhány ki-
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6. ábra: A GROSSER KURFÜRST a vízre bocsátás után

7. ábra: A KÖNIG hátsó lövegtornyai

sebb egység elsüllyesztésében is (a
pontos eredményeket a csata zűrza
varában nem lehetett biztosan meg
állapítani). A KÖNIG szenvedte el a
német csatahajók közül a legna
gyobb emberveszteséget, a hajónak
45 halottja és 27 sebesültje volt.
Utóbbiak közt volt Behncke ellenten
gernagy is.
A KÖNIG sérüléseinek kijavítása
másfél hónapig tartott, s a hajó 1916.
július 21-én csatlakozott újra a hajó
hadhoz. Részt vett az augusztusi, majd
késő őszi hadműveletekben, melyek
során azonban harcokra nem került
sor. A decemberi kifutáskor az angol J1

tengeralattjáró a KÖNIG két testvérha
jóját is megtorpedózta, de sérüléseik
ellenére mind a MARKGRAF, mind a
KRONPRINZ kötelékben maradt, és
saját erőből tértek vissza támaszpont
jaikra.
1917-ben a tengeri háború súlypont
ja már a tengeralattjáró-hadviselésre
került át, s a német felszíni hajóhad,
melyet az egyre súlyosabb szénhiány
is sújtott, jórészt a kikötőkben veszte
gelt. Az öt angol csatacirkáló és két
német csatahajó közt lezajlott, máso
dik helgolandi ütközetnek nevezett
csetepatétól eltekintve komolyabb fel
színi harcokra csak a Balti-tengeren
került sor.
Itt a német csapatok 1917 őszére el
foglalták a Baltikum térségét, ám a Ri
gai-öböl előtt fekvő szigetek orosz ké
zen maradtak. Az itteni orosz csapatok
veszélyeztették a német szárazföldi
erők balszárnyát, a szigeteken levő tá
maszpontokon állomásozó orosz és
angol hajók, illetve tengeralattjárók pe
dig zavarták a Németország és Svéd
ország közötti, a németek számára létfontosságú tengeri kereskedelmet.
Hogy teljes mértékben ellenőrzésük
alatt tudják tartani a térséget, a néme
tek 1917 októberében a háború egyik

legnagyobb partraszálló hadműveletét
hajtották végre. A hadművelet fedőne
ve - nyilván a német vágyakat tükröz
ve - „Albion” lett. A németek Schmidt
altengernagy irányítása alatt hatalmas
tengeri erőt vonultattak fel, többek kö
zött kilenc csatahajót és egy csatacir
kálót. Október 12-én egyetlen nap alatt
23 000 katonát, ötezer lovat, 1400 gép
járművet és 54 ágyút tettek partra,
ezek 30 napi ellátmányával együtt. A
német csatahajók a partraszálló csa
patok tüzérségi támogatását látták el.
A térségben levő, viszonylag gyenge
orosz tengeri erők nem fejtettek ki szá
mottevő ellenállást, annál nagyobb ká
rokat okoztak az általuk korábban lera
kott aknák. A hadművelet során három
német csatahajó futott aknára, de
mindegyiknek sikerült visszatérnie a
támaszpontjára, bár a BAYERN sérülé
sei súlyosak voltak. A KAISERIN az
orosz parti tüzérség találatától szenve
dett kisebb sérüléseket. Október 16ára a német csapatok a szigetek nagy
részét már elfoglalták. Schmidt ekkor
utasította a III. Geschwadert, hatolja
nak be a Rigai-öbölbe, és támadják
meg az ott állomásozó orosz tengeri
erőket. Behncke a KÖNIG és
KRONPRINZ csatahajóval és két cir-

4. táblázat: A KÖNIG kapitányai

Friedrich Brüninghaus sorhajókapitány
Hugo Meurer sorhajókapitány
Karl-Wilhelm Weniger sorhajókapitány
Otto Breuer sorhajókapitány
Ernst Junkermann korvettkapitány

1914. augusztus 09-1916.
1916. július 14-1917.
1917. május 24-1918.
1918. november 06-1918.
1918. december 05-1919.

július 13.
május 23.
november 5.
december 4.
június 21.
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8. ábra: A KÖNIG még az eredeti előárboccal

kálóval azonnal benyomult az öbölbe,
ahol másnap reggel a Moon Soundcsatorna déli bejáratánál összetalál
koztak a SZLAVA és a GRAZSDANIN
sorhajókkal és a BÁJÁN páncéloscir
kálóval. Az oroszokat támogatta a par
ti tüzérség öt 25,4 cm-es ágyúja is. Az
ismeretlen vizeken manőverező néme
tek az aknáktól tartva rövid tűzharc
után ideiglenesen visszavonultak,
majd miután az aknaszedők felderítet
ték az orosz aknamezők elhelyezkedé
sét, ismét támadásba lendültek, és tíz
óra után heves tűzharcba kezdtek az
oroszokkal. A németek ezúttal is jól cé
loztak, már a KÖNIG harmadik sortüze
eltalálta a SZLAVA-t. Az orosz hajót fél
óra alatt hét találat érte, ezek közül öt a
vízvonal alatt. A BÁJÁN egy találatot
kapott, a KRONPRINZ pedig kétszer
találta el a GRAZSDANIN-t. A német
hajókat nem érte találat. A SZLAVA bel
sejébe több mint ezer tonna víz zúdult,
s emiatt a hajó merülése annyira meg
nőtt, hogy a Moon Sound-átjárón már
nem tudott visszavonulni. A megfenek
lett hajót végül saját legénysége rob
bantotta fel, hogy ne kerüljön német
kézre. A visszavonuló oroszok aknákat
telepítettek, és hajókat süllyesztettek el
a szorosban, hogy a németek ne tud
ják követni őket. A KÖNIG és a KRON
PRINZ október 26-án tért vissza hazai
kikötőkbe. Útközben mindkét hajó zá
tonyra futott, de csak kisebb sérülése
ket szenvedtek.
A KÖNIG a háború során további
harcokban már nem vett részt. Az altengernaggyá kinevezett Behnckét
1918 novemberében Kraft ellentenger
nagy váltotta fel a III. Geschwader
élén.
1918. november 25-én a hajókat
Scapa Flow-ba internálták, ahol aztán
saját legénységük süllyesztette el őket
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1919. június 21-én.10 A GROSSER
KURFÜRST-öt a ’30-as évek végén ki
emelték és lebontották, a többi KÖNIG
osztályú csatahajó azonban jelenleg is
a Scapa Flowi-öböl mélyén nyugszik.
A roncsok 1962-ig hivatalosan német
tulajdonban voltak, mikor is eladták
őket Angliának. A mintegy 40 méter
mélységben fekvő hajók ma a hobbi
búvárok kedvelt célpontjai.
A MODELL
Az ukrán ICM cég nem kis meglepe
tést keltett, mikor számos harcjármű
és repülőmakett kiadása után első,
1/350 méretarányú hajóival is jelentke
zett. A meglepetés a témaválasztás
nak szólt. Az ICM ahelyett, hogy beállt
volna a sorba, és kiadta volna a

9. ábra: A MARKGRAF hátsó lövegtornyai

BISMARCK ezeregyedik makettválto
zatát, inkább visszanyúlt egészen az
első világháborúig, ami ebben a mé
retarányban sem előtte, sem utána
nem jutott eszébe senkinek.
A nem túl ígéretes doboztető-grafika
- azóta szebbre cserélték - egy igazi
remekművet takart. Az első pillantásra
is észrevehető Tamiya-hatás szeren
csére nemcsak az alkatrészbontás
ban, hanem a minőségben is megnyil
vánul. A lágy, jól alakítható műanyag
ból készült alkatrészek csak kevés
sorját tartalmaznak, beszívódásokkal
is csak elvétve találkozhatunk. A rész
letek kidolgozása pedig helyenként
még a japán etalonon is túltesz. A két
fedélzetet egyetlen darabból öntötték,
így nem kell vesződni az illesztési vo
nalak eltüntetésével. Az alkatrészek il
leszkedésének pontossága itt-ott hagy
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némi kívánnivalót maga után, de ko
molyabb tömítésre igazából csak a 15
centis ágyúk ütegsoránál volt szükség.
Az első kémény és a „C” lövegtorony
között olyan kevés hely maradt, hogy
a rajz szerint ide való K48 jelű alkat
részt nem tudtam beilleszteni, így ezt
kihagytam.
A parancsnoki hidak ablakait plexi
vel „üvegeztem” , a kéménytetők rá
csozatait pedig drótból készítettem el.
Az árbocok vékonyabb részeit, az an
tennákat, illetve a felépítmények tar
tóoszlopait szintén célszerű drótokra
cserélni, részben azért, mert a lágy
és hajlékony műanyagból készült ár
bocokon nem lehet az antennahuza
lokat megfeszíteni, részben pedig
azért, mert - mint az elmúlt években
rájöttem - ez a műanyag nagyon ha
mar öregszik és rideggé válik. Ez pe
dig azzal a következménnyel jár,
hogy pár év után az antennák és az
árbocok már attól is darabokra tör
nek, ha csúnyán nézünk rájuk. Az an
tennahuzalokat horgászdamilból, il
letve ahol belógást kellett utánozni,
vékony rézdrótokból készítettem.
Ezek a huzalok a valóságban is réz
ből készültek, tehát akár testetlenül is
hagyhatjuk a rézdrótokat, de szerin
tem ebben a méretarányban élethűbbnek tűnnek feketére festve. Az
orrfedélzetről lecsiszoltam a ráfröccsöntött horgonyláncokat, és in
kább Heller-makettekről visszam a
radt rézláncokat raktam fel.
Hogy a modell ne legyen túl stati
kus, a két hátsó lövegtornyot, és né
hány hátsó 15 cm-es löveget külön
böző irányokba fordítottam . Csak
ennek a két toronynak a csöveit fúr
tam ki, ugyanis, hogy a korróziótól

11. ábra: A modell képe félbalról

12. ábra: A modell felülnézete

megvédjék a lövegcsöveket, rend
szerint egy dugóval vagy sapkával
zárták el azokat, amit csak gyakorla
ton, harcban vagy tisztításkor távolí
tottak el. Kihajtott állapotban készí
tettem el az „A” lövegtorony melletti,
bal első csónaktartó rudat is. A hajó
hoz érkező csónakokat ilyen rudak
hoz kötötték ki, hogy a hullámzás ne
csapja őket a hajó oldalának. A lép
csőket jobbára csak a tisztek és a
vendégek használták. A torpedóvé

dő hálók összesodort papír zsebken
dőből, a korlátok Eduard fotómara
tásból készültek.
A hajót az összeállítási rajzban meg
adott színekre festettem. Elvileg kétfé
le festéshez adnak rajzot, a gyakorlat
ban azonban ezek teljesen megegyez
nek. Az 1914-es és 1918-as változat
között az igazi különbség ugyanis nem
a festésben, hanem a hajó felszerelt
ségében van, ezt viszont nem jelzik
megfelelően. 1917-ben a hajóról le-

10. ábra: A modell oldalról, a kormánylapátja nincs felszerelve
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13. ábra: A mellső felépítmény és a kémény
14. ábra: A hátsó kémény és a daruk
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15. ábra: A hátsó lövegtornyok felülről

szerelték a torpedóvédő hálót, a lövegtornyokon mentőtutajokat helyez
tek el - ezek a rajzon is látszanak
valamint eltávolították a parancsnoki
híd alatti kazamatákban levő hat 88
mm-es löveget, a hátsó hídra két
újabb légvédelmi ágyút szereltek fel,
az előárbocot pedig egy nagyobb át
mérőjűre cserélték, hogy elbírja az új,
nehezebb tűzvezető harcálláspontot.
Ezeket a változásokat a rajzon viszont

J egyzetek
9. A csatában a GROSSER KURFÜRST hét
találatot kapott, ebből négyet a legna
gyobb, 38 cm-es angol lövegektöl. A hajó
15 halottat és 10 sebesültet vesztett. No
vember 5-én az angol J1 tengeralattjáró
egy torpedója eltalálta a hajó tatját, és
megrongálta a kormányszerkezetet, de a
csatahajó 19 csomós sebességgel, önerő
ből tért vissza a kikötőbe. Kijavítása 1917
februárig elhúzódott. Márciusban a
KRONPRINZ-cal való ütközés rongálta
meg, októberben pedig a Rigai-öbölben
futott aknára, komolyabb károkat azonban
egyik alkalommal sem szenvedett.
A MARKGRAF öt találatot kapott, 11 ha
lottja és 10 sebesültje volt. A háborúban
további sérülések nem érték.

vagy egyáltalán nem, vagy pedig nem
egyértelműen jelzik. Még nagyobb
gond, hogy eleve csak az új, nagyobb
átmérőjű árbocot adják a maketthez,
tehát aki az 1917 előtti formájában
szeretné megépíteni a hajót, és ra
gaszkodik a teljes élethűséghez, an
nak magának kell az előárbocot elké
szítenie.
A háború vége felé a német hajókon
megkülönböztető jelzésként gyakran

A KRONPRINZ sértetlenül úszta meg az
ütközetet, de november 5-én a J1 eltalál
ta. A torpedó a parancsnoki híd alatt csa
pódott be, de a válaszfalak kitartottak, és
a KRONPRINZ a kötelékben maradva, ön
erőből tért haza. 1917 márciusában öszszeütközött a GROSSER KURFÜRST-tel,
és komoly sérüléseket szenvedett, kijaví
tása májusig eltartott. Októberben a Rigai
öbölben aknára futott, de ennek ellenére a
harcok végéig a kötelékben maradt, és
részt vett a Moon Sound-i csatában, ahol
megrongálta az orosz GRAZSDANIN sor
hajót.
10. Több fegyveres összetűzés robbant ki a
német tengerészek és a hajók elsüllyesz
tését megakadályozni akaró angol tenge
részgyalogosok között. Kilenc német ten
gerész vesztette életét, köztük a
MARKGRAF kapitánya és első tisztje.

vörösre festették a hajók hátsó kémé
nyét. A KÖNIG makettjének építése
idején ilyen képeket csak a csatacirká
lókról találtam, s azt gondolván, ezt a
festést csak ott alkalmazták, fájó szív
vel bár, de lemondtam róla. Időközben
viszont találtam a neten képeket a vö
rös kéményű GROSSER KURFÜRSTről is, tehát, aki valamilyen látványo
sabb festéssel szeretné feldobni az
amúgy unalomszürke hajókat, bátran
használhatja ezt az ötletet.
A makett a hazai boltokban jelenleg
9-13 000 forint körüli áron kapható.
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A kínai űrprogram
múltja, jelene és jövője
CSIEN ŰRREPÜLŐGÉPE
1949-ben Csien Hszue Sen, a nagy sebességű aerodina
mika főszakértője Amerikában végzett munkája során
egyesítette a német rakétafejlesztőktől tanult ismereteket
a kor modern interkontinentális rakétatervezési elképzelé
seivel.
Tervében 5000 km-es hatótávolságú, egyfokozatú,
szárnyakkal ellátott rakéta szerepel, megjelenését egyér
telműen a V - 2 aerodinamikájától kölcsönözve. A 22 ton
nás repülőgép 10 utast tudott volna New Yorkból Los An
gelesbe szállítani 45 perc alatt. Függőleges felszállással a
rakétahajtóművek égésidejét 60 másodpercre tervezte,
ezalatt a rakéta elérte volna a 14 740 km/h sebességet és
a 160 km-es magasságot. 500 km-nyi repülést követően
kellett visszatérnie a légkörbe, ahol megkezdhette hosszú
siklórepülését 43 km-es magasságban. A leszállási se
bességet 240 km/h-ra tervezték. Csien alapvető fontossá
gú elméleti munkája ennek az elképzelésnek köszönhető
en vezetett oda, hogy a „Dynasoar Atyjaként” kezdték em
legetni (az 1950-es és 1960-as évek deltaszárnyú űrrepü
lőgépe, mely a jelenlegi Space Shuttle űrrepülőgép ősé
nek tekinthető). A 12-szeres hangsebesség elérése külön
leges, nagy teljesítményű folyékony fluor-hidrogén hajtó
anyagot igényelt volna a tervezett repülési paraméterek
elérése érdekében.
Adatok: hasznos teher 2000 kg, felszállótömeg 44 000
kg, legszélesebb átmérő 4,88 m, teljes hossz 24,05 m.

DFH-1
Az első kínai mesterséges hold. Egyértelműen propagan
dacélokat szolgált, dallamgenerátora folyamatosan játszot
ta a „Kelet vörös” című dalt. A sorozat második tagja már
magnetométert és kozmikus röntgensugárzás-érzékelő
eszközt szállított a dallamgenerátor helyett.
1958-ban a Kínai Tudományos Akadémia kisebb csopor
tot alakított, 581-es kódszámmal ellátva, Csien Hszue Sen
és Csao Jiucsang vezetésével, hogy megtervezzék az or
szág első mesterséges holdját. 1965-ben az Állami Bizott
ság elemezte a „Kína első mesterséges holdjának fejlesz
tési terve” vázlatot. A 651-es fejlesztőcsoport pedig átte
kintette a DFH-1 műhold működtetési feladatait. A DFH-1
kísérleti tudományos műholdnak készült, rádióadóval is
felszerelték. A műhold és a hordozórakéta, a CZ-1 meg
építésére irányuló kutatási és fejlesztési program 1966 no
vemberében indult. A tervezett ütemezési munkálatokat
súlyosan befolyásolta a Kulturális Forradalom. A DFH-1
az eredeti tervek szerint 150 kg-os volt. A hordozórakéta
utolsó fokozatát felszerelték egy „észlelő szoknyával”, ettől
várták a szerkezet fényvisszaverő képességének megnö
velését.
Az 1968-ban létrehozott Kínai Űrtechnológiai Akadé
mia (CAST) vette át a DFH-1 műhold megépítésének
irányítását. Végül 1970. április 24-én indult Föld körüli
pályára mint Kína első mesterséges holdja. Hét alrend
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szer alkotta - szerkezeti, hővédelmi, energiaellátó, a
„Kelet vörös” dalt lejátszó berendezés, rövidhullámú te
lemetria, helyzetjelentést sugárzó rádióadó és magas
ságmérő. A spinstabilizált szerkezet végül 173 kg-os lett,
a 72 oldalú polihedron kialakításával és egyméteres át
mérőjével formája erősen emlékeztetett az amerikai
Telstar mesterséges holdra. Min Guijong vezette a CAST
fejlesztőcsapatát, ők hajtották végre a szerkezettel a vi
lágűri teszteket, beleértve a hőterhelési és vákuumpró
bákat is.
Amint elérte az orbitális pályát, a műhold bekapcsolta
fedélzeti elemeit, és elkezdte sugározni a „Kelet vörös”
című dalt, Kína nemzeti himnuszát a 20 009 MHz frek
vencián. A berendezés élettartamát 15 naposra tervez
ték. Más alrendszerei ennél tovább működtek, és né
hány hasznos mérési eredménnyel is szolgáltak. Jól mű
ködött a CZ-1 harmadik fokozatából kialakított „észlelő
szoknya” is, a műhold fényerejét 2 -3 magnitúdóra növel
te, enélkül csak 5 -8 magnitúdós lett volna. Kellően sötét
helyről és megfelelő látószög alatt a DFH-1 szabad
szemmel is könnyen észrevehető volt, kedvezőtlen felté
telek mellett pedig észrevehetetlen maradt. Az elsődle
ges célt, a technológia kipróbálását a műhold sikerrel
teljesítette.
1971. március 3-án felbocsátották a második DFH-1-et,
SJ-1 megjelöléssel. Élettartamát egy évre tervezték, azon
ban több mint nyolc évig üzemelt, 1979. június 11-ig. A kö-

19. ábra: Az SJ-6A műhold fotómontázsban
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zel egy évtized alatt a
napelemes energiaellá
tó rendszer, a hővédő
rendszer és a hosszú
távú telemetriás rend
szer mindvégig műkö
dőképes maradt. A má
sodik DFH műhold 48
kg-mal nehezebb volt,
napelem ek borították,
képes volt folyamatos
adattovábbításra
19
995 MHz frekvencián.
Magnetométert és koz
mikus
röntgensugár
detektort hordozott a
20. ábra: Az SJ-7 műhold
„Kelet vörös” című dal
indítása
lejátszó berendezése
helyett.
Adatok: (DFH-1) 434x2162 km-es 68,4 fokot bezáró pá
lya. Átmérője: 1,00 m. Tömeg: 173 kg. Hordozórakéta:
CZ-1.

DFH-2
A DFH-2 spinstabilizált, dobformájú katonai kommunikáci
ós műhold volt, 2,1 m átmérővel és 3,1 m magassággal. A
kommunikációs berendezés mindössze két darab C sávú
transzpondert tartalmazott, 6/4 GHz-en működtek, egyen
ként 7,3 dBW (10 W) teljesítményt tudtak leadni.
A műhold teljes energiafelhasználása 300 W volt. A soro
zat tagjai STW-1 néven is ismertek. Igazából az 1960-as
évek lntelsat-3 technikai felépítésének feleltek meg, szilárd
hajtóanyagú rakéta emelte őket alacsony Föld körüli pályá
ról geoszinkron pályára. Élettartamukat négy évre tervez
ték, a tömegük - beleértve a pályára emelő rakétafokozatot
is - 900 kg, a geoszinkron pályára kerülő tömeg pedig 441
kg volt. A fejlesztett változat, a DFH-2A hasonlított a
DFH-2-höz, azonban már 4 C sávú transzpondert tartalma
zott, emellett jóval pontosabb helyzetbeállítást és magas
sági vezérlést biztosított. Kína sikeresen állított pályára 3
db DFH-2A-t (STW-3: 1988. március 7., STW-4: 1988. de
cember 22. és STW-5: 1990. február 4.). Egyaránt hasz
nálták őket katonai és civil telekommunikációs célokra és
televíziósműsor-elosztásra is.
A C Z-3 hordozórakéta juttatta pályára.

DFH-3
Hazai katonai távközlési mesterséges hold. A pályán kerin
gő tömege meghaladta az 1000 kg-ot. A doboz alakú mű
holdat két napelemtáblával szerelték fel, három tengelyre
stabilizálták. Ä kommunikációs berendezés 24 db 6/4 GHzes transzpondert tartalmazott, élettartamát öt évben jelölték
meg.
A mesterséges holdat az FY-25 jelű folyékony hajtóanya
gú rakétahajtómű juttatta átmeneti pályáról szinkron pályá
ra, és ugyanez a hajtómű végezte a pályakorrekciókat is.
Mindössze 1800 másodperc működésidővel rendelkezett.
A technikai kiszolgálást, a teljes rendszer tervezését és
kivitelezését a német MBB végezte el speciális szerződés
keretében. 2001 augusztusában bejelentették, Kína hama
rosan megkezdi első műholdas adásának sugárzását. A fel
adatot végrehajtó műhold fellövését 2004-re jelezték, s azt
is hozzátették, a DFH-3 alapkiépítését használja majd.

Adatok: tipikus pálya 35 501x35 877 km, pályahajlás 0
fok. Hossz: 1,7 m, maximális átmérő: 2,2 m, napelemek
fesztávolsága: 18,1 m, tömeg: 2230 kg. Főhajtómű: FY-25,
tolóereje: 1100 kg. Hordozórakéta: CZ-3A.

DFH-4
A sorozat negyedik tagjának indítása 2007 végén vagy
2008 elején várható. A dolog érdekessége, hogy az 52
transzponderrel, 38 C sávú és 14 Q sávú adóval felszerelt
mesterséges holdat Venezuela tulajdonképpen megvásá
rolta, Kína pedig ekképpen kíván hozzájárulni a dél-ameri
kai ország távközlésének javításához, az időjárási veszélyhelyzetekre való gyors reagáláshoz, valamint a geológiai
kutatásokhoz.

FSW -

VISSZATÉRŐ FOTÓFELDERÍTŐ MESTERSÉGES HOLD

Mind katonai, mind civil földmegfigyelési feladatok elvégzé
sére tervezték. Az FSW (visszatérő kísérleti műhold) prog
ram 1966-ban indult, majd sikertelen indítási kísérlettel foly
tatódott 1974-ben. Az eredeti FSW-0 típus kilenc orbitális
repülést hajtott végre 1975 és 1985 között, miután az első
indítási kísérlet 1974 novemberében kudarcba fulladt. Az
FSW-1 típust 1987 szeptemberétől kezdték alkalmazni (öt
küldetés), ezt váltotta fel 1992 augusztusától az FSW-2
(három küldetés).
Az FSW -0 megvalósításának gondolata és tényleges kifejlesztése az 1960-as évek végén kezdődött. 1800 kg-ot
nyomott, a CZ-2 hordozórakéta indította Jinhuanból. Az át
lagos pályakialakítás 200x400 km-es ellipszis volt, hajlás
szöge pedig 57 és 70 fok közötti. Három tengelyre stabili
zálták, lefékezéséről a visszatéréshez szilárd rakéták gon
doskodtak. Összesen kilenc FSW-0-indítást hajtottak vég
re 1975 és 1987 között, különböző hasznos terheket alkal
mazva, mint például távérzékelési berendezéseket, katonai
felderítés céljából fotókamerákat és CCD-érzékelőket.
1987-ben, a kilencedik küldetés során a műhold platformja
mikrogravitációs kísérletek elvégzésének is helyet adott,
anyagkutatási és biológiai próbák elvégzése végett. Az
eredmények ígéretesek voltak.
Kína tehát 1975. november 26-án indította első visszaté
rő műholdját, négy évvel később az eredetileg tervezettnél.
A start után rögtön úgy tűnt, a berendezés elveszett, hiszen
nyomáscsökkenés lépett fel a gáz helyzetbeállító rendszer
ben. Hian Husen úgy gondolta, a kapszula sikeres vissza
térésének esélye egyenlő a nullával. Azonban Jang Jiacsi
arra az eredményre jutott, hogy a gáz nyomáscsökkenése
mindössze az űreszköz felmelegedésének, majd találkozá
sának a világűr hidegével köszönhető. Hitt benne, hogy si
kerül végrehajtani a teljes tartamú küldetést. Akárhogy is,
döntés született arról, az űreszközt korábban kell vissza
hozni, mindössze háromnapos repülést követően.
Megfigyelőket utaztattak 3400 méter magas hegycsú
csokra, hogy szemtanúi legyenek az űrkapszula visszatéré
sének Szecsuánba. A keresőszolgálat alkalmazottai
parancsra vártak. A műholdat azonban nem látták. Némi
számolgatás után a tudósok úgy kalkuláltak, az űreszköz
valószínűleg kínai földön landolt, valahol Guicsuban.
Eközben pontosan délben, Guicsuban négy helyi bá
nyász üldögélt egy szemétkupac közelében, amikor vörös
színű labda jelent meg az égen, és csapódott be egy kisebb
fás területre. Meglehetősen remegő lábakkal felkutatták az
elfeketedett csupasz kapszulát egy kisebb mélyedésben.
Végül egyikük a tárgyhoz vágott egy követ, mely fémes
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kongással válaszolt. Megörülvén, hogy emberi alkotásra
bukkantak, a bányászok jelentették az esetet a feljebbvaló
iknak. A keresőszolgálat is hamarosan megérkezett, sérü
lésmentesen megtalálta a műhold belső részét, a film teljes
épségben tért vissza.
Az FSW -0 megkettőzött fedélzeti számítógéppel,
inerciális rendszerrel, valamint Nap- és Föld-érzékelőkkel
repült. A helyzetbeállítást hideg gázzal működő hajtómű
vekkel végezték. Az energiaellátást 1300 A/h/27 V-os
ezüst-cink elemek nyújtották. A visszatéréshez szükséges
fékezést biztosító hajtómű teljesítménye 31,48 kN volt, 18,5
másodpercig működött.
A csonka kúp alakú FSW-1-et a CZ-2C hordozórakéta
indította Jinhuanból. A műhold hossza 3,14 méter, átmérő
je 2,2 méter volt, tömege pedig 2100 kg. Az űreszköz két
részre oszlott: a műszereket és a fékezőrakétákat tartalma
zó modulra (1,6 m hosszú), illetve a visszatérő modulra (1,5
m hosszú). A három tengelyre stabilizált FSW-1 energiael
látását elemek biztosították, a műhold irányítását pedig a
hsziani műholdközpont végezte. A névleges élettartama
7-10 nap volt. Az FSW -A fotófelderítő mesterséges hold
képalkotó rendszere magában foglalt egy nagy felbontású
(10-15 m) kamerát, a készülék filmre fotózott, ezt aztán a
Földön hívták elő a visszatérést követően, valamint egy kö
zel valós idejű CCD-kamerát (50 m-es felbontással). A
CCD-kamera egyben a filmre dolgozó berendezést is tudta
irányítani, így csökkentve a filmveszteséget, ha a célterüle
tet felhőtakaró fedte. A visszatérő egység maximális töme
ge 180 kg volt, a vissza nem térő rész pedig maximum 250
kg lehetett. Az FSW-1 öt küldetést hajtott végre 1987.
szeptember 9. és 1993. október 8. között.
Az FSW-2 1992. augusztus 9-én debütált, az új CZ-2D
hordozórakéta
indította Jinhuanból. A nehezebb
(2500-3100 kg-os) FSW-2 műhold erősen emlékeztetett
az FSW-1-re, azonban kiegészítették egy 2,2 méter átmé
rőjű hengeres modullal, így a szerkezet teljes hossza is
megnövekedett másfél méterrel, elérte a 4,6 métert. A to
vábbfejlesztett modell legfontosabb előnye a megnövelt tö
mege volt (350 kg-nyi rész térhetett vissza a Földre, míg a
pályán 400 kg-nyi eszköz maradhatott), emellett az egyes
küldetések időtartama is megnőtt, elérte a 18 napot. Az
FSW-1-gyei ellentétben az FSW-2 egykomponensű orbitális manőverező rendszerrel is rendelkezett.
1989-ben az egyik tudományos lapban hivatkozás jelent
meg a visszatérő fotófelderítő műholdak harmadik generá
ciójáról. Ez már „sokkal nagyobb, nehezebb és korszerűbb
lesz mint az FSW -2”: Az új űreszközt sokkal precízebb le
szálló rendszerrel tervezték, ugyanakkor igyekeztek csök
kenteni a leszálláskor korábban jelentkező 20 G körüli ter
helést. A tervek azonban nem váltak valóra, ám az is lehet,
hogy az 1970-es években törölt pilótás űrkapszulában öltöt
tek testet.
Az FSW sorozat látszólag véget ért, azonban 2001-ben
Kína bejelentette, kevesebb mint egy éven belül felbocsátja
a világ első „vetőmagműholdját”. A szerkezet egy módosított
és egyszerűsített FSW műhold lett volna, a szükségtelen ré
szeket eltávolítva, a sugárvédelmet csökkentve, hogy a koz
mikus sugarak szabadon bombázhassák a magvakat. Szer
kezeti változtatásokat is beterveztek, megnövelték a vissza
térő kapszula belső terét. A műhold a tervek szerint több
mint ezer növényfaj 300 kg-nyi magját szállította volna.
Szóbeszéd szerint ez a bizonyos műhold a 2003. novem
ber 2-án startolt, az FSW -3 sorozat első tagja lett volna, a
hivatalos források azonban mindezt cáfolták, állítván, hogy
az űreszköz csak fotófelderítést végez. 2006 végéig az
FSW sorozat öt tagját bocsátották fel. Végül útjára indult a
„vetőmagműhold is 2006. szeptember 9-én SJ-8 néven.
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21. ábra: Az SJ-8 által szállított magvak és konténerük

Adatok: tipikus pálya 177x521 km, hajlásszög 61,5°,
hossz 4,6 m, legnagyobb átmérő 2,2 m, tömeg 3100 kg.
Flasznos teher 750 kg, hordozórakéta: CZ-2A,CZ-2C,
CZ-2D.

CSIEN ŰRREPÜLŐGÉPE 1 9 7 8 -B Ó L
Csien Flszue Sen 1970-es évek végéről származó, pilótás
űrhajóra vonatkozó indítványában szárnyas űreszköz sze
repelt, a két tekintélyes méretű, gyorsító rakétával kiegészí
tett CZ-2 hordozórakétára építve. Az összeállítás erősen
emlékeztetett az Egyesült Államokban megkezdett, majd 15 évvel Csien tervét megelőzően - törölt Dynasoar űrrepü
lőgép-kiépítéshez. Az USA hírszerzése részéről fel is vető
dött a gyanú, miszerint a teljes elképzelés a Dynasoar űrre
pülőgéppel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatokra
építkezett.
Úgy tűnik, ezt az elképzelést váltotta fel a jóval egysze
rűbb, pilótás űrkapszula terve. Kínai források nem erősítik
meg az űrrepülőgépre vonatkozó elképzelések hitelességét
-azonban amerikai hírszerzési források alátámasztják léte
zését.
Az emberes űrprogrammal kapcsolatos első bejelentés
1978 februárjához köthető. A Kínai Űrhivatal vezetője, Jen
Hszin Min novemberben megerősítette, Kína valóban piló
tás űrkabin megépítésén fáradozik, valamint egy „Skylab”
nevű űrállomáson.
1980 januárjában a kínai sajtó beszámolót hozott nyilvá
nosságra a felkészülés alatt álló űrhajósoknál tett látogatá
sáról a kínai pilótás kiképző központba. Fényképek láttak
napvilágot a felkészülést végző, védőöltözetet viselő űrha
jósokról a túlnyomásos kamrában. Más űrhajósokat az űr
repülőgéphez hasonló pilótafülkében láthattunk irányítópa
nelt kezelve.
Hirtelen, 1980 decemberében Vang Csuansan, az Új Kí
na Űrkutatási Társaság főtitkára és egyben a Kínai Tudo
mányos Akadémia Űrközpontjának főmérnöke bejelentette,
a kínai pilótás űrkísérletek halasztást szenvednek a magas
költségekre való tekintettel. A kínai pilótás űrrepülőgépről
nem esett szó egészen 1990-ig, amikor ismét találkozhat
tunk vele a Project 921 harmadik fázisának részeként.
Ugyancsak a Dynosaur típusú eszközzel, a használatba ál
lítás dátumaként 2020-at megjelölve.
Adatok: hossza 13 m, maximális átmérő 3 m, a szárnyak
fesztávolsága 6 m, tömeg 7800 kg.

U r k a p s z u l a 1 9 7 8 - bó l
Hivatalos kínai forrásokban nem találni nyomát az emberes
űrprogramokra vonatkozó terveknek 1975 és 1985 között emiatt az 1978-ban bejelentett és az űrhivatal vezetője, Jen
Hszin Min által megerősített hír csak félretájékoztatási kí
sérletnek tűnik, illetve politikai csatározások következmé
nyének.
Több hajóból álló flotta épült a kereső-mentő szolgálat ré
szeként, a visszatérő emberes űrkapszula biztonságos
megtalálása érdekében. 1980 májusában az első kísérleti
űreszközt sikerrel emelték a fedélzetre a Csendes-óceán
déli részén, annak szuborbitális repülését követően. Azon
ban 1980 decemberében hirtelen bejelentették a kínai piló
tás űrkísérletek halasztását.
Bármilyen további információ hiányában mindössze
csak feltevésekbe bocsátkozhatunk, miszerint ekkori
ban az emberes űrkapszula a pilóta nélküli FSW űrhajó
„mellékhajtása” lehetett. A kínaiak a világűrbe jutásuk
kezdetéhez képest már igen korán tökéletesítették a
ballisztikus pályáról való visszatérés technikáját az
FSW sorozat fotófelderítő műholdjainak használata ré
vén. Az FSW első sikeres indítására 1976-ban került sor
(az 1974-es első indítási kísérlet sikertelenül végződött,
míg a második, 1975-ös repülésnél az ejtőernyő hibája
miatt az űreszköz a földbe csapódott). Az űreszköz
tömegében teljesen alkalmas volt egyetlen ember szál
lítására (2500 kg), azonban a visszatérő egység - a
fényképek alapján - túl kicsinek tűnik az ember
visszahozatalára.

FY-1
A Feng Dzsun meteorológiai műholdat 900 km magasságú
napszinkron pályára bocsátották, 99 fokos pályahajlással a
C Z-4 hordozórakétával Tajjüanból. Legfontosabb műszere
egy letapogató radiométer volt, amely öt hullámsávban dol
gozott a látható és a közeli infravörös tartományban.
A műholdat három tengelyre stabilizálták, valamint fel
szerelték egy X-sávú adattovábbító berendezéssel. Élet
tartamát egy évre tervezték. Az űreszközt úgy alakították
ki, hogy kompatibilis legyen a már létező nemzetközi
földmegfigyelő és távérzékelő meteorológiai rendszerrel,
beleértve az APT adatátvitelt a 137 Mhz frekvencián. A
mesterséges hold szerkezeti elemeit és kiszolgáló be
rendezéseit a Kínai Technológiai Intézet Sanghaji Mű
hold Mérnöki és Kutató Központja készítette. A kutatóbe
rendezéseket pedig a Kínai Tudományos Akadémia
Sanghaji Fizikai Intézete. Az első két műhold igazából a
rendszerek tesztelésére készült a ténylegesen működő
változat felbocsátását megelőzően. Habár megjelené
sükben azonosak voltak, technikai adottságaik külön
böztek.
A Feng Dzsun 1A 1,4x1,4 méter kiterjedésű, kocka alakú
berendezését a Feng Dzsun 1B esetében már közel 1,8
méterre bővítették. A műhold teljes tömegét 750 kg-ról
megnövelték 880 kg-ra. Mindkét űrszerkezet energiaellátá
sát napelemek biztosították (egyenként kb. 3,5 méteresek),
összesített energiatermelésük elérte a 800 W-ot. Nikkelkadmium akkumulátorokat alkalmaztak a termelt energia
tárolására. A magasságbeállítást hideg nitrogéngáz, illetve
reakciókerék kombinációjával oldották meg, amely mindkét
kísérleti példánynál súlyos üzemzavart mutatott.
A Feng Dzsun 1A elveszett a felbocsátását követő 38.
napon, a Feng Dzsun 1B azonban egy évnél is tovább mű
ködött.

A Feng Dzsun 1 legfontosabb berendezése két nagyon
nagy felbontású térképező radiométerből állt, össztömegük
95 kg-ot tett ki. Ezek az optikai-mechanikai térképezők 360
fordulatot végeztek percenként, elsődleges tükrük átmérője
20 cm volt, a spektrum öt sávjában dolgoztak. A rendszer
teljesítménye 1,08 méteres felbontás volt 2880 km-es látó
szöggel a nagy felbontású képátvitel (HRPT) módban dol
gozva, illetőleg 4 km az automatikus képátvitel (APT) mód
ban. Az első, továbbfejlesztett Feng Dzsun 1C műholdat
1999-ben bocsátották fel. 10 csatornás térképező
radiométert szállított, felbontása pedig megegyezett a Feng
Dzsun 1A és В felbontó képességével. Évekkel később azt
is bejelentették, Kína 6 meteorológiai műholdat kíván a vi
lágűrbe küldeni 2002 és 2008 között, azért, hogy az 2008as olimpiai játékok idejére teljes és részletes időjárási isme
retekkel rendelkezhessenek. A terv keretében Feng Dzsun
1D mesterséges holdakat felbocsátanak fel a Hosszú Me
netelés 4 típusú hordozórakétával 2002 júliusa óta.
Adatok: pályamagasság 878 km, hajlásszög 98,9 fok.
Hossz: 1,2 m, legnagyobb átmérő 1,4 m, napelemek hoszsza 1,2 m, tömeg 880 kg, alkalmazott hordozórakéta
CZ-4A és CZ-4B.

FY-2
Spinstabilizált, geoszinkron mesterséges hold, valamivel
nagyobb tömegű, mint a DFH-2 távközlési műhold. Átmé
rője 2,1 m, hossza - a kiegészítő berendezésekkel együtt 4,5 m. Legfontosabb hasznos terhe az 5 sávos térképező
radiométer és az UHF adatelosztó. A két elsődleges érzé
kelő műszere a látható és az infravörös tartományban dol
gozott, a legjobb felbontása 1,25 km, illetve 5 km volt. A
műhold vízpára-érzékelő berendezést is szállított.
Az első Feng Dzsun 2 mesterséges hold éppen a végső
ellenőrzéseken ment át 1994. április 2-án a hordozórakétá
ra illesztése előtt, amikor a rakétában tűz ütött ki, ez később
robbanáshoz vezetett, megsemmisítve az űreszközt, meg
ölve egy embert, és további húszat megsebesítve. A ké
sőbb elindított mesterséges holdat a keleti hosszúság
104,6 fokán állomásoztatták. Kína összesen hat meteoroló
giai mesterséges holdat kíván felbocsátani 2008-ig, teljes
körű szolgáltatást nyújtva a 2008-as olimpiai játékok idejé
re. A program folytatásaként 2004. október 19-én indult a
FY-2C, majd követte az FY-2D 2006. december 8-án.
Az első Feng Dzsun 2 mesterséges hold éppen a végső
ellenőrzéseken
ment át
1994.
április
2-án
a
hordozórakétára illesztése előtt, amikor a rakétában tűz
ütött ki, ez később robbanáshoz vezetett, megsemmisítve
az űreszközt, megölve egy embert, és további húszat
megsebesítve. A később elindított mesterséges holdat a
keleti hosszúság 104,6 fokán állomásoztatták. Kína
összesen hat meteorológiai mesterséges holdat kíván
felbocsátani 2008-ig, teljes körű szolgáltatást nyújtva a
2008-as olimpiai játékok idejére. A program folytatásaként
2004. október 19-én indult a FY-2C, majd követte az
FY-2D 2006. december 8-án.
A tervekben már a továbbfejlesztett műhold is szerepel,
FY-ЗА, FY-3B, illetve FY-3C néven, ezek indítása 2007től vagy később, a teljes rendszer kiépítése pedig 2020-ra
várható, az FY-2D után további 22 időjárási mesterséges
hold indításával. Eközben pedig már az FY-4-ről is hallani.
Adatok: tipikus pálya 35,783x35,784 km, egyfokos
pályahajlással. Hossz 4,5 m, maximális átmérő 2,1 m,
tömeg 593 kg, hordozórakéta CZ-3.
(Folytatjuk)
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MOWAG Eagle IV
biztonságos többfeladatú jármű

svájci MOWAG cég a német
többcélú járművet egy 250 LE-s (184
Rheinmetallal közösen kifejlesz kW) nagy teljesítményű turbó dízelmo
tett és gyártott DURO (Durable tor hajtja, tizenegy másodperc alatt
and Robust = tartós és tagbaszakadt
gyorsul fel 50 km/h sebességre. En
(nagy védettségű, többcélú szállítójár
nek során a 750 Nm motor-forgatómű a német hadsereg számára) alvá nyomatékot automatikus, öt sebesség
zának és számos építőelemének a fel- fokozatú hajtómű továbbítja a kere
használásával egy éven belül kifej kekre. A terepen elért nagyfokú moz
lesztett egy új járművet, az Eagle iv gékonyságához jelentősen hozzájárul
et. A páncélozott 4x4 járművet első nak a torziós, hossz- és keresztdiffe
sorban ENSZ-missziós erők számára renciálok, valamint az optimális gumi
tervezték, kiválóan alkalmas járőrfel abroncs-nyomásszabályzók. Épített
adatokra, felderítésre, összeköttetés úton elérhető legnagyobb sebessége
re, határellenőrzésre és még sok más 120 km/h. Hatótávolsága 480 km. A
feladatra is. Praktikus kis méretei, cél páncélozott kabinban a legénység kör
szerű vonalvezetése és - nagyfokú körösen védett a rohamfegyver és a
védettsége ellenére - csekély tömege mesterlövészpuska éles lövedékeitől
lehetővé teszi két Eagle IV szállítását 30 m távolságig (3 védelmi szint,
egy C -130 szállító repülőgépen.
STANAG 4569). A kerekek kényszer
A DURO alváz a motor és a futó tulajdonságainak köszönhetően
meghajtórendszer mellett hordja a találat esetén a jármű nagy valószínű
személyzeti kabint és a nem védett séggel képes saját erejével egy fede
csomagteret is. A nyolc - tonna - osz zéket elérni. Aknavédelem a kerekek
tályba sorolt összkerék-meghajtású, alatt robbanó akna esetén 6 kg robba-

□

1. ábra: A jármű alapváltozata fegyver nélkül

34 ■» HADITECHNIKA 2008/2

2. ábra: Az Eagle IV felderítő változata

nótöltetig biztosított (2a védelmi szint,
STANAG 4569). A kabin igény szerint
ABV védő-, szellőző- és klímaberen
dezéssel felszerelhető.

3. ábra: Az Eagle IV géppuskás változata ködvetőkkel

A Z ALAPVÁLTOZAT MŰSZAKI ADATAI
Teljes súly
Hasznos teher
Védő modulok súlya
Hossz
Szélesség
Magasság
Hasznosítható belső tér
kabin/rakterület
Személyzet
Védelem szintje
(STANAG 4569)
Legnagyobb sebesség
Gyorsulás 0-50 km/h
Motortípus
Motorteljesítmény
Forgatónyomaték
Meghajtás felépítése

Fordulókor
Lejtőleküzdő képesség
Dőlésszög
Gázlóképesség
Hatótávolság (úton)
Választható felszerelések

7,6 t (beleértve a kényszerfutó elemeket is)
maximum 2,4 t
1.0 t
5.09 m
2,16 m
2.00 m
5.5 m3/3,0 m3
4 fő
- ballisztikus Level 3
- aknavédelem Level 2a
120 km/h
11 s
6 hengeres dízel CUMMINGS IS Be
5.9 L Turbo Common Rail
184 kW (250 LE)
750 Nm
permanens összkerék-meghajtás, önzáródó
hossz- és keresztdifferenciálokkal, kerekek
kényszerfutó elemekkel
14.5 m
60%
40%
1.00 m

480 km
keréknyomás-szabályzó rendszer, kötélmo
tolla, klímaberendezés, ABV védő-szellőző
berendezés (túlnyomás)

4. ábra: A jármű terepszínű festéssel

Kisebb veszélyeztetettségű térség
ben történő alkalmazás esetén a kabin
csekély változtatással kisebb védett
ségű változattá alakítható át.
Az Eagle IV tengelye, hajtóműve, a
kerékmeghajtás és a differenciálok
azonos rendszerűek a DURO-val. A
DURO és az Eagle IV különböző
elemeinek az azonosságával az
előállítási, kiképzési költségek, ezáltal
az üzemeltetési költségek jelentősen
csökkenthetők.

Felhasznált

irodalom

Soldat und Technik, 2004. szeptember.
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A Mercedes-Benz
230 G „Wolf” gépjármű makettje
g é p j á r m ű v e t több hadsereg is használja, köztük a
Magyar Honvédség. Az autó sikerét egyértelműen te
repjáró képességeinek köszönheti, de méltán kelti fel
a makettezők érdeklődését is. Azonban, amíg a „Wolf” mű
anyag változata a polcra kerülhet, hosszú és fáradságos
utat kell bejárni, mert tudomásom szerint nálunk a terepjá
ró katonai változatának makettje nem kapható. (Német
honlapon feltűnt 1:35-ös méretarányban csekély 70 eurós
áron.)
Aki ennek ellenére mégis szeretné elkészíteni, annak ki
indulási alapként megfelelő lehet a Revell 1:24-es méret
arányú „Mercedes Benz 230 G Feuerwehr” készlete. Ebből,
mint a neve is mutatja, egy „hard top” tetejű, tűzoltó válto
zat készíthető el, azonban a megfelelő átalakításokat elvé
gezve katonai változatként is megépíthetjük. Sajnos a ma
gyar változat elkészítése komolyabb változtatásokat igé
nyel, mivel az egy máshogy felszerelt típus, mint az általam
megépített Bundeswehr-változat.
Először sok-sok referenciafotó alapján összeírtam, hogy
melyek azok a részletek, amelyeket át kell építeni, vagy el
kell készíteni, és ezeket az útmutatóban be is jelöltem, ne
hogy kimaradjanak. íme a lista: hátfal-függőlegesítés; hát
só lökhárító átépítése; ülések átalakítása; új hátsó lámpák,
vezetékek; ponyva; antennatartó + antenna; oldalsó akasz
tók;
felesleges
karosszéria-elemek
eltüntetése;
rádióberendezés megépítése; pótkerék + tartókeret; pedá
lok, bajuszkapcsolók; ablaklehajtó csatok, ütköző a motorháztetőn; üzemanyagkanna-tartó; rossz látási viszonyok
közötti konvojban haladást segítő jelzés (NATO-cross).
Miután megterveztem mindent, nekiálltam az építésnek,
amit az alváz összerakásával kezdtem. Itt nem alkalmaz
tam semmiféle feljavítást. A létraváz fekete alapszínt ka
pott, majd ezt részleteztem tovább fémszínű festékekkel. A
kipufogót rozsdaporral (szó szerint!) antikoltam. A hátsó
lökhárítóból kivágtam a megfelelő darabot, tejfölöspohár
anyagából elkészítettem a fényvisszaverőket. A vonószem
szintén sztirollapból és húzott
szálból készült (vékony
szálból szikével
kis korongokat
vágtam, ezek
a
szege
csek, egy
rövi-
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2. ábra: A makett elölnézete

debb darabot meghajtottam U alakúra, ez lett a horog, és
az előfúrt lyukakba ragasztottam). Ugyanígy készültek az
oldalsó akasztók is.
A belső térrel már kicsit több munka akadt. Az oldalfalak
ról lecsiszoltam a hátsó ajtók rajzolatát. A hátsó ülést ket
téválasztottam, a hiányzó oldalakat és a hátulját sztirolból
pótoltam. A készletből megépített műszerfal festéssel me
gállja a helyét, csak a bajuszkapcsolókat kell pótolni. Na
gyobb hiányosságot jelent, hogy az eredetin a pedálokat
dombornyomással imitálták, ezeket házilag el kell készíte
ni. A rádiót fotók alapján, maradék alkatrészből, sztirolból,
drótból építettem meg, és felragasztottam a középkonzol
ra. A puritán katonai belső festés nem okoz nehézséget, a
zöld és a fekete dominálja az utasteret. Hogy a csomagtar
tó se legyen üres, rajzlapból hajtogattam két kartondobozt
(hamar sárgul, festeni sem kell), valamint gézből készítet
tem egy összetekert ponyvát, és beragasztottam őket a
helyükre.
A legszembetűnőbb átalakításokat а В jelű alkatrészen,
azaz a karosszérián eszközöltem. A bal oldali ajtót óvato
san kivágtam, hogy nyitva rögzíthessem. A csomagtérajtót
szintén ki kellett vágni, majd elfelezni, mert csak az alsó
részre van szükségünk. Ezek után lecsiszoltam, illetve eltö
mítettem a hátsó ajtóra utaló jeleket, ami az oldalcsík miatt
nem volt egyszerű feladat. Pótolni kellett azt a két csatot,
ami a szélvédő lehajtását biztosítja. Sztirollapok betol
dásával függőlegesre igazítottam a hátfalat. Eltün
tettem az eredeti lámpák helyét is, a katonai válto
zat kerek lámpákat kapott. Ezeket maradék alkat
részből készítettem, melyhez jól jöttek a készlethez
adott plusz kerek lámpaüvegek is. Hasonlóan szeren
csés, hogy egy leponyvázott pótkerék-imitációt is talá
lunk a kereteken, ehhez már csak a tartókeretet kell há-

M ercedes

230 G -

alkalmazott színek

Festék száma Festék neve
MM 1712
MM 1749

Field Green
Flat Black

MM 1402
MM 1415
MM 1736
MM 2720
MM 1527
H 154
H 153
H 56
H 11
H 119
H 53

Stainless Steel
Burnt Metal
Leather
Classic White
Orange
Insignia Yellow
Insignia Red
Aluminium
Silver
Matt Light Earth
Gun Metal

Felhasználási terület
Terepszín 1, belső tér alapszíne, felnik
Műszerfal, kormány, váltók, antenna,
terepszín 2
Féktárcsák, tükrök (polírozva)
Motorblokk, alváz
Ülések, terepszín 3
Műszerfalmutatók, koalíciós jelzések
Indexlámpák
Műszerfal egyes részletei
Hátsó lámpák
Kipufogó alapszíne
Műszerfal részletei, fényszórók, zárak
Sár, dioráma alapszíne
Alváz alapszíne

5. ábra: A nyitott ajtón keresztül jól
belátni a fülkébe

dalán ragadó papír, melyből megfelelő
méretű csíkokat vágtam. (A legtöbb fo
lyékony ragasztó vagy nem fogja meg
a nejlont, vagy „megolvasztja”!)
A ponyva és a gumik koszolása különféle temperákból keveri festékkel
A festéshez ideiglenesen összeál
készült, matt lakkal rögzítve.
lítottam az autót, kimaszkoltam az
ablakokat. A standard Bundeswehrkamuflázs foltjait maszkolással fúj
zilag előállítani. A tam fel, egy belépő-szintű szórópisztollyal. 1:24-es né
bal oldalon levő zeti rajzot készítettem az autó minden felületéről. A meg
kannatartó dobo rajzolt foltokat kivágtam, és Blue-Tac segítségével tet
zát sztirollapból, tem fel a helyükre. A Blue-Tac-gombócok miatt a maszk
a ponyváját tem nem illeszkedik pontosan a felületre, ezért egy egyszerű
perával
festett pisztollyal is megfelelő átszóródást érhetünk el a színek
papír zsebkendő között (ugyanakkor jobban kell figyelni a fújási szögek
re!). Először a zöld alapszínt, utána a barna foltokat, vé
ből alakítottam ki.
A legnehezebb gül a feketéket fújtam fel, időt hagyva a száradásra. A
feladat a legna koalíciós jelzés fordított V betűjét is egyszerű papírsab
gyobb „alkatrész”, lon segítségével festettem. A maszkolások eltávolítása
a ponyva elkészí után lefestettem és felragasztottam az olyan apróbb al
3. ábra: Amiből nem sok látszik a kész
tése
és felhelye katrészeket, mint a tükör, a motorháztetőn levő ütközők,
maketten: az első futómű
zése volt. Első lé lámpaburák stb. Az antenna és az azt lefogó drót gitár
pésben lemére húrból van. A vonalakat híg feketével befuttattam, ezután
teztem, és papír jöhetett a koszolás. A terepjárót nem hagyhattam telje
ból kivágtam. Ez szolgált mintául a prototípushoz. Sok ke sen tisztán, láttatni kell, hogy használják, ugyanakkor
resgélés után egy nejlonzacskó mellett döntöttem, megfele nem akartam agyonkoszolni se, hogy a foltozás érvénye
lő volt a vastagsága, és megfelelően gyűrött is volt. Az abla sülhessen. Ezért megelégedtem egy kis szolid sárfelverődéssel, ami már megélt egy-két esőt is, valamint némi
kot kivágtam, és ide átlátszó, de szintén gyűrött zacskóból
vágtam fóliát (az eredeti is inkább csak áttetsző, homályos). frissebb porral az autó oldalán. A készlet matricái termé
Megfelelő ragasztót is csak hosszas keresgélés után talál szetesen nem használhatóak fel. Szerencsére számító
tam, végül a Tesa termékét használtam. Ez egy mindkét ol- gép segítségével könnyen elkészíthető, és pontosan
méretezhető egy megfelelő rendszám. Ezt szintén a két
oldalú Tesa ragasztópapírral rögzítettem.
4. ábra: A legtöbb munkát a kocsi hátsó része adja
Egy makett jobban mutat, ha valamilyen alapra rögzítik,
különösen igaz ez akkor, ha koszolt járműről van szó.
Költséghatékony megoldásként előkerestem egy régi
Bburago autóm műanyag talapzatát, és ebből készítettem
el a vignettát. Egy rossz késsel szó szerint megkentem
Neoflexszel az egészet jó vastagon. Ezután beszórtam fi
nomra szitált murvával, a keréknyomon kívüli területen pár
nagyobbacska darabot még elhelyeztem. Itt is érdemes
először néhány fotót megnézni, hogy mi jellemző az adott
tájra! Amikor megszáradt, földszínű festékkel átfújtam az
egészet. A fű imitálására megszárított és durva szitán át
dörzsölt mohát használtam, amit Sulifix ragasztóval rögzí
tettem a lefestett alapra. A névtáblát szintén számítógépen
rajzoltam meg, kinyomtattam, és vékony sztirollapra ra
gasztottam.
Ezzel elkészült a „Farkas”, nem maradt más hátra, mint
helyet keresni neki a vitrinben. Köszönettel tartozom a
Makettinfo közösségének a sok segítségért.
■
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Schuminszky Nándor

Kína „hosszú menetelése”
a világűrbe
II. rész

NÉGY,

□

FOLYÉKONY

HAJTÓANYAGÚ

gyorsítórakétával ellátott CZ-2E
maximum 9,5 tonnás szerkeze
teket tud alacsony Föld körüli pályá
ra állítani. Ezzel a teljesítménnyel a
kínaiak beléptek az orosz Proton, az
amerikai T ita n -IV és az európai
Ariane-V rakéták által képviselt ka
tegóriába. A rakéta főtervezője is
mert:
Vang
Juong-csi
(Wang
Uongzhi), aki egy szilárd hajtóanya
gú fokozattal (EPKM) egészítette ki
a C Z -2 E -t, amely így 3,5 tonna
hasznos terhet tud geoszinkron pá
lyára juttatni. 2001 májusában beje
lentették, hogy elkészült a kifejezet
ten a CZ-2E-re fejlesztett új végfo
kozat, az ETS. A C Z-2E egy-egy in
dítása 50 millió dollárba kerül (1999es árfolyamon).
1999 februárjában a China Great
Wall Company bejelentette, hogy a
C Z-2E gyorsítórakétáit nagyobbra
cserélik le.
Az orrkúpot is megnagyobbították.
Ennek mérete: 12,39 m hosszú és
5,20 m átmérőjű. A rakétát a leendő kí
nai űrállomás moduljainak felbocsátá
sára fejlesztették ki.
2003. október 15-én virradt fel a
nagy nap: saját űrhajón és saját hor
dozórakétával a világűrbe indulhatott
az első kínai űrhajós, Jang Li-vej
(Yang Liwei). A C Z -2 F je lű hordozóra
kéta a CZ-2E változat „emberszabá
6. ábra: A CZ-család változatai
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Az ideiglenesen CZ-2E(A)
jelölést kapott rakéta
búsztereinek főbb adatai
Hossza:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égésidő:
Hajtóanyag:
Hajtómű:

27 m
2,25 m
80 t
8t
1632,80 kN
291 s
125 S
N204/UDMH
2 db YF-20B

sú” módosítása volt: hosszabb 3. foko
zatot és mentőtornyot kapott az űrha
jót rejtő védőburkolattal együtt.

CZ-3

7. ábra: Az Apstar-1A műhold felbocsá
tása CZ-3 rakétával 1996. július 3-án

A kínai hordozórakéták harmadik
nagy generációja a C Z -3 nevet vise
li. Ezeket a rakétákat gyakorlatilag
csak a geoszinkron pályára kerülő
m űholdak indítására használják.
Szolgálatba állásuk szerint a rakéták
a C Z -3 (1984), C Z -3 A (1994),
C Z -3 В (1997) és C Z-3C (2005-ben
még fejlesztés alatt) jelzést kapták.
Mindegyik rakéta három folyékony
hajtóanyagú fokozatot használ, de a

C Z-3B és a C Z-3C esetében ez
még kiegészül négy, illetve két, a
startnál az első fokozattal egyidejű
leg gyújtó gyorsítórakétával. A Sanghaji Űrrepülés Technológiai Akadé
mia által kifejlesztett rakéta a C Z-2C
alapjaira épül, számos hasonlóságot
lehet felfedezni közöttük. Különbség
a 3. fokozatban van, amelyet a Kínai
Hordozóeszközök Technológiai Aka-

Ű rte c h n ik a ]

8. ábra: A ZY-1 típusú műhold a CZ-4B
rakéta tetején a start előtti ellenőrzésen

9. ábra: A ZY-1 típusú műhold a
védőburkolat alatt, mielőtt a CZ-4B-re
szerelik

12. ábra: CZ-2F rakéta a szerelőcsarnok előtt

10. ábra: A CZ-3B rakéta eltér az irány
tól, majd felrobban 1996. február 14-én
11. ábra: CZ-3 a megvilágított
starthelyen

démiáján (CALT) fejlesztettek ki. Ez
volt az első kriogén hajtóművet tar
talmazó kínai rakéta. A folyékony
hidrogén-oxigén hajtóanyagpárral
működő hajtómű fajlagos impulzusa
mintegy 50%-kal nagyobb, mint a
hagyományos hajtóanyaggal üzeme
lőké. A sikeres startok bebizonyítot
ták, hogy a kínai szakemberek meg
oldották az alacsony hőmérsékleten
való tárolás problémáit, és az újragyújtás nehézségeit a súlytalanság
állapotában. A C Z-3-as sorozattal
nemcsak a kínai geoszinkron távköz
lési és meteorológiai műholdakat,
hanem a hasonló feladatú, külföldi
űreszközöket is indították bérfuvar
ként, a m egkötött kereskedelm i
program alapján.

1999 februárjában a China Great
Wall Company bejelentette, hogy a
C Z-3B gyorsítórakétáit nagyobbra
cserélik le. Az ideiglenesen CZ-3B(A)
jelölést kapott rakéta 13 tonnát vihet
alacsony, és 6 tonnát átmeneti
geoszinkron pályára.

CZ-4
Az FB-1-es rakéta után a Sanghaj
Asztronautikai Igazgatóság kapta a
feladatot, hogy egy napszinkron vagy
geoszinkron pálya elérésére is alkal
mas, új hordozórakétát fejlesszen ki,
Szun Jing-liang (Sun Jingliang) főter
vező vezetésével. Alapként a CZ-3as változatot használták fel, tetején
2008/2 HADITECHNIKA
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16. ábra: Indítás előtt a CZ-2D,
1996. október 20-án

13. ábra: CZ-2F rakéta a starthelyen a felszerelt űrhajóval

17. ábra: Emelkedik a CZ-3B rakéta

14. ábra: Az Optus-B1 műhold felbocsátá
sa CZ-2E rakétával 1992. augusztus 13-án

18. ábra: Az Apstar-2R műhold felbocsá
tása CZ-3B rakétával 1997. október 16-án
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15. ábra: Az Asiasat-2 műhold felbocsátá
sa CZ-2E rakétával 1995. november 28-án

Ű rte c h n ik a

egy új 3. fokozattal, amely vákuum
ban 50 kN tolóerőt produkál. A soro
zat másik változatát, a C Z-4B-t hoszszabb 3. fokozattal és nagyobb orr
kúppal látták el.

KT-1
Meg kell említeni a KT (Kaitoucse, Fel
fedezés) nevű rakétát, amely csak tágabb értelemben tartozik a CZcsaládba. A DF-31-es korai interkonti
nentális ballisztikus rakéta két fokoza
tát egészítették ki egy új, szintén szi
lárd hajtóanyaggal működő 3. fokozat
tal. A könnyű hordozórakétához a
gyártó nagy reményeket fűz: 2008-tól
évente minimum tíz alkalommal kíván
ják indítani.
A KT-2-es változat nagyobb átmé
rőjű első fokozattal és hosszabb orr
kúppal készül, míg a KT-2A bár ala
csonyabb
lesz testvérénél,
két
gyorsítórakéta segíti majd az emelke
dését.

A rakétacsalád több mint 90%-ban kí
nai tervezés, és legalább 20%-os költ
ségcsökkenésre is számítanak a raké
ták szolgálatba állítása után.
Az NGLV rakétákat függőleges hely
zetben szerelik össze közvetlenül az
indítóhelyen. A munkát magas fokú
automatizálás segíti, ezért a teljes cik
lus mindössze 20 napot tesz ki. Az
egyes fokozatokat beérkezésük sze
rint illesztik egymás tetejére, míg a fel

bocsátandó objektumot egy külön
csarnokban végszerelik, és csak há
rom nappal a tervezett start előtt szál
lítják ki a rakétához.
Úgy tűnik, hogy Kína öles léptékkel
szándékozik folytatni nagy menetelé
sét a világűrbe. A nyugati értékelések
egyértelművé teszik: Kínának az Egye
sült Államok és Oroszország után el
foglalt harmadik helye - belátható időn
belül - aligha kerül veszélybe.

19. ábra: Az FSW-18 műhold felbocsátása CZ-2D/2 rakétával 2003. november 3-án

CZ-NGLV
A 2002. évi Nemzetközi Asztronauti
kai Kongresszuson Tang Ji-hua
(Yihua Tang), Vang Hsziao-jun
(Xiaojun Wang) és Cseng Tang-ming
(Tangming Cheng) előadásban szá
moltak be a kínai CZ-család további
fejlesztéseiről.
Az NGLV (New
Generation Launch Vehicle - új gene
rációs hordozóeszköz) rakéták leg
erősebb változata már 25 tonnás
szerkezetet tud majd alacsony Föld
körüli pályára állítani a 2010-es évti
zedben.
Az NGLV család tagjai elsősorban a
megnövelt tolóerejű fokozatokban kü
lönböznek egymástól. A búszterek há
romféle méretben készülnek: 2,25,
3,25 és 5 méter átmérővel. Az egysé
gesített fokozatokat a következőkép
pen képzelik el:
- 2,25 m átmérőjű fokozat, 1 db haj
tómű, kerozin-oxigén, 120 t tolóerő;
- 3,35 m átmérőjű fokozat, 1 db haj
tómű, kerozin-oxigén, 120 t tolóerő;
- 5,00 m átmérőjű fokozat, 2 db haj
tómű, folyékony hidrogén-oxigén, 50 t
tolóerő;
- 5,00 m átmérőjű végfokozat, 2 db
hajtómű, folyékony hidrogén-oxigén,
8 t tolóerő (CZ-3B végfokozat);
- 3,35 m átmérőjű végfokozat, 4 db
hajtómű, kerozin-oxigén, 15 t tolóerő;
- 2,25 m átmérőjű végfokozat, a
könnyű hordozórakéta részére (való
színűleg CZ-4A 3. fokozat);
- 5,2 m átmérőjű orrkúp.
2008/2 HADITECHNIKA

41

42 -» HADITECHNIKA 2008/2

Típus

Hossz/
Legn.átm.
(m)
CZ-1
29,86
2,25

CZ-1C

Starttömeg (t)
Hasznos teher
81
LEO 300
86
LEO 500

CZ-1 D

28,22
2,25

79
LEO 740

FB-1

32,57
3,35
31,17
3,35
35,15
3,35
40,40
3,35

192
LEO 2500
190
LEO 2000
192
LEO 2200
213
LEO 2800

CZ-2C / 40,40?
SM
3,35

213
LEO 2800

40,40
3,35
41,95
6,00
38,30
3,35
40,00?
3,35
49,70
3,35

210
LEO 2500
245
LEO 3900
232
LEO 3500
232?
LEO ?
460
LEO 9500
GTO 3500

58,34
3,35
(4,20)

464
LEO 8000

CZ-2C
CZ-2C /
SD

ez-

2C/2
ez-

2C/3
CZ-2D
ez-

2D/2
CZ-2E

CZ-2F

Fokozatok hajtóművei
(hajtóanyag)

Hossz-átmérő
(m)

Tömeg Üres tömeg (t)

Tolóerő (kN) Égésidő (s)

Faji. impulzus

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1

1: YF-2 (NA27S/UDMH)
2: Y F -3 (NA27S/UDMH)
3: FG-2 (szilárd;PS)
1: Y F-2 (NA27S/UDMH)
2: Y F-3 (NA27S/UDMH)
3: ? (N?0 4/UDMH)
1: YF-2A (NA27S/UDMH)
2: YF-40 (N20 4/UDMH)
3: FG-36? (szilárd;HTPB)
1: FY-21 (N20 4/UDMH)
2: FY-23 (N20 4/UDMH)
1: YF-21 (N20 4/UDMH)
2: Y F -2 4 (N20 4/UDMH)
1: YF-21 (N20 4/UDMH)
2: YF-24 (N?0 4/UDMH)
1: YF-21 (N20 4/UDMH)
2: YF-24D (N20 4/UDMH)
3: FG-47 (szilárd;HTPB)
1: YF-21 (N20 4/UDMH)?
2: YF-24D (N20 4/UDMH)?
3: FG-?
1: YF-21 (N20 4/UDMH)?
2: YF-24D (N20 4/UDMH)?
1: YF-21 (N20 4/UDMH)?
2: YF-24D (N20 4/UDMH)?
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24F (N20 4/UDMH)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)?
2: YF-24F (N20 4/UDMH)?
0: YF-20B (N20 4/UDMH)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24B (N20 4/UDMH)
3: EPKM (szilárd)
0: YF-20B (N20 4/UDMH)
1: YF-20B (N20 4/UDMH)
2: YF-25/23 (N20 4/UDMH)

17,84-2,25
5,35-2,25
3,95-0,77

64,1-4,1
15,0-2,7
2,0-0,3

1224,58-130
306,14-110
180,99- 38

268
275
254

(s )

(k g )

27,69
2,25

CZ-2

Fok.
száma

Összes ind./
Sikeres/
Sikertelen
3
2/1

0
17,84-2,25
5,35-2,25
2,20-2,05
20,10-3,35
7,40-3,35
20,10-3,35
7,40-3,35
20,52-3,35
7,50-3,35
20,52-3,35
10,00-3,35
?-3,35
20,52-3,35
10,00-3,35
?-3,35
20,52-3,35
10,00-3,35
20,52-3,35
10,00-3,35
24,66-3,35
10,41-3,35
24,66-3,35
?-3,35
15,33-2,25
23,70-3,35
15,52-3,35
3,10-1,70
15,33-2,25
23,70-3,35
15,52-3,35

64,1-4,1
14,9-2,7
8,8-1,8
150,4-10,0
3 8 ,3 - 3,5
150,4-10,0
3 8 ,3 - 3,5
153,0-10,0
3 9 ,0 - 4,0
153,0-10,0
5 5 ,0 - 5,0
9

1224,58-130
294,00-120
19,60-100
3000,00-128
761,90-127
3000,00-128
761,90-127
3295,00-122
761,90-130
3295,00-122
761,90-190
?

268
287
291
289
295
289
295
291
295
291
298
?

153,0-10,0
5 5 ,0 - 5,0
?

3295,00-122
761,90-190
?

291
298
?

2
2/0

153,0-10,0
5 5 ,0 - 5,0
153,0-10,0
5 5 ,0 - 5,0
192,7-7,5
3 9 ,6 - 4,0
192,7-7,5
?

3295,00-122
761,90-190
3295,00-122
761,90-190
3265,14-170
831,01-135
3265,14-170
?

291
298
291
298
289
295
289
?

41,0-3,2
196,5-9,5
91,5-5,5
6,0-0,5
41,0-3,2
196,5-9,5
91,5-5,5

816,29-128
3265,14-166
831,01-295
117,00-135
816,29-128
3265,14-166
831,01-295

291
289
298
298
291
289
298

3
3/0
3
3/0
3
3/0
5
5/0
7
6/1

2
1/1
8
4/4
4
3/1
11
11/0
7
7/0

6
6/0

13,60
2,00

44,10
3,35

41,90
3,35

54,84
3,35

54,84
3,35

52,3
3,35

43,25
3,35

.Ч.ЧГ)

1

254
G T O 1500
SSO 2200
19
LEO 100

249
S S O 1650

345
GTO 3700

426
GTO 5000

204
LEO 5000
GTO 1400
241
GTO 2500

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
;2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Я- R 7 ilá rd

1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24D (N20 4/UDMH)
3: YF-73 (LOX/LH2)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24B (N20 4/UDMH)
3: YF-75 (LOX/LH2)
0: YF-20B (N20 4/UDMH)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24B (N20 4/UDMH)
3: YF-75 (LOX/LH2)
0: YF-20B (N20 4/UDMH)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24B (N20 4/UDMH)
3: YF-75 (LOX/LH2)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24F (N20 4/UDMH)
3: YF-40 (N20 4/UDMH)
1: YF-21 В (N20 4/UDMH)
2: YF-24B (N20 4/UDMH)
3: YF-40 (N20 4/UDMH)
1: szilárd
2: szilárd

20,22-3,35
9,71-3,35
7,48-2,25
23,08-3,35
11,53-3,35
12,38-3,00
15,33-2,25
23,08-3,35
10,00-3,35
12,38-3,00
15,33-2,25
23,08-3,35
10,00-3,35
12,38-3,00
24,66-3,35
10,41-3,35
1,92-2,90
24,66-3,35
1,92-2,90
10,00-3,35

289
295
425
289
297
440
291
289
298
440

289
295
303
289
298
303

3000,00-132
761,90-130
44,10-800
3265,14-155
831,01-110
56,00-470
816,29-128
3265,14-155
761,90-190
156,00-470

3265,14-170
831,01-135
100,81-400
3265,14-170
761,90-190
100,81-400

151.0- 9,0
3 9 .0 - 4,0
10,5-2,0
179.0- 9,0
33,6-4,0
2 1 .0 - 2,8
4 1 .0 3,2
179.0- 9,0
5 5 .0 - 5,0?
2 1 .0 2,8

192,7-9,5
39,6-4,0
15,2-1,0
192,7-9,5
55,0-5,0?
15,2-1,0

11
11/0

2
2/0

0

9
8/1

15
15/0

13
10/3

Y F - 2 = 2xYF-1; YF-21 = 4xYF-20; YF-21В = 4xYF-20B; YF-24 = YF-22+YF-23; YF-24B = YF-22B+YF-23B ____________________________________________
LEO = alacsony Föld körüli pálya; GTO = geoszinkron átmeneti pálya; SSO = napszinkron pálya; NA27S: salétromsav 27S; UDMH: aszimmetrikus dimetilhidrazin

KT-1

CZ-4B

C Z-4A

C Z-3C

CZ-3B

C Z-3A

C Z -3

v_______________

Űrtechnika

20. ábra: КТ-2 és КТ-2А rakéták
makettjei kiállításon
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21. ábra: A svéd Freja műhold startja
CZ-2C rakétával, 1992. október 6.

'3

N

X

Felhasznált

irodalom

Mark Wade - Encyclopedia
Astronautica. www.astronautix.com
A kínai hordozórakéták fejlődése. Ha
ditechnika 1980/4.
Képek - Dragon in Space http://www.geocities.com
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FORGÓ TRAVEL 2008 - PROGRAM TERVEK
REPÜLŐNAPOK, LÉGI BEMUTATÓK
REPÜLŐGÉP ÉS HADITECHNIKAI MÚZEUMOK
M A K E T T SHOW, SZO LN O K
M A K E T T SHOW, M ÜN C H EN
autóbusszal+1 éj szállás

2008. márc.8-9.
2008. feb.29-márc.3.

FRECCE T R IC O L O R I

2008. ápr.30-máj.3.
35 900 Ft/fő
autóbusszal+1 éj szállás

ÉSZA K O LA SZ R EPÜ LŐ M Ú ZEU M O K :

Ingyenes autóbusz
19 900 Ft/fő

T R E N T O - C A P R O N I M Ú Z E U M , M I L A N O -- L E O N A R D O D A V I N C I M Ú Z E U M

German M odel Masters
Nürnberg, Arena, autóbusszal

2008. máj.23-25.
NON STOP

16 500 Ft/fő

IL A 2008, B E R L IN
2008. máj.29 - jún.2.
+B erlini Technikai Muzeum - vadonatúj repülőgép kiállítás
autóbusszal+2 éj szállás
M A R IB O R A IR S H O W , Szlovénia
2008. jún.14.

64 900 Ft/fő

5 900 Ft/fő

N O N STO P

OPEN DAGEN, Leeuwarden AFB
Hollandia, autóbusszal

2008. jún.20-22
NON STOP

27 000 Ft/fő

K R A K O W R O V K O W IC E - C Z Y Z Y N Y
2008. jún.26-29.
P IK N IK L O T N IC Z Y
autóbusszal + 3 éj szálás + városnézés

39 900 Ft/fő

K Ü LÖ N LEG ES A L K A L O M H U !
R IA T 2 0 0 8

F L Y IN G L E G E N D S
DUXFO RD

FARNBO RO UG H
2 0 0 8 A IR S H O W

Véletlenül vagy szándékosan, de a három kiemelkedő rendezvényre egy időben kerül sor!
EZT N EM L E H E T K IH A G Y N I!
U TA ZÁ S U N K SORÁN EG Y-EG Y NAPOT T Ö L T Ü N K M IN D E G Y IK L É G IB E M U T A T Ó N .
autóbusszal + 4 éj szállás
KASSAI Ő R JÁ R A T
Repülőmúzeum és Városnézés

2008. júl.9-15.

99 000 Ft/fő

2008. aug. 20.
NON STOP

4 900 Ft/fő

Bodensee Airshow, St Gallen + Dübendorf, Repülőgép Múzeum
autóbusszal + 2 éj szállás
2008. aug.21-25.

49 000 Ft/fő

G ID R O A V IA S A L O N 2008
BÉ R IÉV A IR C R A F T C O M P A N Y Test Base,
G E L E N D Z H IK A IR P O R T - K R A SN O D AR I RÉGIÓ,
OROSZORSZÁG
2008. szept.4-8.
tervezett részv.i
290 000 Ft/fő
C lA F 2008 - BRNO
+ Prága városnézés + makett bolt

2008. szept.5-7.

C IA F 2008 -B R N O
autóbusszal

2008. szept.6.
NON STOP

19 500 Ft/fő
9 500 Ft/fő

K A R Á C S O N Y I M A K E T T VÁSÁR NÜRNBERGBEN - Európa egvik legnagyobb (700 m 2)
makett-áruházában
2008. dec.5-7.
16 500 Ft/fő
autóbusszal
NON STOP
IRODAINK:
1184 BUDAPEST, PESTSZENTLŐRINC
1039 BUDAPEST, BÉKÁSMEGYER
1071 BUDAPEST
2112 VERESEGYHÁZ
1033 BUDAPEST, ÓBUDA
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ÜLLŐI ÚT 368.
MADZSAR J. U. 1
LÖVÖLDE TÉR 7
FŐ ÚT 59.
HUSZTI ÚT 2

TEL: 297-5312
TEL./FAX.: 294-3178
TEL.:454-0649
TEL/ FAX : 243-9212
TEL: 413-6433
TEL/FAX: 413-6432
TEL/FAX: 06-28/387-250
TE L : 436-9308
TEL./FAX.: 436-9309

Hazai tükör

_______________ /

Kiegészítés 1956 fegyvereihez

II. rész

A légierő egyes repülőgépei

■U

A m a c zi Viktor

1. ábra: MiG-17 PF a szolnoki gyűjteményben
2. ábra: Egy csehszlovák jelzésű 11-12
szállítógép, a szovjet típus
ezzel azonos volt
3. ábra: Cseh jelzésű ll-28-as bombázók
4. ábra: MiG-17 PF vadászgépek
5. ábra: Jak-12 futárgép
6. ábra: Li-2 már múzeumban állva
7. ábra: LI-2 a szolnoki gyűjteményben

(Fotók a szerző gyűjteményéből)
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---------------K önyvism ertetői

Becze Csaba: „KÖR A SZ”
Egy vadászrepülő század története 1936-1941
A kötet az 1/3. vadászszázad, a „Kör Ász” történetének leírása és a második világ
háborúban történt részvételének részletes ismertetése. Ez főleg az Újszászy főhad
nagy által vezetett hadinapló és Tomer százados 1942-ben megjelent „Harcok az
orosz égen” című kötetére épül. Viszonylag szerencsés helyzet, hogy ennek a szá
zadnak sok írásos anyaga maradt fenn, mivel 1941 végén feloszlatták, és akkor
nem volt iratmegsemmisítés. Az 1941-es bevetések leírása mellett tartalmazza az
elért légi győzelmeket és veszteségeket is. A munka 165 oldalon 192 db fekete-fe
hér fotót és 6 db színes rajzot tartalmaz.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007. Ára: 1990 Ft. Telefonon, levélben vagy emailben megrendelhető 3300 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes
postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054
Bp., Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30-575-0709. (Nyitva
tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu

lan W estw ell: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ NAPRÓL NAPRA
„1917. október 17. Tengeri háború, Északi-tenger. A BRUMMER és a BREMSE né
met könnyűcirkálók rajtaütnek egy 12 kereskedelmi hajóból álló, a MARY ROSE és
a STRONGBOW rombolók által kísért brit konvojon. Elsüllyesztik mind a két rombo
lót és a konvoj hajóinak háromnegyedét.”
Sokoldalú, esetenként szűkszavú áttekintés az első világháború történetéről, első
osztályú fotóanyaggal. Egyaránt kitér a tengeri háborúra, a szárazföldi harcokra, a
légi hadviselésre és a külpolitikai lépésekre. Jellegzetesen brit szemléletével mi
nem mindenben értünk egyet.
A haditengerészeti vonatkozású híranyagoknál a szerző vagy a hazai fordító öszszekevert néhány hadihajó-kategóriát (pl. nehézcirkáló szerepel páncélos cirkáló
helyett, az INFLEXIBLE és az INVINCIBLE pedig nem a csatahajók, hanem a csa
tacirkálók közé sorolandók). A magyar olvasónak feltűnő hiány, hogy a könyv nem
említi a ZENTA elsüllyesztését és a tettet végrehajtó francia-angol kötelék háborús
bűncselekményeit. (1. Nem mentették a személyzetet. 2. Egyes hajók még a vízben
úszó emberekre is tüzeltek.) Természetesen az belefért a kötetbe, hogy a németek
egy belga városban kivégeztek 160 polgári személyt. De mint a győztes szellemisé
get tükröző filmek és könyvek százaiból tudjuk, háborús bűncselekményeket, ke
gyetlenkedéseket mindig a németek szoktak elkövetni, a lovagias angolok, franciák,
amerikaiak sosem...
A magyar nyelven először 2001-ben megjelent, s most újranyomott mű erőssége a „színessége”, és hogy távoli, kü
lönleges hadszínterekről, eseményekről is közöl híreket. Meglepő, hogy annak idején Dél-Afrikában kisebb felkelés tört
ki, mert az ottani fiatalemberek egy része a németekkel szimpatizált, s semmiképpen nem kívánt hadba vonulni a fel
menőiket alig egy évtizeddel előbb még koncentrációs táborba záró Angliáért. Megtudhatjuk, hogy a francia hadsereg
ben szintén előfordult lázadás, és az afrikai, kaukázusi, mezopotámiai fronteseményekkel, a vadászrepülő-ászokkal, a
Gotha bombázók és Zeppelin léghajók bevetésével, a gerilla-hadviselés mesterének bizonyuló, a háború legvégéig ki
tartó Paul von Lettow-Vorbeck rhodesiai működésével kapcsolatos hírek ugyancsak érdekesek. A német tiszt 175 eu
rópai katonából és 3000 aszkáriból álló erőivel 130 ezer főnyi ellenséget kötött le.
A könyv szerint osztrák-magyar repülőgép süllyesztett el a világon először ellenséges tengeralattjárót. Egy utolsó kü
lönlegesség: a sorok között olvasva úgy tűnik, hogy 1914 októberében Nagy-Britannia hadüzenet nélkül indított táma
dásokat török ellenőrzés alatt álló célpontok ellen Mezopotámiában. Az angolszász történészek az ilyet hívják orvtá
madásnak, ha nem róluk, hanem mondjuk a japánokról és Pearl Harborról van szó. Egy nagy, kétoldalas, első világháborús világtérkép sokat javított volna a háború történetének követhetőségén.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2001.
Terjedelem: 184 A/4 méretű oldal, számos fotóval. Ára postaköltséggel együtt 3700 Ft.
Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefonos rendelés: 06-30-419-3530 E-mail: rendel@hajja.hu
Honlap: www.hajja.hu
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Dr c“

nos Összeütközés ellen védő
repülőgép-fedélzeti rendszerek (ACAS)
I.

rész

B evezetés

két. Az ACAS II ezenkívül külön kijelzi az összeütközés
szempontjából ténylegesen veszélyes repülőgépeket is,
valamint ehhez kiegészítésül megoldási tanácsot
(Resolution Advisory) ad a veszélyes közelség függőleges
irányú manőver (emelkedés, süllyedés) révén való elkerü
lésére. Az ACAS III vízszintes irányú elkerülő manőverek
(forduló jobbra, forduló balra) kidolgozására is képes. Az
ICAO által rendszeresítésre elfogadott rendszer jelenleg az
ACAS II. Az ACAS III rendszer kétségtelenül perspektivi
kus, azonban megjelenése és elterjedése a repülőgépeken
bizonyos műszaki és alkalmazásbeli nehézségek miatt a
közeljövőben még nem várható.

A cikk áttekintő ismertetést nyújt az összeütközés ellen vé
dő repülőgép-fedélzeti rendszerek rendeltetéséről, felépíté
séről és működési elvéről. Működésük a repülőgépek közöt
ti együttműködésen, a kérdezés és válaszadás elvén alapul.
A rendszerek alkalmasak a veszélyes megközelítés kijelzé
sére, valamint az összeütközés elkerüléséhez szükséges
teendők meghatározására. Ehhez azokat a fedélzeti válasz
adókat (transzpondereket) használják fel, melyek alapren
deltetése a polgári légi forgalmi irányítási szekunder radar
(Secondary Surveillance Radar, SSR) és a katonai barát
idegen felismerő (Identification Friend
or Foe, IFF) rendszer keretében törté
nő alkalmazás. Az összeütközés ellen 1. ábra: ACAS II fedélzeti rendszer blokkvázlat
védelmet nyújtó rendszerek azonban
önállóan, mind a földi irányító, mind pe
dig a fedélzeti repülésvezérlő rend
Fedélzeti
szertől függetlenül működnek.

AZ ACAS RENDSZER FOGALMA
Az összeütközés ellen védelmet nyúj
tó
repülőgép-fedélzeti
rendszert’
ACAS rendszernek nevezik, ami az
Airborne Collision Avoidance System
kifejezés szavainak kezdőbetűiből áll.
Az USA-ban a Traffic alert and
Collision Avoidance System (forgalmi
figyelmeztető és összeütközés elleni
rendszer) elnevezést használják,
azonban az ACAS és a TCAS kifeje
zés pontosan ugyanazt a tartalmat ta
karja.
Az ACAS voltaképpen különböző
képességű rendszerek gyűjtő elneve
zése. Léteznek ACAS I, ACAS II és
ACAS III rendszerek, és ezeken belül
különböző modifikációk. Az ACAS I
úgynevezett forgalmi tanácsadással
(Traffic Advisory) szolgál, ami azt je
lenti, hogy jelzi a gépszemélyzetnek a
potenciálisan veszélyes repülőgépe-

J eg yzetek
1. A magyar nyelvű szakirodalomban álta
lában az „Összeütközési veszélyt jelző re
pülőgép-fedélzeti rendszerek” elnevezés
fordul elő, ami annyiból nem szerencsés,
hogy a korszerű rendszerek nem csak jel
zik a veszélyt, hanem annak elkerülését is
támogatják.
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AZ ACAS RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A CAS-processzoregység

Az ACAS II fedélzeti rendszer blokkvázlata az 1. ábrán, re
pülőgépen történő elhelyezésének elvi vázlata pedig a 2.
ábrán látható. A rendszer fő részei a transzponderegység,
a transzponderantennák, az ACAS-processzoregység, az
ACAS-antennák, a vezérlőpult, valamint a kijelzők.
A barometrikus magasságadatokat a transzponder és az
ACAS-egység számára a levegőjelek egysége (Air Data
Computer) állítja elő. A 2. ábrán látható a rádió-magasság
mérő is, amely a föld- (vagy vízfelszín) fölötti repülési ma
gasságadatokat szolgáltatja, valamint a futóművezérlő egy
ség, ahonnan a rendszer a repülőgép földön vagy levegő
ben tartózkodásáról kap információt.
Az összeütközés ellen védelmet nyújtó rendszer konkrét
megvalósítása repülőgép-típusonként eltérő. Különösen
így van ez a kijelzőket illetően, melyeket gyakran integrál
nak más fedélzeti berendezések kijelzőivel. Egyes esetek
ben az ACAS-processzor és a transzponder egyetlen kö
zös szerkezeti egységet alkot. A különálló processzoregy
ség előnye ugyanakkor, hogy a rendszer telepítésekor le
hetővé teszi a korábban beépített transzponderek megőr
zését.

Az ACAS-processzoregység végzi a repülőgép körüli lég
térben a transzponderrel ellátott többi repülőgép megfigye
lését és pályakövetését. Ezek, valamint a saját fedélzeti
avionikai rendszertől kapott jelek alapján meghatározza a
potenciálisan veszélyes és a veszélyes repülőgépeket. Ve
szélyhelyzet észlelése esetén kidolgozza az elkerülő ma
nőver paramétereit, s amennyiben a veszélyeztető repülő
gépen is hasonló rendszer működik, úgy az egymás elkerü
lésének konkrét módját koordinálja a veszélyeztető repülő
géppel.

Transzponder
A fedélzeti transzponder kettős rendeltetésű. Elsősorban
és hagyományosan a légi forgalmi irányító szekunder ra
darrendszer (SSR) és a katonai IFF-rendszer összetevő
részét képezi. Többféle üzemmódban különböző válaszjel-információkat sugároz, melyek közül témánk szem
pontjából az úgynevezett C üzemmód a fontos, ahol a
transzponder a barometrikus repülési magasságadatok
közlését végzi mind az irányító, mind pedig az ACAS
rendszerek számára. A korszerű irányító rendszerek a
hagyományos üzemmódokon kívül az S üzemmódot is al
kalmazzák, amely az ACAS rendszer működésében is
fontos szerepet játszik. A cikk a hagyományos és a kor
szerű fedélzeti transzponderek megkülönböztetésére az
S-üzemmódú (1. ábra) és a C üzemmódú (lásd később)
jelzőket használja.

ACAS-antennák
Az ACAS-antennákon keresztül a rendszer kérdezőjeleket
sugároz ki az 1030 MHz-es vivőfrekvencián, s ugyanazon
az antennákon keresztül veszi az együttműködő repülőgé
pek transzponderei által az 1090 MHz-es vivőfrekvencián
sugárzott jeleket (az automatikusan és a kérdezőjelekre vá
laszul sugárzottakat egyaránt). A vett jeleket az antennák
az ACAS-processzoregységbe továbbítják. A repülőgépsárkányszerkezet felső részén elhelyezett, mozgó alkatré
szeket nem tartalmazó ACAS-antenna a rendszer rendkívül
fontos és kritikus részét alkotja. Az ACAS II rendszer ese
tében ez négy elemből tevődik össze, s adáskor elektroni
kus nyalábeltérítési módszer segítségével biztosítja a jelek
adott térnegyedbe történő kisugárzását, vételkor pedig a
válaszjelek beérkezési irányának mérését. Az alsó ACASantenna itt nem irányított, hanem körsugárzó. Az ACAS III
rendszerben nagyobb méretű, többelemes irányított anten
nát fognak alkalmazni mind a repülőgép felső, mind pedig
alsó részén.

Kezelőszervek és kijelzők

Az ACAS rendszernek és a transzpondernek egyetlen kö
zös vezérlőpultja van. Ezen az egyesített vezérlőpulton ál
talában a következő működési alapüzemmódokat lehet be
állítani:
- készenléti (standby) üzemmód,
jellemzően a repülőgép földön tartóz
kodásakor;
2. ábra: Az ACAS II rendszer elhelyezési vázlata a repülőgépen
- ACAS nélküli üzemmód, ahol az
ACAS rendszer nem, egyedül csak a
Transzpondertranszponder működik;
antenna
- csökkentett ACAS-üzemmód,
Ш __
melyben a rendszer csak forgalmi ta
nácsadást folytat;
-te lje s ACAS-üzemmód, melyben a
Koordináció
forgalmi és a megoldási tanácsadás
egyaránt működik.
A vezérlőpulton természetesen szá
mos további beállítási lehetőség is
ACAS
Transz- I
van. Itt lehet egyebek között kiválasz
egység
ponder
tani az ACAS rendszer által kijelzett
távolságtartomány nagyságát is.
Az ACAS rendszer vizuális és be
szédhang-kijelzéssel rendelkezik. A
Levegő
FutóműRádió-magasságmérő
vezérlő
'
Egyesített
jelek
vezérlő
hangjelzés biztosítja, hogy a veszély
egység
vezérlőpult
egysége
ről a repülőgép-vezetők akkor is tudo
Т У
mást szerezzenek, ha éppen nem fi
Magasságmérő
TranszponderACAS
antenna
gyelik az ACAS-kijelzőket. A repülő
antenna
antenna
gép-vezetők a beszédhang segítségé
vel szöveges utasításokat kapnak a
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Az elkerülő manőver során
szükséges függőleges
sebességek tartománya
sáv)

Potenciálisan
veszélyes gép

Ábrázolt
távolságtartomány

Távoli
veszélytelen gép

Közeli
veszélytelen gép

Függőleges sebesség
(variométer) mutató
Kijelző középpontja
2 tengeri mérföld
sugarú kör
Az elkerülő manőver során
tiltott függőleges sebesséc
tartománya (piros sáv)

ábra: Variométerrel kombinált forgalmi és megoldási tanácsadás kijelző

szükséges elkerülő manőverre vonatkozóan. A másodpiló
tának külön vizuális kijelzők állnak rendelkezésére.
A vizuális kijelzőknek sokféle konkrét megvalósítása létezik,
de a kiviteltől függetlenül a kijelzett információ azonos. A 3. áb
rán az ACAS-kijelző jellegzetes példája látható. Ebben az
esetben a forgalmi és megoldási tanácsadás-kijelzőt egyesí
tették a függőleges sebességkijelzővel (variométerrel). A kijel
zőn megjelenő szimbólumok helye, alakja és színe alapján be
azonosítható az ábrázolt repülőgépek relatív helyzete és az ál
taluk előidézett veszély foka. Veszélyhelyzet esetén a vario
méter skálája körül megjelenő piros és zöld körívsávok meg
mutatják a lehetséges összeütközés érdekében tilos, illetve a
szükséges emelkedés vagy süllyedés mértékét. Az egyes
szimbólumok rövid ismertetése a 3. táblázatban található meg.
A vizuális kijelzőket gyakran más fedélzeti berendezések, pél
dául az időjárásradar kijelzőjével kombináltan alakítják ki.

AZ

ACAS RENDSZER KÉPESSÉGEI

Az ACAS rendszer által nyújtott szolgáltatások a saját és az
együttműködő repülőgépek fedélzetén rendelkezésre álló
berendezésektől (1. táblázat) függnek.
A
transzponderrel
nem
felszerelt
vagy
a
transzponderüket nem működtető repülőgépek érzékelésé
re az ACAS rendszer nem képes, így velük szemben sem
miféle védelmet nem nyújt. Az 1. táblázatból látható, hogy
amennyiben a környező légtérben tartózkodó repülőgépe
ken transzponder működik, akkor az ACAS rendszerrel fel
szerelt repülőgépeken a forgalmi tanácsadás (FT) minden
esetben biztosított. A forgalmi tanácsadás gyakorlatilag azt
jelenti, hogy az ACAS rendszer kijelzi a potenciálisan ve
szélyes repülőgépeket, míg a potenciális veszély megszün-

1. táblázat: A rendszer képességei a repülőgépek
felszereltsége függvényében
Az alkalmazott jelölések magyarázata a következő: FT forgal
mi tanácsadás, MT (F) megoldási tanácsadás függőleges irá
nyú elkerülő manőverre vonatkozóan, MT (V) megoldási ta
nácsadás vízszintes irányú elkerülő manőverre vonatkozóan,
MT (ÖF) megoldási tanácsadás összehangolt függőleges irá
nyú elkerülő manőverre vonatkozóan, MT (ÖV) megoldási ta
nácsadás összehangolt vízszintes irányú elkerülő manőverre
vonatkozóan.
SAJÁT REPÜLŐGÉP FELSZERELTSÉGE
ACASI

POTENCIÁLIS VESZÉLYT JELENTŐ REPÜLŐGÉPEK
FELSZERELTSÉGE

3.

Veszélyes gép

ACAS II

ACAS III

Nincs
TRANSZPONDER

NINCS VÉDELEM

„A” üzemmódú
TRANSZPONDER

FT

„A” és „C”
üzemmódú
TRANSZPONDER

MT (F)

„S” üzemmódú
TRANSZPONDER

FT

FT

FT
MT (F)

ACAS I

FT
MT (F)
MT (V)

FT
ACAS II
FT
MT (ÖF)
ACAS III

MT (ÖF)
MT (V)
FT
MT (ÖF)
MT (ÖV)
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tetését a gépszemélyzetnek az ACAS rendszertől függetle
nül, egyéb rendszabályok alapján kell megoldania.
A „C” és az „S” üzemmódú transzponderrel ellátott repü
lőgépekkel való összeütközés elleni védelmet az ACAS II
rendszerrel felszerelt repülőgépeken megoldási tanács
adás (MT) is segíti. Ez azt jelenti, hogy veszély esetén a
rendszer utasításokat ad a gépszemélyzet részére az öszszeütközés elkerülését biztosító manőver végrehajtására.
Ha az együttműködő repülőgépen is ACAS II rendszer van,
akkor a két fedélzeti ACAS rendszer a veszélyjelzést és az
elkerülő manővereket összehangolja egymással (lásd az
„MT (ÖF)” bejegyzést az 1. táblázat ACAS II oszlopának és
sorának kereszteződésében).
Az 1. táblázat a jövőbeni ACAS III rendszerekre is kitér.
Ezek az ACAS ll-től abban térnek el, hogy a megoldási ta
nácsadás a vízszintes elkerülő manőverekre is kiterjed
(lásd a megfelelő mezőkben az „MT (V)” és az „MT (ÖV)”
bejegyzéseket).

AZ ACAS RENDSZERBEN
ALKALMAZOTT VÉDELEM KONCEPCIÓI
A repülőgépek összeütközésének megelőzése összetett prob
léma. A megfelelő megoldások kidolgozása sok évet vett igény
be, és a rendszer bevezetése előtt temérdek számítógépes szi
mulációt és repüléses vizsgálatot hajtottak végre. A rendszerek
tökéletesítése napjainkban is folyamatosan napirenden van,
amely elsősorban a légi irányítási rendszer és az ACAS rend
szer közötti kompatibilitás maximalizálását célozza.
Az ACAS rendszer lelkét a védelmi algoritmusok alkotják,
melyekkel később külön címszó alatt foglalkozunk. Ezen al
goritmusok működésének megértéséhez mindenekelőtt
tisztában kell lenni az úgynevezett érzékenységi szintek (2.
táblázat), a találkozási (legközelebb kerülési) pont elérésé
ig hátralévő idő és az ACAS-képességgel rendelkező repü
lőgép körül kialakított védett légtér fogalmával.
A repülésbiztonság növelése szempontjából önmagában
véve előnyös, ha az ACAS rendszer minél hamarabb riasztja
a gépszemélyzetet a repülőgépek közelségére vonatkozóan,
vagyis minél nagyobb a repülőgépet körülvevő védett légtér
mérete. Minél nagyobb azonban a védett légtér mérete, annál
jobban megnő a szükségtelen riasztások lehetősége is. Azt is
meg kell jegyezni, hogy a szükséges biztonsági elkülönítés
mértéke az egymás felé közeledő repülőgépek között, vagyis
gyakorlatilag az ACAS rendszer által kiadott riasztás kritériu
mai számos tényezőtől (repülési magasságtól, iránytól és se
bességtől) függően változnak. Messze nem elégséges példá
ul csupán a két gép közötti távolság figyelembe vétele.

Érzékenységi

Érzé
kenység

(s)
FT

Módosított
távolság
(nmi)

Magassági
küszöb
(ft)

MT

FT

MT

FT

MT
(AHm )

<tf )

( xm )

(DF)

(DM)

(ДНр)

< 10

2

20

-

0,30

-

850

-

1 0 -2 3 ,5

3

25

15

0,33

0,20

850

300

2 3 ,5 -5 0

4

30

20

0,48

0 ,3 5

850

300

5 0 -1 0 0

5

40

25

0,75

0 ,5 5

850

350

1 0 0 -2 0 0

6

45

30

1,00

0 ,8 0

850

400

2 0 0 -4 2 0

7

48

35

1,30

1,10

850

600

> 420

7

48

35

1,30

1,10

1200

700

2. táblázat: Érzékenységi szintek és riasztási küszöbértékek
A táblázat fejlécében szereplő jelölések magyarázata a követ
kező: tp - az a találkozásig hátralévő repülési idő, amelyen
belül fennáll az esetleges összeütközés veszélye; T|y| - az a
találkozásig hátralévő repülési idő, amelyen belül a közeledő
repülőgép a tényleges összeütközés veszélyét jelenti; Dp az a távolság, ahol a rendszer a közeledő repülőgépet poten
ciálisan veszélyesnek minősíti akkor is, ha a találkozásig hát
ralévő idő nagyobb a tp értéknél;
- az a távolság, ahol a
rendszer a közeledő repülőgépet veszélyesnek minősíti ak
kor is, ha a találkozásig hátralévő idő nagyobb а tm értéknél;
ДНр - potenciálisan veszélyes magasságkülönbség; ДН^ veszélyes magasságkülönbség.

Az ACAS rendszerben alkalmazott fontos alapelv az úgy
nevezett tau (t) koncepció. Ennek értelmében nem közvetle
nül a távolság a riasztás alapja, hanem a legközelebb kerü
lési pont eléréséig hátralévő idő, miáltal a riasztási távolság
függ a két repülőgép egymáshoz viszonyított sebességétől.
A 2. táblázatban feltüntetett érzékenységi szintek beállí
tása a repülési magasság függvényében automatikus ab
ban az esetben, ha az ACAS rendszer teljes (forgalmi és
megoldási tanácsadás) üzemmódban működik. Ha a vezér
lőpulton a csak forgalmi tanácsadás üzemmódot választot
ták ki, akkor minden repülési magasságon a 2. érzékenysé
gi szint az érvényes, s mint a 2. táblázatból is kitűnik, ilyen
kor a rendszernek megoldási tanácsadási szolgáltatása
nincs. A 2. táblázatban nem szereplő 1. érzékenységi szint
az ACAS rendszer készenléti üzemmódjához tartozik.
Az ACAS rendszer tervezési megoldása lehetővé teszi,
hogy az érzékenységi szintet a földi repülésirányítás állítsa
be, ezt a lehetőséget azonban a jelenleg érvényben lévő
szabályok szerint nem használják.

szint

Az érzékenységi szint változtatása az ACAS rendszer által
biztosított védelem és a fölösleges riasztások közötti komp
romisszum megteremtésének eszköze. Az érzékenységi
szint a forgalmi és a megoldási tanácsok kiadásának a kü
szöbszintjeit szabályozza, ami gyakorlatilag az ACASképességgel rendelkező repülőgépet körülvevő védett légtér
nagyságának a szabályozását jelenti. Az érzékenységi szint
az ACAS-vezérlőpulton beállított működési üzemmódtól és a
védett repülőgép repülési magasságától függ. A 2. táblázat
feltünteti a 2 és 7 közötti érzékenységi szintek és a repülési
magasság közötti összefüggést, valamint az egyes érzé
kenységi szintekhez tartozó riasztási küszöbértékeket. A táb
lázatban „ft” a láb (30,48 cm), „s” a másodperc, az „nmi” pe
dig a tengeri mérföld (1,852 km) mértékegységeket jelöli.
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Találkozásig hátralévő repülési idő

A tau (t) koncepció értelmében az ACAS rendszer ellenőr
zi a közeledő repülőgéppel való találkozásig hátralévő időt.
A találkozás itt nem feltétlenül az összeütközést jelenti, ha
nem azt az állapotot, amikor a két repülőgép a lehető leg
közelebb kerül egymáshoz. Ettől kezdve a két gép már tá
volodik egymástól.
Az ACAS rendszer a találkozásig (legközelebb kerülési
pont eléréséig) hátralévő időt külön ellenőrzi a két repülő
gép közötti R távolság és külön a két gép közötti AH ma
gasságkülönbség változása alapján. A hátralévő időnek a
távolság változása szerint számított értékét a következő
képlet határozza meg:

Tanulmányok

-------------------------------- у

3600SM

(1)

V re,a,n [ k t S \

ahol tp - találkozásig hátralévő idő az R távolság csökke
nése miatt, R - a saját és a közeledő repülőgép közötti fer
detávolság, vre|atl'v - a két repülőgép egymáshoz viszonyí
tott sebessége.
Az (1) összefüggés a dimenziókat is feltünteti. Ha a távol
ságot tengeri mérföldben (nmi), a relatív sebességet cso
móban (kts, 1 kts = 1 nmi/h) helyettesítjük, akkor a tR idő
másodpercben (s) adódik.
A hátralévő időnek а ДН magasságkülönbség változása sze
rint számított értékét meghatározó összefüggés a következő:

ahol t(_| - találkozásig hátralévő idő а ДН magasságkülönb
ség csökkenése miatt, AH - a saját és a közeledő repülő
gép közötti magasságkülönbség, v ^ ^ ^ i i s re|atfv ~ a két
repülőgép egymáshoz viszonyított függőleges sebessége.
A (2) összefüggésben а ДН magasságkülönbség mértékegysége láb (ft), a vVgrtjká|iS rg|atív relatív függőleges se
bességé láb/perc (ft/min), a tp időé pedig másodperc (s).
Ha a számított tp és tp idők nagyobbak az adott körül
ményekre vonatkozóan meghatározott Tp paraméterérték
nél, akkor az illető repülőgép veszélytelen minősítést kap.
Amikor az (1) és (2) összefüggés alapján számított két
időparaméter-érték közül mindkettő eléri a tp küszöbérté
ket, a logika az érintett repülőgépet potenciálisan veszé
lyesnek minősíti. Ez más szavakkal kifejezve azt jelenti,
hogy a xp < xp és a xp < xp feltétel egyidejű teljesülése
esetén a rendszer létrehozza az FT forgalmi tanácsadásra
FELTÉTELEK

KIJELZÉS
Tájékoztatás: Távoli,
veszélytelen repülőgép
(csúcsán álló fehér üres
rombusz)

(t„ és tH) >TF,
ДН>1200 ft,
R>6 nmi
(tRés tH) >xF,
AH>1200 ft,
R<6 nmi

□

Tájékoztatás: Közeli,
veszélytelen repülőgép
(csúcsán álló fehér
telített rombusz)

T„<tR<TFvagy R<DF
és egyidejűleg
xM<t„<tF vagy AH<AFIf

□

Forgalmi tanácsadás:
Potenciálisan veszélyes
repülőgép
(Telített sárqa kör)

□

Megoldási tanácsadás:
Veszélyes repülőgép
(telített piros négyzet)

x„<<x„, vagy R<DM
és egyidejűleg
tn<Tu vagy ДН<ДН»

vonatkozó jelzést. A két feltétel egyidejű teljesülésének kö
vetelményét az indokolja, hogy amennyiben vagy csak a tá
volság, vagy csak a magasság szerint nincs meg a szüksé
ges elkülönítés, de a másik paraméter szerint az elkülöní
tés mértéke még biztonságos, úgy ebben az esetben a po
tenciális veszélyhelyzet nem áll fenn.
Hasonlóan, ha a xp < x ^ és a xp < x ^ feltétel valamelyik
környező repülőgépre egyidejűleg fennáll, akkor az ACAS
rendszer ezt a repülőgépet veszélyesnek minősíti, s kiadja
a megoldási tanácsadási jelzéseket, közöttük a szükséges
elkerülő manőver végrehajtására vonatkozó utasításokat.

MÓDOSÍTOTT TÁVOLSÁG

Előfordulhat, hogy két repülőgép között a távolság hama
rabb veszélyessé válik, mint ahogyan a találkozásig hátralé
vő idő (1) és (2) képlet alapján számított értéke elérné a 2.
táblázatban feltüntetett határértékeket. Ilyen helyzetek kis
megközelítési sebesség esetén lehetségesek. Ez az oka
annak, hogy meghatározták az úgynevezett módosított tá
volságkritériumokat (lásd a 2. táblázatban a Dp és D|y| osz
lopokat). Az ACAS rendszer folyamatosan figyeli, hogy tel
jesülnek-e az R < Dp és az R < D ^ feltételek, s amennyiben
igen, akkor a megfelelő riasztást kiadja annak ellenére, hogy
a hátralévő idő szerint ezt még nem kellene megtenni.

M agasság

szerinti elkülönítés

A 2. táblázat tartalmazza a repülőgépek között megenge
dett maximális magasságkülönbségek értékét is. A magas
ságkülönbség a harmadik paraméter, melyet az ACAS
rendszer a hátralévő időn és a módosított távolságon kívül
ugyancsak folyamatosan figyelemmel
kísér. Amikor а ДН vetített magasságKIEGÉSZÍTŐ JELÖLÉSEK
különbség valamelyik repülőgépre vo
natkozóan eléri a 2. táblázat szerinti
AHp (AHM) küszöbértéket, az ACAS
rendszer ezt az adott repülőgépet po
A táblázat „kijelzés” oszlopában látható
tenciálisan veszélyesnek (veszélyes
szimbólumok mellett megjelenített
nek) minősíti akkor is, ha a (2) össze
számok a kijelzett repülőgép relatív
függés szerinti tp idő nagyobb a 2.
magasságát jelölik 100 ft (100 láb)
mértékegységben. A mínusz előjel azt
táblázatban meghatározott xp (x^) pa
jelenti, hogy az adott repülőgép a saját
raméterértéknél.
repülőgép repülési magasságánál
A 3. táblázat összefoglalja az ACAS
alacsonyabban, a plusz pedig, hogy
rendszer által hozott döntések feltételeit
annál magasabban repül.
és a vizuális kijelzőkön látható jelzése
ket. A vizuális kijelzőkön eltérő alakú és
A szimbólumok mellett megjelenített
különböző színű szimbólumokkal ábrá
nyilak iránya azt jelzi, hogy az adott
zolják a még veszélytelen, de tájékozta
repülőgép a relatív helyzetéhez képest
tásul már kijelzett, potenciálisan veszé
éppen emelkedik (felfelé mutató nyíl)
vagy süllyed (lefelé mutató nyíl).
lyes és a veszélyes repülőgépeket.

Q

Vízszintes repülés esetén nyíl nem
látható

(Folytatjuk)

3. táblázat: Az ACAS-kijelzőkön látható szimbólumok

Helyesbítés
A Haditechnika színes változatának készítése számos nehézséggel jár a korábbiakhoz képest, így sajnos a hibákat
nem sikerül mindig elkerülnünk, amiért az olvasók szíves elnézését kérjük. A 2008/1-es szám 3. oldalán a borító
képeire utaló szöveg ellenében a 2. oldalon a francia Alfa Jet kiképzőgép és a cseh Jak-11 vadász gyakorlógép, a
hátsó borítón a spanyol F-18 Hornet és a CASA CN 235-100 szállító repülőgép látható.
Szerk.
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Haris Lajos
Haris Ottó

Magyar szállítások Finnországnak
1939—1940

finn kormány a szovjet támadásra számítva elkerülhe
tetlennek tartotta a hadsereg fejlesztését és korszerű
sítését. Földrajzi helyzeténél fogva számítottak Norvé
gia és Svédország támogatására, de a spanyol polgárhábo
rú kimenetelén okulva kértek nemzetközi segítséget is.
Közel egyévi tárgyalás után a Szovjetunió hadüzenet nél
küli támadást indított Finnország ellen a három északi ka
tonai körzet csapataival 1939. november 30-án. A Népszö
vetség teljesen tehetetlen szervezet volt, még kizárta a
Szovjetuniót a tagjai sorából, és felhívást adott ki a finnek
megsegítésére, majd széthullott. A külföldi segítség nyom
ban megindult, függetlenül a német-lengyel háború megin
dulásától (1939. IX. 1.).
A legnagyobb erőt Svédország adta, 8000 önkéntes fo
gott fegyvert, és igen jelentős hadianyagot adtak át. Norvé
gia 725, Dánia 800 fő önkéntest küldött. A helyzet miatt
még amerikai, brit, francia önkéntesek is harcoltak a finn
erők soraiban. Ehhez járult az összesen alig 424 fős ma
gyar zászlóalj Kémeri Nagy Ferenc főhadnagy vezetésével
(24 tiszt, 52 altiszt, 344 fő legénység, 2 orvos, 2 tábori lel
kész).

A

Gróf Teleki Pál magyar miniszterelnök a Képviselőház
1939. XII. 5-i ülésén bejelentette, hogy a Szovjetunió táma
dása ellen segítséget nyújtunk Finnországnak. Személyes
felügyelete mellett megkezdték egy önkéntes zászlóalj fel
állítását, és az állami készletekből hadianyagot szállítottak
a finneknek. A német-szovjet megegyezés miatt azonban a
Nagynémet Birodalom nem engedett át hadianyag-szállít
mányokat, ezért azok kerülővel Jugoszlávia-Olaszország-Franciaország-Nagy-Britannia-Norvégia-Svédország vonalon átjutottak el a célállomásra. 1939. december
16-án engedélyezte a kormány a gyűjtést a Finn Vöröske
reszt javára. Ez körülbelül egymillió pengőt eredményezett
ruházatban és pénzben, finn családokat és menekülteket is
fogadott Magyarország.
Elsősorban a skandináv országokban lévő magyar kiren
deltségek szervezték a segélynyújtás lebonyolítását. Az
önkéntesek toborzása Budapesten folyt december 17-től
kezdve, a zászlóalj 1940. január 10-én indult el, és február
11-én
érkezett
meg
Tornióba.
Főhadiszállásuk
Lappeenrantába ért április 16-án, de bevetésre nem kerül
tek, mivel a harcok március 12-én befejeződtek. Az egysé-

1. ábra: Aerosan, 1939 - BMW vagy Jupiter típusú motorral (WM Csepel) a finn háborúban (modell)

52

HADITECHNIKA 2008/2

H a d it e c h n ik a - t ö r t é n e t ]

2. ábra: Jupiter VI. mocsárjáró (sárdereglye) WM. 1940.
A kétoldali kihajló szárnycsonkok nincsenek felszerelve

4. ábra: WM Jupiter VI. mocsárjáró (sárdereglye). Tíz darab
épült finn háborús felderítőnek szárazföldi utánfutóalvázon

3. ábra: Sárdereglye szállító-utánfutója (mpdell)

get 1940. V. 20-án útba indították most már Németorszá
gon át, és 24-én érkeztek meg. Teleki Pál miniszterelnök
28-án ünnepélyesen fogadta az egységet.
Horthy kormányzó elismerte a magyarok önzetlen segít
ségét, és ezt kitüntetésekben fejezte ki. A kormány egymil
lió pengővel kezdte a hadianyag átadását, ez az összeg ké
sőbb jóval többet tett ki. A nagynevű cégek gyártmányai ke
rültek a segély keretein belül felhasználásra (Gamma Rt.,
Weiss Manfréd Rt. Csepel, DIMÁVAG, MÁVAG stb.). A
WM-Kistömegüzemből gyalogsági lőszert, ágyúlőszert (kb.
200 000 db), 10 000 db rohamsisakot; a Csepeli Posztó
gyárból 10 000 katonai egyenruhát és bőrcsizmát, 40 000
katonai alsóruhát és inget (Levente fedőnéven) szállítottak
ki. További tételt képeztek a kötszerek, orvosi eszközök, ál
latgyógyszerek.
A Csonka Gépgyárban (Bp., Horthy Miklós u. 31.) a
műhelyekben 200 db rohamcsónakmotort gyártottak le,
majd a Kovács mérnök által átszerkesztett TM. típusú
motorból 100 db készült katonai aggregátok működteté
sére.
A Gamma cég tulajdonosa volt a Gamma-Svenska közös
cég Finmekaniska Verkstadt néven 1937-től, amely Stock
holmban Industrigatan 4. alatt működött. Itt gyártották kor
látozott magyar munkaerővel és Kováts Béla mérnök veze
tésével a Juhász-lőelemképzőt a Bofors 8 cm-es légvédel
mi lövegekhez.

5. ábra: Jupiter VI. sárdereglye (WM, 1939) szárnycsonkok
nélkül. A festett jelzések nem dokumentáltak

A földrajzi viszonyok között a határ őrizetét csak a hó- és
sárdereglye bevetésével lehetett kivitelezni. Ilyen eszköz
volt
a
csepeli
építésű
hószán,
amely
BMW
repülőgépmotoros, légcsavarhajtású típus volt. Ebből leg
alább egy példány Finnországba került. A másik típus a
mocsárjáró vagy sárdereglye volt, amely egy Jupiter VI. re
pülőgépmotorral ellátva szintén légcsavarhajtású volt. Eb
ből egyes adatok szerint 10 db került Finnországba.
■
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■Haditechnika-történet

A Heinkel He 112
vadászrepülőgép
z RLM (Birodalmi Légügyi Mi
nisztérium) 1933 végén felhí
vást adott ki egy új egyfedelű
vadászgép tervezésére, mellyel az
akkor csapatszolgálatban lévő kétfe
delű Heinkel He 51 és Áradó Ar 68as gépeket kívánták leváltani. Ezeket
a gépeket még a titkos Luftwaffe fej
lesztette ki, mivel 1933 előtt Német
országnak tiltották a katonai repülő
gépek gyártását és alkalmazását.
Az RLM pályázatára négy repülőgéptípus tervei érkeztek:
- Áradó Ar 80 alsó szárnyas, nyitott
kabinos, merev futóművel;
- Focke-Wulf 159 felső szárnyas,
zárt kabinos, behúzható futóművel;
- Heinkel He 112 alsó szárnyas, nyi
tott kabinos, behúzható futóművel;
- Messerschmitt Bf 109 alsó szárnyas,
zárt kabinos, behúzható futóművel.
A pályázatra érkezett négy gépet
1935 októberében versenyeztették
Travemünde repülőterén. Itt egyértel
mű volt a He 112 és a Me 109 fölénye
az Áradó 80 és a Focke-Wulf 159 gép
pel szemben. Ugyanakkor kérdéses
volt, hogy melyik típust fejlesszék to
vább. A megfigyelők legnagyobb meg
lepetésére - akik egyértelműen a
Heinkel He 11-est tartották a legjobb
nak - a Messerschmitt és a Heinkel
cég is egyaránt 10-10 gép legyártásá
ra kapott szerződést.

I. rész

A

2. ábra: Az osztrák küldöttség Heinkel professzorral a Heinkel-művekben
Warnemündében, 1937. november 23. (1. Ernst Heinkel, 2. Löhr osztrák tábornok)

A H e in k e l H e 112 В m ű s z a k i

l e ír á s a

A He 112-t Heinrich Hertel mérnök ter
vezte. Egymotoros, együléses, alsó
szárnyas, farokkerekes, tisztán fém
építésű, zárt kabinos vadászrepülő
gép. Törzse héjszerkezetű, duralumíniumból készült. A pilótafülke hátratol
ható kabintetővel épült, amely körkö
rös kilátást nyújt. Szárnya két főtartós,
szabadon hordó, fémszerkezetű, lefe
lé tört sirályszárny nagy húrhosszúsá
gú szárnyszelvénnyel, elliptikus alap

1. ábra: Heinkel professzor és munkatársai Udet rekordrepülése után Koehler,
Schwarzler, Gunter, Udet, Heinkel, Herbert és Herting

rajzzal, fékszárnnyal, ívelőlappal ellá
tott. A vezérsík szabadon hordó, tiszta
fémépítésű. A főfutók olajrugózásúak,
a szárnyvég irányában behúzhatok. A
futóműszárat két támasztórúd is segíti
a futóművet ért erők felvételében. A
farokkerék hátra bevonható.
A repülőgép építésénél a külső fe
lületek süllyesztett szegecseléssel
készültek. Azoknál a kísérleti típu
soknál, ahol a törzs szerkezete nem
tette lehetővé a körkörös kilátást,
csak szélvédővel ellátott nyitott piló
tafülkét alkalmaztak. Ez a pilótának
jó látási viszonyokat nyújtott a föl
dön való gurulóskor. Hasonló célt
szolgált a későbbi változatokon a
hátratolható kabintető. A széles
nyomtávú futómű szintén a földön
való biztonságos mozgást segítette
elő.

A H e 112

k ís é r l e t i v á l t o z a t a i

ÉS FŐBB JELLEMZŐIK

He 1 1 2 V 1
D-IADO Wn: 1290
Építési éve: 1935
Motor: Rolls-Royce Kestler V 695 LE
Sebessége: 466 km/h
Fesztávolsága: 12,60 m
Szárnyfelülete: 23,2 m2
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а V 2 típusnál. Eltérés, hogy a szár
nyakba 2 db 7,9 mm MG 17 géppuskát
szereltek. Később а V 3 szárnyát ellip
tikusra cserélték ki, és hátratolható ka
bintetővel látták el. Rakétamotor-kísérletekhez is használták.

He 11 2 V 4
D-IZMY
Motor: Jumo 210 Da, 690 LE
Startteljesítménye: 2700 m magas
ságban 540 LE
Háromágú légcsavarral repült. Az
előző típusoktól eltérő módosított
szárnnyal készült. A gépet a He 112 A
gyártási modell prototípusának szán
ták. Az RLM a He 112 A típust nem fo
gadta el, de a gép exportját megenged
te. 1936 decemberében а V 4 gépet
Spanyolországba szállították, ahol a
Condor Légió harctéri körülmények kö
zött kipróbálta. A visszaszállítás után
1937 júliusában a zürich-dübendorfi
nemzetközi repülőnapon mutatták be.
Ajánlották a svájci légierőnek, de az a
Moräne 406-os francia típus rendszere
sítése mellett döntött. Bemutatták még
Milánóban, Hollandiában Schipol repü
lőterén és Helsinkiben a finn légierő ve
zetőinek. A finnek inkább a Fokker D
XXI vétele mellett tették le a voksot.

3. ábra: Heinkel He 112 V1 prototípus

4. ábra: Heinkel He 112 V2 prototípus

He 112 V 5
Hasonló a V 4-hez. A Heinkel He 72 tí
pussal való próbálkozás után a 11-t
használták a Werner von Braun által ter
vezett rakétamotor kipróbálására. A mo
tort a törzs végébe építették be egy tartó
keretre. A hajtóanyagtartályok a pilótafül
ke elé és mögé kerültek. A sikeres kísér
leteket a Berlin melletti Kummersdorfban
végezték. Bár mind az első, mind a má
sodik He 112 tartókerete felrobbant, har
madik tartókeretben is kipróbálták a mo
tort. Felszálláskor és normál repülésnél a
dugattyús motor szolgáltatta a hajtóerőt.
A He 112 sikeres rakétamotoros próbái
vezettek végül a Heinkel He 176-os típus
tervezéséhez.

5. ábra: Heinkel He 112 V3 prototípus

A felületi terhelése 18,08 kg-mal volt
kevesebb négyzetméterenként, mint a
Messerschmitt 109 prototípusáé, két
ágú légcsavarral repült.

Startteljesítménye: 2700 m magas
ságban 540 LE
A V 1 prototípusnál kisebb fesztávol
ságú, háromágú légcsavarral repült.

H e 1 1 2 l/ 2

He 11 2 V 3

D-IHGE Wn: 1291
1935 novemberében készült el.
Motor: Jumo 210 C. 640 LE
Max. motorfordulat: 2700 ford/min

D-IDMO Wn: 1292
Nitscke
kapitány
repülte
be
Travemündében. Szerkezete, valamint
a motor és a légcsavar ugyanaz, mint

He 112 I/ 6
D-ISJY. A széria utolsó prototípusa.
Módosított hütőradiátorral épült, a füg
gőleges vezérsík kevésbé volt lekerekí
tett. A V 6 típuson alkalmazták először
a hátrahúzható, körkörös kilátást bizto
sító kabintetőt. A He 112 A széria buká
sa után Hertel szerkezetileg teljesen át
tervezte a gépet. A törzs aerodinamikai
kontúrjait javította, a gépet könnyebbé
tette, a szárnyak felülete is megújult.
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He 112 V 7
A D-IKIK а В széria első prototípusa.
Hajtóműve DB 600 Aa motor 1000 LE
teljesítménnyel.

He 112 V 8
D-IRXO Wn: 1935
A törzs formája azonos az A sorozat
V 3, V 4 gépeivel. Nyitott pilótakabinnal
épült. Motorja DB 600 alagúthűtővel.

He 112 V 9
A D-IGSI 1937 júliusában repült elő
ször. 680 LE Junkers Jumo 210 Ea
motorja volt, és 40 km/h-val gyor
sabbnak bizonyult a Bt 109 B-1-nél,
amelyet épp ekkor rendszeresített a
Luftwaffe. 1937-ben az osztrák légi
erő új vadászgépeket szándékozott
beszerezni, hogy felváltsa a már kor
szerűtlenné vált Fiat Cr 32 vadászgé
peit. Löhr vezérőrnagy, az osztrák lé
gierő parancsnoka ajánlatot kapott
Németországtól a Heinkel He 112 va
dászgép, a Henschel 126 felderítő
gép és a Junkers Ju 87 zuhanóbom
bázó kipróbálására. A géptípusok be
repülésével és az adott célra való al
kalmasságuk elbírálásával Hans
Schalk századost bízták meg, aki
1937. november 6-án kelt jelentésé
ben számol be németországi tapasz
talatairól.
Schalk százados három hónapot töl
tött Berlin, Bremen, Rostock, Derran
és Köthen városokban, ahol nemcsak
a gépek berepülésével foglalkozott,
hanem a repülőgép- és motorgyártást
is tanulmányozta. A gépet Rostockban
a Heinkel-gyárban tanulmányozta, a
berepülést a V 9 D-IGSI lajstromjelű
géppel végezte.

Tömeg
- szerkezet:
1620 kg
- kiegészítő felszerelés:
228 kg
- repülőgép-vezető:
100 kg
- üzemanyag:
230 kg
- kenőanyag:
20 kg
- lőszer:
52 kg
- teljes tömeg:
2250 kg
Max. sebesség:
- 0 m
430 km/h
- 4000 m
485 km/h
65 km/h
- 6000 m
Utazósebesség (0 m-en)
375 km/h
Motorteljesítmény:
- 4000 m
425 km/h
- 6000 m
400 km/h
Hatótáv (70%-os
motorteljesítménnyel)
- 0m
725 km
- 4000 m
800 km
- 6000 m
950 km
Max. hatótáv:
1100 km
Emelkedési sebesség:
- 1000 m-re
1,2 min
- 2000 m-re
2,5 min
- 4000 m-re
6,0 min
- 6000 m-re
10,0 min
Csúcsmagasság:
8500 m
Felszállási úthossz:
330 m
Leszállási úthossz:
320 m
A gyár a tengerszint feletti magassá
gon 3%-os sebességeltérést, a motor
teljesítménynél max. 10% eltérést ga
rantál. Felszereléséhez rádió adó-ve
vő készülék tartozott.

Fegyverzet

A törzs jobb és bal oldalán 2 db mere
ven beépített 7,9 mm-es géppuska ta
lálható. A lőszert 2 db fémdoboz tartal
mazza, dobozonként 500 db-os heve
derrel. A jobb és bal szárnyban 1-1 db
20 mm-es gépágyút helyeztek el. A
gépágyú lőszer-javadalmazása 60 db
lőszer csövenként. Szárnyanként 3 db
10 kg-os bomba van felfüggesztve,
összesen 60 kg.
A V 9-ES GÉP ADATAI
Ausztria 1938 második felében 42 db
Heinkel He 112 gépet szándékozott
Fesztávolság:
9,1 m rendszerbe állítani. A tárgyalóküldöttsé
Hossz:
9,3 m get Löhr vezérőrnagy, az osztrák légierő
Magasság a légcsavarkor
parancsnoka vezette. A gépeket rend
első pontjáig:
3,85 m szeresítés után a Graz melletti Thalerhof
Hordfelület:
17 m2 repülőtérre kívánták telepíteni. A
Motor:
Jumo 210 Ea
Heinkel-gyár részéről az ajánlati ár 1 db
Teljesítmény:
He 112 gépre 163 278 birodalmi márka
- 4000 m magasságban
volt. Az osztrák légierő 1938. március
(5 min)
650LE 21 -én a Jumo 210 Ea motorok tanulmá
- tengerszinten
nyozására 9 személyt kívánt küldeni a
(5 min)
680LE magdeburgi Junkers gyárba, 5 személyt
Startteljesítmény:
680LE pedig a rostocki Heinkel-művekbe, hogy
Max. motorfordulat:
2700 ford/min
a He 112 gép gyártását és szerkezetét
Üzemanyag-fogyasztás:
240 g/LE/h megismerjék. A tartaléknak vásárolt
A Junkers-Hamilton típusú légcsavar
Jumo 210 Ea motorokra komplettírozva
állítható állásszögű fémből készült.
a Junkers-gyár darabonként 31 533
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márkás árajánlatot tett. A gépek rend
szeresítés esetén az osztrák légierőben
1001-1042 oldalszámot kapták volna. A
légierő fejlesztésével kapcsolatos oszt
rák tervek aktualitásukat vesztették, miu
tán Ausztria Németország része lett.

He 112 V 10
D-IQMA 1175 LE DB 601 Aa motorral
szerelve.
Prototípus az E (export) változathoz.
Max. sebessége: 570 km/h
Repülési hatótávolsága:
1150 km
Repülési paraméterei lényegesen
jobbak a Bf 109 E-1-nél.

He

112 V 11

D-IYWE, közvetlen befecskendezésű.
700 LE Jumo 210 G motorral szerelve.

HE 112 V 12
D-IRXS először DB 600, majd DB
601 motorral szerelve.

A HE 112 CSAPATSZOLGÁLATBAN
A spanyol polgárháború kitörése után
a Franco tábornok vezette nemzeti ol
dalt Olaszország és Németország
nemcsak önkéntesek küldésével, de
hadfelszereléssel is segítette. így a
német repülőgépeket a Condor Légió
pilótái próbálták ki harc közben. Itt re
pülték első harci bevetéseiket a
Luftwaffe későbbi hírességei: Mölders,
Galland, Lützow és még sokan mások.
1936 decemberében a He 112 V 4est Spanyolországba szállították harc
téri körülmények közötti kipróbálásra.
A szerzett tapasztalatot nem publikál
ták széles körben. Egy fél év múlva a
gépet visszaszállították, mert a zürichi
nemzetközi repülőnapon mutatták be.
A japán kormány 1937 őszén 30 db He
112 B -0 típust rendelt, ami nagyrészt
azonos volt a V 9-es géppel.
A He 112 B-0 típusnak 2 db MG 17 tí
pusú 7,9 mm-es géppuskája volt a motor
burkolat felső részén és 2 db MG FF típu
sú 20 mm gépágyúja a szárnyakban. Az
első 12 db gépet 1938 tavaszán szállítot
ták le a japánoknak. A második 12 db gé
pet 1938 nyarán kellett volna szállítani, de
a Szudéta-válság miatt exportjukat nem
engedélyezték, és így a Luftwaffe állomá
nyát gazdagították. A gépek először lll/JG
132-höz, később a ll/JG 141-hez kerültek
(az ezred és a század arab számokkal,
az osztály római számmal van jelölve),
mely Fürstenwaiden mellett állomásozott.
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A pilóták nagy lelkesedéssel fogadták
azokat, mert sokkal jobbnak ítélték, mint a
(Me) Bf 109 C-1 -est. Ez utóbbi típussal a
másik két osztály volt felszerelve.
A müncheni egyezmény aláírásával
megszűnt a háborús veszély, így a He
112-t ismét felszabadították exportra.
A gépeket az alakulatoknál a (Me) Bf
110 kétmotoros romboló váltotta fel.
A japánok a leszállított 12 géppel
szerzett tapasztalatok alapján törölték
a megrendelést a hátralévő 18-ra. A ki
fogás a rossz manőverezőképesség
volt. A visszamaradt gépeket Heinkel
azonnal felajánlotta Spanyolország
nak, de az utolsót visszatartotta fej
lesztési célra. A többi 17 gépet a
Muncs őrnagy parancsnoksága alatt
álló 5 -G -5 vadászcsoportnak szállí
tották le a nemzeti oldal (Franco) légi
erejéhez 1938 novemberében.
Az 5 -G -5 alakulatnak 2 egysége
volt. Az egyik (Me) Bf 109 E-1 típussal
volt felszerelve, a másik Heinkel He
112 B-vel és Fiat Cr 32-vel. A spanyol
polgárháború befejeztével a megma
radt 15 db He 112 B-0 gépet a Grupo
27-hez helyezték spanyol Marokkóba.
Az egyik He 112 В 1943. március 3-án
lelőtt egy spanyol légtérbe berepült
Lockheed P-38 Lighting vadászt.
A típust 1952-ben vonták ki a spanyol
légierőből. A már említett Heinkel által
továbbfejlesztett gép a spanyol export
ból visszatartott He 112 V 11 lett,
D-IYWE jelzéssel és betűlajstrommal
ellátva. Ez 700 LE Jumo 210 G közvet
len befecskendezésű motorral üzemelt.
A második világháború során egye
dül a román légierő használta harci be
vetésre a He 112-t. 1939 elején a ro
mán kormány a már meglehetősen régi
és korszerűtlen PZL P.11 és P.24 típusú
vadászgépek lecserélése mellett dön
tött. így szerződést írtak alá a Heinkelgyárral 24 db He 112 В vadászgép
gyártására. Az első 13 db He 112 B-0
majdnem azonos volt a japánok által
eredetileg megrendelt 30 db géppel. A
többi gép a már javított B-1 széria volt,
700 LE Junkers Jumo 210 G motorral,
közvetlen üzemanyag-befecskende
zéssel. Különálló kipufogócsonkjai tel
jesítménynövelő kialakításúak voltak.
1939 szeptemberében, mikor abba
hagyták a He 112 gyártását, leszállítot
ták a román légierőnek az utolsó gépet
is. A gépekből 12 db-ot a 20. század
nak, 12 db-ot az 51. századnak utaltak
ki. A 20. század Bukarest légvédelmét
látta el, az 51. pedig a 3-4. román had
sereg légi támogatásában vett részt.
Románia Németországgal együtt már
1941. június 22-én megkezdte a had
műveleteket a Szovjetunió ellen.
A román légierő első légi győzelmét a
második világháborúban a támadás

6. ábra: Heinkel Не 112 V4 prototípus

7. ábra: Heinkel He 112 V6 berepülés közben

8. ábra: Heinkel He 112 V7 prototípus

megkezdése után másfél órával egy He
112-es gép szerezte, a 13-as oldalszá
mú, melyet Teodor Moscu főhadnagy
vezetett. Június 22-én reggel 5 óra körül
a főhadnagy Besszarábia felett forduló
harcban lelőtt egy 1-16 „Rata” gépet. Va
lószínűleg egy másikat is lelőtt, de ez a
szovjet csapatok fennhatósága alatt lévő
területre zuhant, és így bizonyíték hiá
nyában nem hitelesítették a győzelmet.
A gépek később a Fekete-tenger men
ti harcokban az Ogyessza felé nyo

muló román csapatokat támogatták
légifedezet nyújtásával. A harcok so
rán a He 112-es gépek nagy része az
orosz légvédelmi tüzérségnek esett
áldozatul. 1942 nyarán a megmaradt
repülőgépeket kivonták az első vo
nalból és kiképzőegységekhez irá
nyították. A maradék He 112-eseket
a román légierő 1947-ben vonta ki a
légierő állományából. A gépek had
rendi száma a román légierőben
1-30-ig terjedt.
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A Magyar Királyi Légierő is vásárolt
1939 tavaszán 3 db He 112 B-1 típusú
repülőgépet. A licencgyártás is szóba
került, de ehhez az RLM nem járult
hozzá. A gépek a Repülő Kísérleti Inté
zethez kerültek. Sorsuk 1944-ig ismert,
de nem tudni, hogy hol és milyen körül
mények között semmisültek meg (had
rendi számuk: V. 301, V. 302, V. 303).
A román kormány rendelését olajszállítás ellentételezte, ezért a Légügyi
Minisztérium engedélyezte a He-gyárnak a félig kész gépek befejezését. Az
export a Magyarországnak ajánlott 24
gép volt, amit itt nem vettek meg.
Az angol Putnam kiadó „German
Aircraft of the Second World War” cí
mű könyvében azt írja, hogy a magya
rok ezen a három példányon kívül még
megkapták a V 9 jelzésű (D-IGSI) gé
pet is. De ezt nem a légierő, hanem a
Weiss Manfréd-művek repülőgépgyá
ra kapta, ahol a magyar építésű WM
23 „Ezüstnyíl” tervezésénél hasznosí
tották a műszaki tapasztalatokat és
szerkezeti megoldásokat.
Ez ideig magyar forrás nem támasz
totta alá a negyedik gép verzióját.
Winkler László repülőtörténészünk em
lítést tett róla a WM 23 Ezüstnyílról írt
kiváló tanulmányában, miszerint a WM
23 végszerelése egy He 112 és egy
Reggiame Re 2000 között folyt. Azt
sajnos nem tárgyalja, hogy ez a He 112
a kapott 3 db egyike vagy egy azon fe
lüli gép. Talán erre a német források
tudnának egyértelmű választ adni.
A Heinkel He 112 gyártási adatai
éves lebontásban: 1935-ben 3 db,
1936-ban 11 db, 1937-ben 13 db,
1938-ban 30 db, 1939-ben 46 db, öszszesen 103 db.

A H e 112 REPÜLŐGÉPBEN ALKALMAZOTT
MOTORTÍPUSOK FŐBB ADATAI

Daimler-Benz DB 600
12 hengeres, 4 ütemű, fordított V ala
kú hengersorokkal
Hossz:
1720 mm
Szélesség:
712 mm
Magasság:
1000 mm
Alaptömeg:
565 kg
Tömeg felszereléssel:
640 kg
Üzemanyag:
87 oktános
repülőbenzin
Teljesítmény
0 méter magaságban (tengerszinten):
- 1 percig
1050 LE
- 5 percig
920 LE
- tartósan
775 LE
- 4000 méteren 800 LE
Légcsavarford.:
- 1 percig 2400 ford/min
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9. ábra: A nagy riválisok: Focker-Wulf FW 159 V1 (balra fent); az igazi vetélytárs és
győztes Bf 109 V3 (jobbra fent); Áradó 80 V2

- 5 percig 2300 ford/min
- tartósan 2200 ford/min
- 4000 méteren 2300 ford/min.
Üzemanyag-fogyasztás:
- 1 percig 300 g/LE/h
- 5 percig 265 g/LE/h
- tartósan 240 g/LE/h
- 4000 méteren 215 g/LE/h
A főtengely forgásiránya jobbra, lég
csavarforgás balra.

JUMO210 Da Ea
12 hengeres, 4 ütemű, 60° V alakban
elhelyezett hengersorokkal.
Hossz:
478 mm
Szélesség:
686 mm
Magasság:
960 mm
Tömeg:
440 kg
Üzemanyag:
87 oktános
repülőbenzin
Teljesítménye 0 méteren
(tengerszinten):
- 5 perc 690 LE
- 30 perc 630 LE
- tartósan 550 LE
Légcsavar
- 5 percig 2700 ford/min
- 30 percig 2600 ford/min
- tartósan 2500 ford/min
Üzemanyag-fogyasztás:
- 5 percig 245 g/LE
- 30 percig 240 g/LE
- tartósan 235 g/LE
A He 112 vadászgéphez fűződik az
1938. június 5-én végzett rekordrepü
lés, mely a szárazföldi gépek új sebes
ségi világrekordját állította fel, 634,32
km/h sebességgel. A közlemények a
He 112 U típust említették, a valóság
ban a He 100 V 2 D - IOUS lajstromjelű gép repülte.

A Luftwaffe a He 112 jobb teljesítmé
nye ellenére is a Bf (Me) 109 típust
rendszeresítette, bizonyára a könynyebb sorozatgyárthatóság miatt. Ezt
Heinkelék is belátták, és ezért fejlesztet
ték ki a He 100-as vadászgépet. A gyár
tás egyszerűsítésére tett erőfeszítése
ket jól szemléltetik a következő adatok:
Alkatrészszám:
- He 112 2885 db
- He 100 D 969 db
Felhasznált szegecs:
- He 112 26 964 db
- He 100 D 11 534 db
Munkaidő-megtakarítás: 1150 h a He
100 D javára
A fenti gondok ellenére Heinkel és
tervezőgárdája a világ repülőgép-terve
zésében kiemelkedő munkát végzett.
(Folytatjuk)
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Farkas Tibor

Lég ideszantl övegek

V. rész

M551 Sheridan
nem elsődlegesen
a légi szállítású egységek számára
fejlesztették ki, de mégis érdemes
vele foglalkozni, mivel már csak ezen
alakulatoknál van szolgálatban.
Tervezését az indokolta, hogy a Pen
tagon 1959 júniusában megbízást adott
a General Motors számára egy olyan
harcjármű megépítésére, melynél erő
sebbel egyik ország sem rendelkezik. A
mérnökök ekkor úgy gondolták, hogy a
fő hangsúlyt a tűzerőre és a mozgékony
ságra kell helyezni, háttérbe szorítva ez
által a páncélvédelmet. így született meg
a páncélozott felderítő légideszant-rohamjármű. Az első prototípus jelzése
XM551 volt, és 1962-ben készült el. A to
vábbi tesztek elvégzéséhez újabb 11
prototípust gyártottak. Fogadtatása ked
vezőnek bizonyult, mivel 1965 végén
aláírták a gyártási szerződést. A sorozatgyártás 1966-ban indult meg, és 1970-ig
tartott. Ezen idő alatt mintegy 1700 da
rab készült el a típusból.
Alváza hegesztett alumíniumkonst
rukció, míg a tornyot homogén acélle
mezekből készítették. Páncélzata
40-50 mm vastagságú. Az alumínium
test kis tömegének köszönhetően
ugyan lehetővé vált a jármű ejtőernyő
vel történő ledobása, ezért azonban
nagy áldozatot hoztak. A vékonynak
számító páncélzatot olykor még ne
hézgéppuskával is át lehet lőni. Az
orosz hadseregben rendszerben lévő
z t a h a r c k o c s it

1. ábra: Az M551 a vietnami háború idején

2. ábra: A Sheridan hadgyakorlaton Európában

14,5x114 mm-es lőszernek például ez
a feladat nem okozott különösebb
gondot 500 m-es távolságból sem. Az
alváz másik nagy hátránya, hogy a fe
néklemez vékony és egyenes kialakí
tású, így az aknákkal szembeni ellen
állása aggasztóan gyenge volt.
Személyzete 4 főből áll, a jármű ele
jében középen a vezető ül. A többi há
rom személy a középen lévő torony
ban foglal helyet, a parancsnok és az

irányzó jobboldalt, a töltőkezelő pedig
baloldalt. A motor és az erőátviteli
rendszer a test hátuljában kapott he
lyet. A beltér meglehetősen szűkös, a
géppuskához javadalmazott lőszer
készlet egy részét a torony külső olda
lára kellett elhelyezni.
Motorja General Motors 6V53T típu
sú, hathengeres, V elrendezésű, két
ütemű dízelmotor. Teljesítménye 224
kW (300 LE), melyet 2800-as percen
kénti fordulaton ad le. Váltóműve
Allison XTG -250-1A típusú, négy elő
remeneti és két hátrameneti fokozattal
rendelkezik.
Futóműve torziós típusú, öt pár gu
miköpenyes, dupla futógörgőből áll.
Lengéscsillapítóval csak az első és az
utolsó görgőket látták el. A hátul talál
ható lánckerék 11 fogú, a láncfeszítő
kerék pedig elöl van. Lánctalphordozó
görgőkkel nem szerelték fel, a vissza
felé tartó láncág a futógörgők felső ré
szén halad tovább. A lánctalp széles
sége 445 fnm, a talajjal 3,6 m-es
hosszon érintkezik. Sebessége köz
úton 69 km/h, legfeljebb 60%-os (29°os) emelkedő leküzdésére képes.
Lépcsőmászó képessége 0,84 m, és
2,4 m széles árkon képes akadálytala
nul áthaladni. Flatótávolsága 560 km.
Úszóképes, a vízben a lánctalpak
hajtják előre, maximális sebessége
úszva 5,8 km/h.
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3. ábra: A Sheridan teljes fegyverzete bemutatón

Fő fegyvere a 152 mm űrméretű, M81
típusú löveg/rakétaindító. Ennek külön
legessége, hogy a hagyományos lősze
rek mellett alkalmas az MGM-51
„Shillelagh” rakéta indítására is. Ezzel
párhuzamosítva került beszerelésre egy
M240 típusú, 7,62 mm-es géppuska. A
támadó ellenséges gyalogság és a repü
lőgépek elleni harcra egy M2-es nehéz
géppuskát is felszereltek a parancsnok
búvónyílásához. Kezdetben ehhez a
fegyverhez nem volt védőpajzs, de a vi
etnami tapasztalatok igazolták, hogy
szükség van rá. Kezdetben az M113-as
gyalogsági harcjármű pajzsait alkalmaz
ták, majd saját védelmi eszközökkel lát
ták el. Az M-81-es irányzási korlátái: víz
szintesen teljesen körbeforgatható a to
rony, míg függőlegesen felfelé 19,5"-kal,
lefelé 8°-kal mozdítható el a löveg a víz
szinteshez képest. A pontosabb célzás
érdekében kéttengelyű stabilizátorral
szerelték fel. A löveg tömege 498 kg, így
nem nehezebb, mint az M4A3 Sherman
harckocsi 76 mm-es ágyúja.
A szállított lőszermennyiség alaphely
zetben 20 darab normál lőszer és 10
darab rakéta. Ezen a felosztáson azon
ban a bevetési körülményeknek megfe
lelően lehet változtatni. Az ágyúlőszerek
mindegyike elégő hüvelyű. Ez azt jeleni,
hogy a lőszereket nem rézből, hanem
valamilyen éghető anyagból készítik.
Ennek hátránya, hogy lövés után az
esetlegesen el nem égett maradványo
kat el kell távolítani. Erre a problémára
az Allison kidolgozott egy szén-dioxidgázzal működő tisztítórendszert, mely a
két fúvókán keresztül kiáramló gáz se
gítségével távolította el a nemkívánatos
részeket. Az első változatnál ez a folya
mat nyitott závárzat mellett zajlott le. Ez
azonban magában hordozta annak a
veszélyét, hogy a még égő darabok sé
rülést okozhatnak, vagy beindíthatják a
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többi lőszer töltetét. Ezért kifejlesztettek
egy olyan rendszert, mely már zárt álla
potú závárzat mellett is képes a feladat
ellátására.
Az alkalmazott lőszerek lehetnek:
HEAT-T-MP, WP és TP-T gránátok és
kartácslövedék. Ez utóbbinak nagy
hasznát vették a vietnami dzsungelben,
a közelharcot folytató nagy létszámú
gerillacsapatokkal szemben. Mindegyik
lövedék kezdősebessége 734 m/s.
A rakétát az USA Szárazföldi Erő Ra
kéta Parancsnoksága és a Philco-Ford
Corporation fejlesztette ki. Célravezetése félautomata, az irányzó folyamato
san rajta kell, hogy tartsa a célon a
szálkeresztet. A berendezés által kibo
csátott infrajelet követi a rakéta fejré
szébe épített vevő. Azért is előnyö
sebb, hogy a lövegből indul a rakéta,
mivel így az optikát párhuzamosítani le
het a csővel, és így használhatja a két
tengelyű stabilizátort. Ez lehetővé teszi,
hogy menet közben is lehessen tüzelni
a járművel. Az MGM-51 tömege 26,7
kg, hajóműve egyfokozatú, szilárd haj
tóanyagú. Kezdősebessége 314 m/s,
lőtávolsága 2500-3000 m közötti.
Éjszakai bevetések alkalmával a ve
zető számára az M48 típusú infravö
rös periszkóp, a parancsnok számára
pedig az M44 típusú passzív perisz
kóp áll rendelkezésre. A rakéta irány
zását az M127E1 típusú irányzóké
szülékkel végzik. 1989-ben moderni
zálást hajtottak végre a megmaradt
példányokon, melynek során az irány
zót ellátták egy AN/VSG-2 típusú
hőkamerás képalkotórendszerrel.
A vietnami harcok alatt a harckocsi
számos hátrányos tulajdonságára fény
derült. Ezek közé tartozik a már említett
aknákkal szembeni szerény védelem,
ami nem csupán abban nyilvánult meg,
hogy könnyebben sérült meg, de az is
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előfordult, hogy a közelben felrobbanó
akna hatására a tárolt lőszerek is fel
robbantak. A másik gyenge pontja a jár
mű tömegéhez mérten nagy erejű lö
veg volt. Nemegyszer előfordult, hogy a
hátraható erők hatására a második fu
tógörgő is megemelkedett. Az ütés kö
vetkeztében ráadásul az elektromos
rendszer is gyakran felmondta a szol
gálatot. Előfordult az is, hogy a heves
esőzések miatt befolyt csapadék oko
zott zárlatot a rádióban, így azt az elő
vigyázatosabb katonák letakarták, így
védve a nedvességtől. A sűrű aljnö
vényzet miatt az is gyakran megesett,
hogy a jármű rései betömődtek, és a
motor leállt. Mivel a lőszernek nem volt
rézhüvelye, így azt a külső behatások
tól úgy igyekeztek megvédeni, hogy az
besztbevonattal látták el. Ezt lövés előtt
el kellett távolítani, ami időigényes tevé
kenység volt.
Részben ezen hibák következtében
1978-ban úgy határoztak, hogy az
M551-et kivonják az aktív szolgálatból,
de számos jármű még részt vett az
1989-es panamai akciókban, és 1991ben is szerepet vállaltak Kuvait felsza
badításában. Napjainkban már csak a
82-es légideszant-hadosztálynál van
hadrendben, illetve 330 darabot áthe
lyeztek a Fort Irwinben lévő kiképzőtá
maszpontra, ahol „harckocsi-imitátori”
rendeltetéssel különböző orosz eszkö
zök hasonmásaként alkalmazzák.
■

A m a c zi Viktor

Kiegészítés 1956 fegyvereihez
Rádiókészülékek 1956-ban

FORRADALOM, MAJD AZ AZT KÖVETŐ SZABADSÁGHARC

idején az egyes csapatok közti rádióhíradást az akkor
a Magyar Néphadseregben rendszerben lévő rádió
eszközökkel szervezték meg. Ezek a készülékek mind a
magyar ipar termékei voltak, 1950-55 között készültek, és
rendre eljutottak a csapatokhoz.

R—10 KISTELJESÍTMÉNYŰ RÁDIÓADÓ-VEVŐ
Az egy dobozba épített rádiókészülék frekvenciamodulált
volt. Zászlóalj- és századviszonylatban alkalmazták. A ké
szülék induktív hangolását érdekes módon oldották meg.
Egy tengelyre, spirálisan voltak elhelyezve az együttfutó
áramkörök indukciós tekercsei, amelyekről egy rézkefével
lehetett a kívánt tekercshosszat beállítani. Csak távbeszélő
üzemmódban működött. A készülék dobozfedelében kapott
helyet az összecsavarható botantenna és a felcsévélt
félrombusz antenna. A készülék alatt kialakított rekesz
egyik részében a tartozékok voltak, a másik részben az
anódtelepek, amelyeknek külön kivezetései voltak az adó-,
illetve vevőegység számára. Volt egy külön 1,5 V feszültsé
gű telep is a csövek fűtéséhez.

R -20 KÖNNYŰ RÁDIÓKÉSZÜLÉK
A hordozható, elektroncsöves, mechanikus félduplex rend
szerű amplitúdómodulált adó-vevő két málhaegységből állt.
Az egyik fémdobozban volt maga a készülék, a másikban a
berendezés tartozékait készletezték. A két dobozt háton
szállították. A készülék frekvenciastabilitása nem volt jó,
ezért az üzemi frekvencia beállítása előtt kristállyal hitelesí
teni kellett, „füttymélypontot keresni”. Hadosztálytól zászló
aljig alkalmazták.

R -30

KÖZEPES RÁDIÓÁLLOMÁS

Az R-30 rádióállomást Cs-130 típusú könnyű terepjáró
zárt felépítményébe szerelve alkalmazták. A közepes telje
sítményű rövidhullámú berendezés külön adó- és vevőegy
séggel, valamint adó- és vevő forgó áramátalakítóval
(umformer), illetve egy áramellátó tápegységgel működött.
A rádióállomáshoz tartozott még 2 db ostorantenna, 1 db
tetőantenna, 1 db dipólantenna-készlet, valamint 1 db 1,5
kVA-es 220V-OS gépcsoport (aggregátor), illetve 1 db akku
mulátortöltő és 4 db 6 V-os 104 Ah kapacitású lúgos akku-

1. ábra: Az R-10 kis teljesítményű rádió adó-vevő
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2. ábra: Az R-20 könnyű rádiókészülék

mulátor. Az akkumulátorok és a forgó
áramátalakítók segítségével meg le
hetett oldani a mozgó híradást is.

R -40 NEHÉZ RÁDIÓÁLLOMÁS
Az amplitúdómodulációs üzemmód
ban dolgozó adóberendezést a
Csepel-350 típusú zárt felépítményű
közúti gépkocsiba szerelték be, de al
kalmazták állandóra telepített rádióál
lomásként is. A gépkocsi-felépítmény
ben az adókészülék, a tápegység, va
lamint a géptávíró-adapter volt besze
relve, és mivel az R-40-nek nem volt
saját vevője, így egy NÉV (nehéz egy
séges vevőkészülék) is. A rádióállo
más teljes készletébe tartozott még
egy áramforrás gépcsoport, egy akku
mulátortöltő, bot-, teleszkopikus és dipólantenna-készlet. Személyzete 6 fő
ből állt. A rádióállomást front-, hadse
regszinteken, a légvédelemnél és kü
lönböző fegyvernemi parancsnoksá
gokon alkalmazták. Távbeszélő (A3),
kemény távíró (A1), hangzótávíró (A2)
és géptávíró üzemmódban dolgozott.
A mobil R-40 állomások forradalom
alatti szerepéről néhány dokumentum
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Harcászati műszaki adatok
Tömege (kg)
Frekvenciaterjedelme (MHz)
Teljesítménye (kW)
Hatótávolsága (km)
- sík terepen botantennával
- félrombusz antennával
- mértani ráláthatóság esetében
Táplálása
Áramfelvétel (mA)
- anódáram: adás
vétel
- fűtőáram: adás
vétel

Harcászati műszaki adatok
18
20-32
0,8
12
14
150
szárazelem
50
25
450
225

1. táblázat: Az R-10 kis teljesítményű rádió adó-vevő
főbb műszaki adatai

Harcászati műszaki adatok
Tömeg (kg)
Frekvenciaterjedelem (MHz)
I. körzet
II. körzet
Üzemmódja
Teljesítménye (W)
Hatótávolsága (km)
Távb. botantenna
Dipólantenna
Távi. botantenna
Dipól
Táplálása
Áramfelvétel (mA)
- anód
- fűtés

15+16,5
1,5-2,74
2,75-5
távb. (A3)
távi. (A1)
0,8
10
20
30
50
szárazelem
25-30
430

2. táblázat: Az R-20 könnyű rádiókészülék
főbb műszaki adatai

Harcászati műszaki adatok
Tömeg (kg)
- Adó
-Tápegység
- Antenna
- Áramforrás-gépcsoport
Frekvenciaterjedelem (MHz)
- I. körzetben
- II. körzetben
- III. körzetben
Teljesítmény (W)
- Hangolás
25
- Kemény távíró (A1)
100
- Hangzó távíró (A2)
25
-G ép tá víró
100
Hatótávolsága
(felületi hullámokkal/km)
3. táblázat: Az R-40 nehéz rádióállomás
főbb műszaki adatai

47
66
100
110
2,5-20,3
2,5-5
5-10
10-20

Tömeg (kg)
Adó
Vevő
Tápegység
Akkutöltő
Aggregátor
Antenna
Frekvenciaterjedelem (MHz)
Adó
I. körzet
II. körzet
III. körzet
Vevő
I. körzet
II. körzet
III. körzet
IV. körzet
V. körzet
Üzemmódok

28
20
42
38
120
30

1,5-3
3-6
6-12
1,5-2,5
2,3-3,8
3,5-5,6
5-8
7,5-12,5
távíró (A1)
hangzó távíró (A2)
távbeszélő (A3)

Teljesítmény (W)
- A2 és A3 üzemmódban
- A1 üzemmódban
Hatótávolság (km)

14
40
10-100

4. táblázat: Az R-30 közepes rádióállomás
főbb műszaki adatai

Harcászati műszaki adatok
Tömeg (kg)
- Adókészülék
- Antennakészlet
- Utánfutós gépcsoport
Frekvenciaterjedelem (MHz)
- I. körzet
2,75-5,5
- II. körzet
5,5-10
- Ili. körzet
10-15
Teljesítmény (W)
- Távíró
- Hangzó távíró
- Távbeszélő
- Géptávíró
- Hangolás
Hatótávolság (km)

70
100
1680
2,75-5,5

1000
250
250
1000
50
1000

5. táblázat: Az R-50 rádióállomás főbb műszaki adatai

Harcászati műszaki adatok
Tömeg (kg)
Frekvenciaterjedelem (kHz)
Táplálás
300

27,5 málházva
100-30 000
8 körzetben
12 V egyen
3 A áramfelvétellel
220 V váltakozó 28 W

6. táblázat: A nehéz egységes vevő főbb műszaki adatai
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is megemlékezik. Dunapentelén az
alakulat R-40 rádióállomását üzembe
helyezték, és Szabad Dunapentele
névvel üzemeltették. November 5.
után rövid ideig Rákóczi adó néven su
gárzott. Székesfehérváron a Vadász
tölténygyár udvarán egy R-40 települt,
amely az ottani hadtesttel tartott öszszeköttetést. A szovjet csapatok tüzet
nyitottak a rádióállomásra, két kezelő
meghalt, egy megsebesült.

R -50 RÁDIÓÁLLOMÁS
Az amplitúdómodulált üzemmódban
dolgozó nagy teljesítményű rádióállo
mást stabil telepítésű és Cs-300 vagy
Cs-350 típusú gépkocsiba építve al
kalmazták. A zárt felépítménybe az
adóberendezésen kívül a NÉV készü
léket, a tápegységet, a vezéroszcillátor-berendezést, a távvezérlőegységet
és egy STG-2 géptávíró-készüléket
építettek be. A rádióállomáshoz tarto
zott még egy 15 kVA teljesítményű
utánfutós gépcsoport és egy antenna
készlet. A rádióállomást front-, hadse
regszinten, illetve a légierő és a flottil
la vezetésekor alkalmazták.

N ehéz

4. ábra: Az R-50 rádióállomás

5. ábra: A nehéz egységes vevő
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egységes vevő

(N É V )

A széles frekvenciasávban dolgozó
kétszer transzponált elektroncsöves
vevőkészülék távbeszélő- és távíróje
lek vételére volt alkalmas. Rádióállo
másokon, vevőközpontokban, légvé
delmi rendszereknél, lehallgatóállo
másokon és fegyvernemi parancsnok
ságokon alkalmazták.
■

Ben W eid er - Ém ile Gueguen: NAPÓLEON
Az Európát átform áló férfiú
Ahogy az idő kereke fordul, egy-egy nép számára eljöhet a felemelkedés ideje,
amikor környezetéből kiemelkedve egy nagy térség leghatalmasabb, vezető
nemzetévé válik. A francia nemzet történelmében ilyen tetőpont Napóleon kora
volt.
A szerzők munkája nagyon kedvező képet rajzol a tisztről, tábornokról, majd
császárról, aki pályája delelőjén majdnem akkora területet uralt-ellenőrzött, mint
például Németország és a Wehrmacht 1942 őszén. Mindezt a gépjárműveket,
gépesített alakulatokat nélkülöző, „lóvontatta” korban érte el. A mű megerősíti
meggyőződésünket, hogy Bonaparte különlegesen kiváló katona és hadvezér,
egyszerűen zseniális stratéga volt. A maga korában e téren nagyon kevesen ér
tek fel hozzá.
A korzikai dominancia és a személye ellen irányuló - főképp az állandóan ármánykodó és próbálkozó Nagy-Britannia által pénzelt - , folyamatosan megújuló
nemzetközi szövetkezések leszerelésére a véres háború helyett mindig a békés diplomáciai utat részesítette
előnyben. Sajnos, az többnyire nem járt eredménnyel.
Stratégiájában a mozgó hadviselésre, az ellenséget meglepő gyors manőverezésre, a hosszú (és fárasztó) me
netelésekre helyezte a hangsúlyt. Ha kellett, személyes bátorságával mutatott példát, katonái szerették. A hadjá
ratok során köztük élt, távol tartotta magától a fölösleges fényűzést és pompát. Értett a katonapszichológiához,
emberei fanatizálásához, az ellenfél demoralizálásához. Gyakran erősebben felfegyverzett ellenfeleket győzött le.
Érdekes, hogy a könyvben alattomos, szerződésszegő politikát folytató hatalomként tűnik fel a Habsburg Biroda
lom, és kiderül, hogy a „Napóleon által 1812-ben megtámadott békés Oroszország” valójában évek óta agresszí
ven, egész hadseregekkel támogatta Napóleon ellenségeit.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006.
Terjedelem: 234 oldal. (Ebből 16 oldalon képek - főleg festmények - láthatóak fekete-fehérben.) Ára
postaköltséggel együtt 2100 Ft. Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefonos
rendelés: 06-30-419-3530; e-mail: rendel@hajja.hu; honlap: www.hajja.hu

Kos Károly: AZ 0R S ZA G EPIT0
A sokoldalú erdélyi építész-író-grafikus zseni híres, illúzióktól mentes, kemény han
gulatú regénye Szent István király életéről szól. Arról, hogyan emelkedik Géza feje
delem fiatal fiából a Kárpát-medence teljhatalmú urává. Az erős akaratú István - töb
bek közt hű bizalmasa, Csanád vezér segítségével - sorban, következetesen leszá
mol azokkal, akik ennek a folyamatnak az útjába állnak. Koppány csak a kezdet...
Erről a regényről elmondhatjuk, hogy illik ott lennie a történelmet, magyar múltat
kedvelő művelt ember könyvespolcán.
„Koppány úr utolsó tartalékával a derékhad megett állott, és egy dombról
intézte a csatát. Amikor Csanád két zászlója lezúdult a hegyről, és egy rohamra
elseperte jobbszárnyát, elsötétedett a szeme, és minden vére a fejébe futott. A
fogát csikorgatta:
- Megcsalt - és a besenyő bekére gondolt. Azután a csákányt leakasztotta a
nyeregkápáról és megcsóválta: - Utánam! - s a halálos elszánás nyugalmával
vetette magát a derékhad közepébe. Nem igyekezett elhárítani Csanád
oldalrohamát, nem próbálta meg a visszavonulást; tudta, hogy az már késő.”

Lázi Könyvkiadó, Szeged, 2007.
A 305 oldalas mű 3600 Ft-os áron (ebben benne van az utánvétes postaköltség) levélben, telefonon vagy emailben megrendelhető, vagy postaköltség nélkül megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054
Bp., Kossuth tér, metróállomás. Telefon 460-3722; 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.)
E-mail: dornan@vipmail.hu
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K elecsén yi
István

Teljes a magyar Gripen-csapat

Magyar Légierő Kecskeméti
Szentgyörgyi Dezső légi támasz
pontján 2008. január 28-án hiva
talosan átadták a 14 db JAS-39EBS HU
(C/D) harci repülőgépet. A december
ben érkezett három Gripen hivatalos ira
tait Sten Tolgfors svéd védelmi miniszter
nyújtotta át dr. Szekeres Imre honvédel
mi miniszternek. Az eseményen Cecilia
Björner magyarországi svéd nagykövet,
Gunnar Holmgren, a Svéd Védelmi Be
szerzések Hivatalának igazgatója, vala
mint a svéd és a magyar fegyveres erők
számos képviselője vett részt.

A

Az ünnepélyes átadás előtt a 14 da
rab Gripen repülőgépet egysoros vo
nalban a kecskeméti repülőbázis „B”
zónájába vontatták, ahol a meghívott
vendégek és a média megtekinthették
azokat. Az esemény az iratok átadá
sával folytatódott. A két védelmi mi
niszter beszédeiben méltatta a bérleti
szerződésben foglaltak teljesítését, és
megköszönte a szerződés végrehajtá
sában tevékenykedők munkáját.
Svédország határidőn belül leszállí
totta az összes harci repülőgépet, va
lamint a terveknek megfelelően folyik

1-2. ábra: A felállított Gripenek a tároló betonon Kecskeméten
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a magyar műszaki és hajózóállomány
svédországi és magyar kiképzése.
Megalakult a svéd szakemberekből és
pilótákból álló tanácsadó csoport,
amely Kecskeméten segíti a gépek
üzemeltetését. Folyamatban van a
Gripenek logisztikai ellátási rendsze
rének kialakítása.
A tervek szerint a svéd gyártmányú
harci gépek a Mig-29-esektől 2009ben veszik át hazánk légterének vé
delmét. 2016-ban lejár a repülőgépek
bérleti joga, utána a gépek magyar tu
lajdonba kerülhetnek.
■
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HaldúFennc

An-225 Mrija, a világ legnagyobb
teherszállító gépe Ferihegyen

prototípus tervezési munkálatai
1985 közepén indultak meg, fej
lesztése három és fél évig tar
tott. Az első - 75 perces - repülése
1988. december 21-én történt. Az első
példánnyal számos addigi világrekor
dot döntöttek meg az 1989-es évben.
Repült 3,5 órát 508 200 kg-os felszál
lótömeggel, 156 300 kg külső terhelés
sel, 2000 km-es zárt körön 813,09
km/h sebességgel, 12 340 m-es repü
lési magasságon, és május 13-án a
szovjet űrrepülőgépet, a Burant is az
An-225-ös szállította Bajkonurba.
A fejlesztés kiindulási alapja az
An-124-es repülőgép volt, melynek
megnövelték a szárnyfesztávolságát
és a törzs hosszát is, így 50%-kal lett
nagyobb a maximális felszállótömeg,
valamint a szállítható hasznos terhe
lés. Az An-124-es négy hajtóművével
szemben a 225-ös hat darab Lotarev
D -18 hajtóművet kapott, melyek
egyenként 229,5 kN (23 400 kp) toló
erővel rendelkeztek. A hajtómű fejlesz
tésének alapját a General Electric
CF6 - 0 S hajtóművei szolgáltatták, me
lyet a szovjet hadsereg zsákmányolt
az afganisztáni háborúban. Az afgán
légitársaság DC-10 utasszállító gépe
eltűnt Kabulból a szovjet csapatok be
vonulása után, és később sem került

A

elő. Félhivatalos forrás szerint a gépet
kijavítva átrepülték a Szovjetunióba,
hajtóműveit, hidraulikáját kiszerelve le
másolták, a sárkányt feldarabolva
megsemmisítették.
A 88 méteresre növelt szárnyakba
18 üzemanyagtartályt terveztek, me
lyek akár 300 ezer kg kerozin tárolá
sára is alkalmasak. A törzs hosszát is
megnövelték 15 méterrel, mely így el
érte a 84 métert. A gépet alapvetően
a Burán szállítására alkották, és így
akár 70 méter hosszú külső teher hor
dozására is képes. Ehhez osztott füg
gőleges vezérsíkot terveztek, és a
vízszintes vezérsík fesztávolsága
32,65 m lett. Az így kialakított sár
kányszerkezet külső teher szállítása
esetén is megfelelő aerodinamikai tu
lajdonságokkal rendelkezik. A raktér
másodlagos szempont volt a tervezés
során. A rakodótér hossza 43 m, szé
lessége 6,4 m, míg a belmagassága
4,4 m, de kondicionált, mert nincs
hátsó rakodóajtó. A rakodótér fölött, a
pilótafülke mögött 60-70 fő szállítá
sára van lehetőség az emeleten lévő
kabinokban. A rakodást az orr felől le
het megoldani. Az orr felnyitásához
és a rámpa leengedéséhez 7 percre
van szükség. A repülőgépnek erős fu
tóművet terveztek. A dupla orr

1. ábra: Az An-225-ös elölnézetben, a szélső hajtóművek kilógnak a gurulóbeton fölül
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futószáron 2+2, a főfutókon 7+7 ke
rék található. A kerekek 1270x510
mm-es méretűek. A főfutó utolsó
négy kerékpárja kormányozható, ez
zel is segítve a földön a gurulás köz
beni manőverezést. A biztonság miatt
négyszeres fly by wire kormányrendszere van, ezek különböző vonalakon
futnak a kormánysíkokhoz.
A repülőgépet az 1989-es Le Bourget-i kiállításon mutatták be első alka
lommal. A Buran-program leállítása
után a Mrija is leállt. A második gép
építését abbahagyták, és az első le
gyártott példányt is donorként hasz
nálták más An-124-esek javításához.
A korábban tervezett részvétele a brit
HOTOL-programban, illetve a nyolc
hajtóműves An-325-ös változat szin
tén feledésbe merült. A gép Ukrajná
ban maradt, és bérfuvarozásra kíván
ták alkalmazni, mert katonai feladata
már nem létezett. Ezért az Antonovgyár karba helyezte.
Teherszállításra történő használata
az ezredfordulón merült fel. Ennek ér
dekében továbbfejlesztették a hajtó
művet, mely D-18T néven már megfe
lelt az európai szabványnak is. Erre a
környezet zajterhelése és a füstölés
csökkentése miatt volt szükség. Ezen
kívül a fedélzeti műszereket is korsze-

Hazai tükör

Az A n-2 2 5

főbb műszaki adatai

Fesztáv
Hossz
Magasság
Hajtómű

2. ábra: A jobb szárny hajtóművei

3. ábra: A rakodáshoz felnyitott orr-rész

4. rész: A bal oldali fő futómű

Max. utazósebesség
Normál utazósebesség
Hatótáv
Max. starttömeg
Max. terhelés
Tehertér
Személyzet

88,45 m
84,00 m
18,10 m
6 db Lotarev D18T turbofan gázturbina
á/23 400 kg tolóerő
850 km/h
750 km/h (belső teherrel)
200 t teherrel 4500 km, 750 km/h mellett
600 t
250 t
43 mx6,4 mx4,4 m
6-8 fő

rűbbre cserélték. Szabványos brit és
amerikai navigációs műszereket és rá
diókat kapott, mert enélkül nyugaton
nem kap leszállási engedélyt. Keres
kedelmi útra első alkalommal 2001.
december 21-én került sor, amikor
Ománba szállított Stuttgartból 187,5
tonna élelmiszert az ott állomásozó
amerikai csapatok számára. A későb
biek folyamán szállított még nagy
mennyiségű felszerelést, egy trélerre
szerelt mobil generátort is a Katrina
hurrikán sújtotta térségbe Athénból.
Szállítási feladatai közben a repülőgép
megfordult Kínában, Nigériában, Izlandon, az Amerikai Egyesült Államokban
és a világ számos más pontján. A gép
jelenleg a világ legnagyobb méretű
szolgálatban lévő repülőgépe. A má
sodik példány fődarabokban áll a kije
vi Antonov-gyárban, befejezéséhez 50
millió dollárra lenne szükség, mivel a
hiányzó részeket egyedileg kell le

gyártani. Eddig a fuvarozó cégek nem
biztosították ezt az összeget, az ukrán
állam biztos nem fogja. így valószínű
leg egyedi példány marad.
Az
UR82060-as
lajstromjelű
An-225-ös január 19-én érkezett Bu
dapestre, ahonnan a MÓL megbízásá
ból szállította Ománba a szénhidro
gén-lelőhelyek feltérképezésére szol
gáló szeizmikus berendezéseket. A
180 tonnát meghaladó össztömegű
felszerelés szállítására az ukrán céget
a legkedvezőbb ár alapján választot
ták ki. Az öt darab, egyenként 24 ton
nás szeizmikus vibrátor rezgéskeltése
3-4000 méteres mélységből visszave
rődve segít feltérképezni a valószínű
síthető nagy kiterjedésű földgázmezőt.
A mérések elvégzését vezérlő és re
gisztráló egység, illetve a hozzá tarto
zó kábel- és szenzorrendszer szintén
jelentős, 30 tonnát meghaladó töme
get tesz ki.
■

Kelecsényi István felvételei

5. ábra: A rakodáshoz előkészített gép a felhős, ködös időben
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Baranyai László

Bevetési Irány 2007

Magyar Honvédség 2007. október 1-12. között ne
gyedik alkalommal hajtotta végre
komplex
„összhaderőnemi” hadgyakorlatát a Bakony Harcki
képző Központban, a nullaponton. A nagy kiterjedésű, jó
adottságú gyakorló- és lőtér kiváló helyszínt biztosít a szi
mulált krízishelyzetek, hadgyakorlatok és ehhez kapcsoló
dó különböző jellegű harci feladatok elsajátítására, illetve
begyakorlására. A NATO-csatlakozás megkívánja, elvárja
haderőinktől a magas szintű képzettséget és teljesítőké
pességet, ezért a Magyar Honvédség számára kiemelt fon
tossággal bír az ilyen jellegű komplex hadgyakorlatok vég
rehajtása, mivel csak így, „valós környezetben” mérhető fel
az egyének, egységek, parancsnokok, törzsek felkészült
sége.
Ez alkalommal az Összhaderőnemi Parancsnokság
(ÖHP), a Hadműveleti Központ és a Vezetési Operatív cso
port koordinálása alatt a légierő és a szárazföldi haderők 13
helyőrségének kb. ezer katonája tartott bemutatót képessé
geiből. A szárazföldi alakulatok a hadgyakorlat ideje alatt
(kitelepülés, gyakorlat, táborbontás) tábori körülmények kö
zött éltek. A VIP-nap első mozzanatában a feltételezett el
lenség a légierőnk leszállását végrehajtó An-26-ost vette
célba kis hatótávolságú föld-levegő rakétával. A találatot
kapott teherszállító gép a további rakétatalálatok elkerülé
se, kivédése érdekében infracsapdákat vetett ki, majd kike
rülő manővert hajtott végre. Az „Ancsa” szorult helyzetének
felmérésére és a légtér biztosítására két JAS-39 C vadász
gép érkezett a megadott légtérbe.
A kényszerleszállt teherszállító személyzetének és pro
minens utasainak biztosítására és az ellenséges földi erők
lefogására két M ÍG-29B löveganyagtáraiból (2-2 db
B-8M1 rakétablokk) célzott nem irányított rakétatüzet
(Sz-8) zúdított. A bajbajutottak kimentésére egy Mi-17-es
és két MÍ-24P repült be a szektorba. Miközben a HIP a ki
emelést végezte, addig a HIND géppár 30 mm-es
G S -30K /G -A -632K ikercsövű oldalgépágyúiból és a
szárnycsonkok alá függesztett 4 -4 db U B-32-57 rakéta
blokkokból (Sz-5) nem irányított rakéták pusztítótüzével tá
madta meg a rohamozó mobil ellenséges erőket. Eközben
a BTR-80/80A lövészpáncélosok megkezdték az ellensé
ges erők körbezárását. Az erősen megfogyatkozott ellensé
ges erők utánpótlásként, megerősítésként páncélosokat

A

1. ábra: SzT-68U háromdimenziós lokátor
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2. ábra: A különleges műveleti erők motoros gumicsónakja
PKM géppuskával

3. ábra: Egy 7,62 mm-es PKM géppuska és egy 12,7 mm-es
Gepárd nagy tűzerejű mesterlövészpuska

4. ábra: P-18 radar álcahálóval takarva

vetettek be, melyekkel T-72-es harc
kocsijaink vették fel a harcot. Végül si
ma furatú (2A46-os) 125 mm-es üve
geikkel a T-72-esek elsöprő győzel
met arattak az ellenséges erők páncé
losaival szemben.
A második mozzanatban egy olyan
szituációs helyzet valósult meg, amely
Irakban, Afganisztánban nap mint nap
lejátszódhat. A missziós alakulat egy
mobil áteresztő pontot létesített a kije
lölt területen, amelyet BTR-80A lö
vészpáncélosokkal erősítettek meg.
Az „újonnan” beszerzett SOFAR/CASPER típusú taktikai felderítő UAV.
CASPER-nek és operátorának kö
szönhetően gyorsan felderítették a
csempészek teherautóját, amelyet
megállítottak, elkülönítettek és átvizs
gáltak. Ez alkalommal a katonák nem
csak kézifegyverekre bukkantak, ha
nem alvázba rejtett robbanóanyagot is
találtak, amelyet egy speciálisan ki
képzett német juhászkutya talált meg.
Az illegális pusztítóeszközöket elko
bozták, a csempészeket pedig beszál
lították a bázisra további intézkedésre.
A harmadik mozzanat a Különleges
Műveleti Zászlóalj egységeinek hét
köznapjaiba engedett bepillantást. Ez

6. ábra: T-72-es harckocsi bejövetele a szemlére

5. ábra: G270 Mercedes terepjáró teljes harci díszben a nullaponton
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alkalommal fegyveres ellenállók vagy inkább irreguláris fegyveres cso
port - befészkelték magukat egy épü
letbe. (Sajnálatos módon a délszláv
válság idején ez nálunk is megtörtént.)
E nem várt egység felszámolására
óramű pontossággal és precizitással
kellett együttműködni a különleges
műveleti erőknek és a helikoptersze
mélyzeteknek. A speciálisan képzett
katonák terepjárókon rajtaütöttek az
ellenséges erőkön, az ajtókat, ablako
kat berobbantották, hang- és fénygrá
nátokkal lebénították az ellenséget,
majd foglyul ejtették őket. Eközben
egy M i-17-es fedélzetéről kötélen
újabb speciális egységek ereszkedtek
le, hogy biztosítsák a bent zajló műve
leteket. Két MÍ-24D harci helikopter
„hermetikusan” lezárta az objektum
környezetét, hogy elszigetelje az el
lenfelet mindennemű külső segítség 8. ábra: Mi-8T (6200)
től. A foglyul ejtett irreguláris egység
életben maradt tagjait a HIP fedélze
tén elszállították, míg a különleges alakulat egységei terep
járóikon elhagyták a helyszínt.
A bemutatón látottakról a meghívott vendégek elismerően
nyilatkoztak. A kiállított technikai eszközökkel kapcsolatban
néhány gondolat fogalmazódott meg bennem. A MiG-29 tí
pus kivonásra kerül 2009-ig politikai döntés alapján. A légi
erő hadrendben maradó „egyedüli” JAS-39C/D gépei az el
lenséges erők harctéri lefogására vagy előretolt légi irányí
tásra nem lesznek „bevethetőek”, mivel fegyverzetükbe nem
kerül rendszeresítésre a nem irányított rakétafegyverzet,
sem pedig aknaszóró rendszer. Ebből adódóan az ilyen jel
legű harci feladatok teljes mértékben a MÍ-24V/P típusú har
ci helikopterekre fognak hárulni, mivel arzenáljukban megta
lálhatók az U B -32-57/S z-5, B -8 V -2 0 /S z-8 löveganyagtárak és nem irányított rakéták, valamint a KMGU-2
aknaszóró rendszer. A rendezvényen a SOFAR/CASPER tí

7. ábra: BTR-80 harcjármű lőgyakorlatra megy
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repülés előtti előkészítése Pápán

pusú taktikai UHV első alkalommal mutatkozott be „nyilvá
nosan”. Az izraeli fejlesztésű (WB Electronic), de lengyel
gyártású harcászati felderítőgép időjárási viszonyoktól füg
gően képes 20-80 km/h sebességgel járőrözni maximum
120 percen keresztül. A 2,3 kg tömegű, 2 m fesztávolságú
és 1,3 m hosszúságú elektromotoros Casper kb. 10 km-es
körzetben tevékenykedhet, továbbítja valós idejű adását,
képi információkat sugározva operátorának. A bemutató ide
je alatt a nagy felületű kivetítőn is megtekinthettük a felderí
tés képi információit. A közeljövőben a Casper az afganisz
táni magyar kontingens munkáját fogja segíteni.
Végül egy érdekesség a rakétatüzérek háza tájáról. A
2007-es ELIT hadgyakorlaton részt vevő kijelölt magyar
légvédelmi KUB rakétaüteg (Arrabona Légvédelmi Ezred)
tűzvezető lokátora hazai számítógépes fejlesztésének kö
szönhetően passzív üzemmódban érzékelte a rá „vadászó”
német Tornado ECR gépet. A Luft
waffe pilótái a délszláv válságban
szerzett tapasztalatokat ez alkalom
mal is kamatoztatni kívánták, és
könnyű prédának vélték a magyar
légvédelmi rakétaüteget. De miután
túlrepült rajtuk a „radargyilkos”, a ke
zelőszemélyzet aktiválta a lokátort, és
imitált „rakétaindítást” (SA-6 Gainful)
hajtott végre. A Tornado ECR sze
mélyzete már csak a szimulált „raké
tatalálatot” és szerencsés esetben a
katapultálást könyvelhette el.
Ezek a hadgyakorlatok az MH ala
kulatai számára rendkívüli fontosság
gal bírnak, hiszen a felkészültségük
és együttműködési készségük csak
ily módon mérhető fel. Márpedig a
külföldi, afganisztáni missziókban
éles bevetéseket fognak végrehajtani
a kijelölt egységeink a koalíciós erők
kel karöltve, ezért nem maradhatnak
el képzettség vagy az alkalmazandó
technikai eszközök terén, hiszen saját
maguk és szövetséges társaik bizton
sága kerülne veszélyeztetett helyzet
be.
■

J.

{T a n u lm á n y o k

Dr. Turcsányi Károly
Hegedűs Ernő

Nehézharckocsi-fejlesztés
a második világháborúban

V. rész

A brit nehézharckocsi-fejlesztés
A NEHÉZ HARCKOCSI SZEREPE
AZ ANYAGCENTRIKUS HADIKULTÚRÁBAN
Az anyagcentrikus hadikultúra harckocsi-alkalmazása alap
vetően a haditengerészeti alkalmazáshoz kötődik. Az
anyagcentrikus hadikultúrát követő tengeri hatalmak a had
erő gépesítését és harcjárművekkel való ellátását elsősor
ban a partraszállási műveleteket végrehajtó erők körében
végezték el. A tisztán tengeri anyagcentrikus hadviselés te
rületén értelmezhető harckocsi-alkalmazás alapvetően a
nyílt partszakaszon végrehajtott haditengerészeti deszant
feladatrendszeréhez igazodott.
A brit haderő hadviselése a háború folyamán folyama
tosan átmenetet képviselt az anyag- és mozgáscentrikus
hadikultúra módszer- és eszközrendszere között. A britek
mint tengeri hatalom teljes értékű csatahajók és repülő
gép-hordozók alkalmazásán alakuló flottával rendelkez
tek. Ugyanakkor a szárazföldi haderő mérete arányaiban
és abszolút értelemben is jóval nagyobb volt a brit had
erőben, mint a tisztán anyagcentrikus tengeri amerikai
haderő esetében. „Nagy-Britannia a második világháború
alatt hadászatának »indirekt« jellegét fenntartva, a harcá

szatban a német mozgáscentrikus hadikultúra átvételére,
elsajátítására kényszerült és törekedett”197. A britek élen
jártak a páncélos magasabbegységek szervezésében.
„Az 1920-as évek végén a brit hadseregben felállították a
világ első önálló feladat-végrehajtásra alkalmas gépesí
tett alakulatát”198. A brit J. F. C. Fuller és B. Liddel Hart
dolgozták ki elsőként a gépesített hadviselés elveit. A brit
szárazföldi haderő gépesítettségi foka igen magas volt,
mivel 1944-ben 22 gyaloghadosztály mellett 6 páncélos
hadosztállyal rendelkezett. Emellett a gyaloghadosztály
1944-ben nagyrészt gépesített volt. 1360 gépjárművel,
egy harckocsizászlóaljjal, egy tüzérosztállyal és egy pán
céltörő zászlóaljjal rendelkezett, amelyek mind gépvontatásúak voltak. Már a háború korai szakaszában (1940,
Afrika) eljutottak a páncéloscsapatok hadtestszintű szer
vezéséig, és manőverező elvek szerint alkalmazták a
harckocsikat. A brit kontinentális hadviselés tehát szá
mos mozgáscentrikus vonással rendelkezett. A brit had
erő által megvalósított hadikultúra átmenetet képezett az
anyagcentrikus és mozgáscentrikus között, különös te
kintettel a szárazföldi haderő arányára, a gépesítés mér
tékére és a hadviselés manőverező elveire. A harckocsi-

38. ábra: Az ISz-3 harckocsik felvonulása Berlinben 1945. június 6-án az ún. győzelmi díszszemlén
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Tanulmányok

ч__________________у

hadviselés területén ez egyfajta kettős követelményrend
szer kialakulásához vezetett, mivel a harckocsiknak a
tengeri hadviselésből fakadó haditengerészeti deszant és
a kontinentális hadviselésből fakadó manőverező felada
toknak egyaránt meg kellett felelniük.
A tengeri anyagcentrikus hadikultúra által alkalmazott
harckocsik harci lehetőségének sajátos követelményét a
haderő és a harckocsik hajón történő szállítása és deszantolása jelentette. A harckocsik hajón szállítása és a partraszálló művelet olyan műszaki igényeket támasztott, illetve
olyan speciális műszaki megoldások kialakítását követelte
meg, amely azután hátrányként jelent meg a kontinentális
alkalmazás során. A partraszálló művelet során a
deszantszállító egységekből közvetlenül partra tett harcko
csiknál műszaki követelmény volt a jó gázlóképesség.
Speciális követelményeket támasztott a harckocsikkal
szemben a partraszállító naszádból tengerpartra történő
deszantolás is.

A Churchill gyalogságot támogató harckocsi

A második világháború legnagyobb és legsikeresebb
gyalogságot támogató brit harckocsija, a Churchill a há
ború első hónapjában készült el. A nehéz harckocsi fej
lesztése abból a háború előtti brit elképzelésből alakult ki,
hogy a jövő háborújában szükség lesz egy nehéz harcko
csira. A brit feltételezés szerint a második világháború
gyalogsági harcai - az első világháborúhoz hasonlóan jellemzően lövészárokháborúk lesznek, ahol jelentős
szerephez jut a harckocsi mint a megerősített védelmi vo
nalak áttörésének gyalogsági-támogató eszköze. A Chur
chill felépítése - a körben futó lánc és a sok kis görgővel
39. ábra: A brit szállítású Churchill III nehéz harckocsi
a kurszki csata idején
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kialakított futómű, a hosszú járműtest merőleges oldalfa
lakkal - is az első világháborús angol harckocsigyártás
jellegzetességeit tükrözte. Minden változatára az igen
alacsony fajlagos teljesítmény volt a jellemző, miután na
gyobb mozgékonyságra számot nem tartó gyalogsági tá
mogató harckocsiként alkalmazták. A Churchill harcko
csinál messzemenőkig figyelembe vették a haditengeré
szeti deszantműveletek által támasztott igényeket. A
partraszállás segítését szolgálta speciális kis görgős fu
tóműve, amelyet kimondottan a partraszállások során je
lentkező terepjellegzetességek - homokos, illetve lép
csős partszakaszok - leküzdésére, illetve az ezen törté
nő felkapaszkodásra terveztek. Ugyanakkor a speciális
kialakítású futómű korlátozta a harcjármű végsebessé
gét, ami hátrányos volt a manőverező harcban.
Az első sorozatban gyártott Churchill l-est 1940-ben ké
szítették el, és öntött tornyában egy 40 mm-es löveg, míg a
törzsben egy 75 mm-es tarack kapott helyet. Kombinált
fegyverzete így harckocsik és gyalogság ellen egyaránt
megfelelő volt. Védettsége magas fokú, mivel homlokpán
célzata 102 mm-t ért el. A 350 LE teljesítményű motor a
38,5 tonna tömegű harckocsit 27 km/h sebességgel moz
gatta. A költséges kialakítású, de kitűnő terepjáró képes
séggel bíró futóművet 11 darab egymástól független csa
varrugón támaszkodó kisméretű futógörgőből készítették. A
lánc a meghajtást a hátsó láncmeghajtó kerekektől kapta.
Az első 14 példányt 1941 júniusában gyártották, és a Chur
chill nevet is ekkor kapta. A első sorozatból összesen 303
darab készült.
Az első példányoknál jelentős problémák adódtak a mo
torral, a sebességváltóművel. A motor teljesítménye nem
volt kielégítő a jármű tömegéhez képest, ezért a típust át
kellett tervezni. Az alkalmazás tapasztalatai alapján még
ebben az évben elkészült a módosított változat,
a Churchill II. A módosítások ellenére még en
nél a sorozatnál sem tudták teljesen kiküsz
öbölni a típus alapvető hibáit. A tervezési és
gyártási hiányosságok sorozatos meghibáso
dásokat okoztak, ezért át kellett alakítani az
erőátvitelt, a tengelykapcsolót, a kormánymű
vet és a lánctalpas járószerkezetet. Ennél a
változatnál alkalmazták utoljára az öntött tor
nyot, amit - tekintettel a háborús körülmények
diktálta feszített gyártási sebességre és a kö
vetkező évek során újabb és újabb beépített
főfegyverzet-változatokra - a további alváltozatokon már hegesztett lemezekből készítet
tek el.
A változtatások után a Churchill III 1942 már
ciusában készült el. A torony fegyverzetét alko
tó 57 mm űrméretű L/45-ös ágyú 81 mm vas
tagságú páncélt ütött át 915 méteres távolsá
gon, 30 fokos becsapódási szög esetén. A
nagy darabszámú gyárthatóság követelménye
miatt az eredeti öntött tornyot hegesztettre cse
rélték. A harckocsi tömege 3 9 ,6 1, teljes hoszszúsága 7,65 m, szélessége 3,25 m, magassá
ga 2,45 m, motorteljesítménye 350 LE (257
kW), sebessége úton 27 km/h, oldalstabilitása
25”, árokáthidaló képessége 3,66 m, lépcső
mászó képessége 1,22 m, mászóképessége
30” volt. 1942 nyarán hetente már 40 darabot
gyártottak belőle. A lll-as típusból összesen
675 darab készült.
Az alkalmazási tapasztalatok figyelembevé
telével még 1942-ben módosították a típust.
Churchill IV jelzéssel 1943-ig további jelentős
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mennyiséget gyártottak. „Említést érdemel, hogy a torony
nélküli Churchill harckocsikat szükségképpen lövészszállí
tó járműként is alkalmazták”199. Ebben az évben került rend
szeresítésre a Churchill bázisán az „úszó berendezéssel”
partraszállító harckocsi. Ez utóbbi típusnál a motor levegőellátásáról a magasra emelt szívócsövek gondoskodtak”200.
A sikeres szereplést követően 1943-ban a típus továbbfej
lesztése mellett döntöttek. A megerősített fegyverzetű harc
kocsi, a Churchill VI még mindig csak átmenetnek számított.
Mivel alapvetően közelharc-támogatásra szánták, ezért az
57 mm űrméretű ágyút egy 95 mm űrméretű tarackkal cse
rélték fel. Ez utóbbi löveg tűzereje megfelelő volt a nem pán
célozott célok ellen. A tarack lövedéke viszont az alacsony
kezdősebesség miatt kevésbé volt alkalmas harckocsik elle
ni harcra. Szükség volt tehát egy olyan fegyverre, melynek
a lövedéke mind a két feladatra használható. Átmeneti meg
oldásként az észak-afrikai hadszíntéren kilőtt amerikai Sher
man harckocsik 75 mm űrméretű lövegeit használták fel.
Az 1943 végén elkészült Churchill Vll-nél a páncélvédettség növelése állt a fejlesztés homlokterében. Az új típusú
hegesztett torony páncélzata 95 mm, míg a homlokpáncél
152 mm vastagságú lett. A már 45 t-s harckocsi sebessége
viszont 21 km/h-ra csökkent. 1943 novemberében elkészült
a brit 75 mm űrméretű harckocsiágyú, mely ezután a Chur
chill új fő fegyvere lett. A harckocsi továbbfejlesztésének fő
problémája a kis átmérőjű toronykoszorú volt, ami méretei
ben korlátozta a beépíthető harckocsilöveget.
A nagyobb teljesítményű fő fegyverzet alkalmazására
irányuló fejlesztés ezért a páncélvadász-változat kialakí
tását célozta meg. 1945-re fejlesztették ki a Tortoise va
dászpáncélost, amelynek 95 mm-es nagy teljesítményű
páncéltörő lövege sikerrel vehette volna fel a harcot a né
met nehézharckocsikkal, de mindössze egyetlen prototí
pus készült el 1945-re. Jelentős mértékben növelték a
védettséget és - a mozgékonyság megőrzése érdekében
- nagyobb teljesítményű motort építettek a harcjárműbe.
A vadászpáncélosnál „az eredeti alvázon jelentős változ
tatásokat hajtottak végre, 660 LE-s motorral szerelték fel
és tömege 75 tonnára nőtt”201. A nagy hengerűrtartalmú,
nagy teljesítményű motor lehetővé tette a tömeg-teljesít
mény arány szinten tartását, természetesen a tömeg
szempontjából csak a Királytigrissel és a Jagdtigerrel, il
letve az Elefant páncélvadásszal összevethető eszköz
mozgékonysága így is számos problémát vetett fel. Az al
kalmazott motor egy vadászrepülőgép-motor sűrítő nél
küli változata volt202. A 27 liter hengerűrtartalmú, négysze
lepes konstrukció, V-12-es alumínium blokköntvénnyel
és gazdaságos üzemet biztosító közvetlen benzinbefecs
kendezéssel rendelkezett203. Szintén 1945-re készült el a
nehéz harckocsi korszerűsített változata, a „Super Chur
chill”, de a háborúban már nem játszott szerepet204. A
Churchill bázisán, a háború végén készült el a Black
Prince (A.43) nehézharckocsi 6 db prototípusa is, 76,2
mm-es löveggel, 50 tonnás szerkezeti tömeggel205.
A kontinentális gyalogsági támogató feladatkör ellátása
mellett jelentős szerep hárult a Churchill nehéz harckocsi
ra a partraszállások támogatásakor. Ezért - a harci válto
zatok széles körű alkalmazása mellett - a partraszálló fő
erők mozgásbiztosítása érdekében számos speciális mű
szaki változatot alakítottak ki206. Nagyszámú (734 db)
Churchill lll-as és IV-es típust készítettek fel erre a speciá
lis feladatra. A Churchill AVRE-t műszaki zárak rombolásá
ra, valamint aknamentesítésre használták. A toronyba egy
290 mm-es aknavetőt helyeztek el, mely a 88 kg tömegű,
jelentős robbanóerejű lövedéket képes volt 73 méter távol
ságra kilőni. A harckocsik gyors mozgását segítették a
szintén Churchill alvázra épített hídvetők és szőnyegfekte-

40. ábra: A Churchill III nehéz harckocsi nézeti rajza

tők. A hídvető harckocsik által lefektetett 60 t teherbírású
és 14,47 m hosszú híd segítségével a harckocsicsapatok
át tudtak kelni a harckocsiárkokon és az egyéb természe
tes akadályokon. A szőnyegfektető harckocsik egy 3 m át
mérőjű dobról menet közben maguk elé fektettek le egy
szőnyeget, ami lehetővé tette a helyenként süppedős nor
mandiai parton a nehézpáncélosok előretörését, és segí
tették a gyalogság rohamát. A Churchill „Krokodil” típusú
lángszórót alapvetően a fedezékek ellen használták. A
Krokodil közel 2 nf-es tartályából 91 m távolságra volt ké
pes lángot vetni.
A már 1940-es megindításakor is erősen konzervatív
megoldásokat felsorakoztató Churchill-program - az
1945-re megjelent számos új típusváltozat, a Tortoise
vadászpáncélos, a Super Churchill és a Black Prince
prototípusok elkészülte ellenére - végleg lezárult. A bri
tek a végsőkig fejlesztett Churchill-programot 1945-re
befejezték.
Harckocsifejlesztésük 1942-1949 között - főként a
nagy vastagságú lemezekből kiképzett függőleges to
ronypáncélzat terén (Cromwell, Comet, Centurion) - ki
alakult konstrukciós elveik a Tigris-programmal mutattak
rokon vonásokat, habár a futómű-kialakítás (Christie) és
az erőforrás (közvetlen befecskendezés, alumínium mo
torblokk) területén más, korszerűbb elveket követtek,
mint a németek. Nem vettek át minden konstrukciós
megoldást. A brit szakemberek - a zsákmányolt német
technika tanulmányozása és vizsgálata során - szembe
sültek a 45-70 t közötti harckocsi-kategóriában alkal
mazható átlapolt görgősoros futóműtípussal, felismerték
annak alapvető hiányosságait, így nem használták fel
saját harckocsiprogramjukban207. A fejlesztési folyamat
utolsó képviselőjeként gyártott Centurion (A.41) nehéz
harckocsi tulajdonképpen a Tigris brit megvalósítása
volt. Az 1944-től fejlesztett nehéz harckocsi 1945 máju
sában készült el 42,5 t-s szerkezeti tömeggel, 152 mmes döntött síklemez homlokpáncélzattal és 635 LE-s Otto-motorral, illetve teljesen szögletes-függőleges torony2008/3 HADITECHNIKA
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páncélzattal. A függőleges falakkal épített torony - a Tig
ristől eltérően - öntött kivitelű volt208. Előbb 76,2 mm-es,
majd 83,4 mm-es löveggel rendelkezett. Az öntvénypáncél-technológia és a döntött síklemez páncélzat, illetve
az alumínium motorblokk együttes alkalmazása fajlago
san alacsony szerkezeti tömeget eredményezett magas
védettség mellett is. Az alacsony, a Tigrisnél változattól
függő 15-30%-kal kisebb szerkezeti tömeg - a nagy tel
jesítményű, ugyanakkor korszerű kialakítása miatt ala
csony fajlagos fogyasztású motor következtében - a
még kedvezőnek mondható 12,2 LE/t fajlagos teljesít
mény mellett kellő mértékű mozgékonyságot és minden
harcászati követelményt kielégítő 190 km-es hatótávot
biztosított a nehéz harckocsinak209. Ennek a fejlődési vo
nalnak is nagy volt a jelentősége, hiszen a típusból
1945-től 1967-ig közel 4000 db-ot gyártottak.

A BRIT NEHÉZ HARCKOCSIK ALKALMAZÁSI TAPASZTALATAI
Az észak-afrikai hadjárat során, a második EI-Alamein-i
csatában hat darab Churchill III harcolt. A harckocsi hom
lokpáncélja felfogta a német 50 és 75 mm űrméretű harcko
csik és páncéltörő ágyúk lövedékeit. Az egyik harckocsit
összesen 31-szer találták el 50 mm-es páncéltörő lőszerrel,
de kilőni nem tudták. A teljes ütközet alatt 105 találatot je
gyeztek fel, de csak egy Churchill lll-ast sikerült az ellen
ségnek kilőni. Egy Churchill dandár feladata két gyalogos
dandár harcának a közvetlen támogatása volt. Az új szer
vezeti forma megteremtette az egyensúlyt a harckocsik és
a gyalogság között, kialakult a két különböző fegyvernem
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egymást kiegészítő, úgynevezett összfegyvernemi harca.
Ugyanakkor az új 57 mm űrméretű harckocsiágyú hatásos
nak bizonyult az ellenséges harckocsik ellen is. A jelentő
sen átalakított futómű és alváz megállta helyét sivatagi kö
rülmények között. A Churchill mindenütt el tudott menni,
ahol a német harckocsik. A Churchill harckocsikkal felsze
relt páncélosdandárok részt vettek az olaszországi és a
nyugat-európai hadjáratokban. Az olaszországi német vo
nalak áttörésében jelentős szerepet játszottak, de jelentős
szerepet játszott a Churchill a keleti hadszíntér harckocsi
csatáiban is. Összesen 301 db l-es, ll-es és lll-as változa
tú nehéz harckocsit szállítottak a Szovjetunióba 1941-42ben210. „A szovjetek kedvelték a vastag páncélzatú jár
műveket211”. Szerepük különösen jelentős volt a kurszki
csatában, melynek folyamán - a szovjet nehézharckocsiprogram 1942-es leállítása miatt - a szovjetek szinte csak
a brit nehéz harckocsikra támaszkodhattak. A Churchillek
alacsony veszteségaránya Kurszknál arra ösztönözte a
szovjeteket, hogy felülvizsgálják a nehéz harckocsikkal
kapcsolatban 1942-ben kialakított elutasító álláspontjukat.
A britek élen jártak a haditengerészeti deszantműveletek
gépesítésével kapcsolatos fejlesztések terén. Ezen a terü
leten a Churcill nehéz harckocsik alkalmazásával úttörő
szerepet játszottak. A Dieppe-nél végrehajtott partraszálló
művelet folyamán elsőként vetettek be a deszantok támo
gatására harckocsikat212. Ez a művelet nem volt sikeres,
azonban az ott alkalmazott új harceljárások és technikai
eszközök miatt meghatározó hatást gyakorolt a partraszál
ló műveletek további fejlődésére213. A kedvező egyiptomi ta
pasztalatok alapján Tunéziában két, Churchill harckocsik
kal felszerelt dandár vett részt az amerikai-brit partraszál
lásban. A normandiai partraszállás előtt Nagy-Britannia fel
tétlenül el akarta kerülni az első világháborús Gallipolihoz
hasonló óriási emberveszteséget. Erre a feladatra kitűnően
megfelelt a speciális futóművel rendelkező Churchill. Az ál
talános támogató feladatokon kívül jelentősen hozzájárul
tak a partraszállás sikeréhez a Churcill alvázra épített mű
szaki harcjárművek. A partraszállást segítő páncélos esz
közök kialakításával a 79. páncéloshadosztály parancsno
kát, Sir Percy Hobart vezérőrnagyot bízták meg. A magas
fokú és széles körű harckocsi-támogatás volt az egyik ok,
amiért a brit partraszállási zónában a veszteségek ala
csony szinten maradtak.

A NEHÉZHARCKOCSI-PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
Kezdetben a Churchillt a gyalogság támogatására és át
törésre alkalmazták, a második világháború tapasztala
tai azonban szükségessé tették a Churchill-sorozat to
vábbfejlesztését. Ennek során fokozatosan a harckocsik
elleni harc követelményrendszere került előtérbe. Az
alaptípusból kialakított Churchill-változatok egyre haté
konyabb páncéltörő fegyverzettel rendelkeztek, és ered
ményesen működtek közre a manőverező harckocsi
hadviselésnek helyt adó afrikai hadszíntéren, majd a
nyugat-európai harcok során is. A mozgékonyság terüle
tén a típus nem a brit hadiipar fejletlensége, hanem a
speciális feladatkör miatt maradt alatta a kontinentális
hadviselő felek által alkalmazott nehéz harckocsik szint
jének. A Churciilt nem szerelték fel erősebb motorral, mi
vel a 45 tonnás tömege és a kis sebességű terepjárópartraszálló működés feltételeinek egyébként maradék
talanul megfelelő futóműve együttesen kedvezőbb tö
meg-teljesítmény arány mellett sem tette volna lehetővé
a nagyobb mozgékonyság elérését. A kezdeti problémák
ellenére sokoldalúságával és megbízhatóságával vitat-

T a n u lm á n y o k

41. ábra: Az ISz-3 nehéz harckocsi a homlokrész és a páncéltest szerkezeti rajzával

hatatlanul a Churchill volt a második világháború legjob
ban használható brit gyalogsági harckocsija. Előnyeit fő
leg akkor lehetett kihasználni, amikor 1943-ban a villám
háború anyagháborúvá alakult át.
A Churchill-program 1944-ben ért fordulóponthoz, éppen
akkor, amikor a brit harckocsifejlesztésnek a szövetséges
invázió kapcsán a legerősebb német harckocsi-fenyegetés
sel (Pz. V, Pz. VI) kellett szembenéznie. A német Tigris ne
héz harckocsi konstrukciós megoldásai - vélhetőleg a bri
tek afrikai hadszíntéren szerzett tapasztalatai alapján 1942-től közvetlen hatást gyakoroltak a brit harckocsi
fejlesztésre. Mindez a Cromwell és Comet közepes, majd a
Centurion nehéz harckocsin követhető nyomon. Ez utóbbi
típussal véget ért egy 1941-től datálható, három típuson ke
resztül folyamatosságot mutató harckocsi-fejlesztési idő
szak. „Az 50-es években határozták meg a követelménye
ket egy olyan harckocsival szemben, amellyel a Centurion
harckocsikat kívánták leváltani214”. A brit nehézharckocsi-

fejlesztés a második világháborút követően - a tapasztala
tok és információk elemzésének eredményeképpen - a
szovjet nehéz harckocsik műszaki megoldásainak átvétele
felé fordult. „Azt a követelményt támasztották a tervezők
elé, hogy az új harckocsitípus egyenértékű legyen a szov
jet ISz-3 típussal215”. A britek - habár más haderők páncé
los fegyvernemei (az amerikaiak kivételével) az ötvenes
évektől sorra feladták a nehézpáncélos-koncepciót - egé
szen a nyolcvanas évekig kitartottak az 50 tonna körüli tö
megű, lapított félgömb öntvénytoronnyal és nagy űrméretű
löveggel (Conqueror, 1954), majd a dízelmotorral (Chief
tain, 1967) szerelt - az ISz-3-as szovjet nehéz harckocsi
kat jellemző - konstrukciós megoldások mellett. 1979-től
már a Challenger típusokon dolgoztak, amelyek kazamatás
felépítésű „COBHAM" páncélzata a védettség növelésének
már egy alapjában új megoldását jelentette.
(Folytatjuk)
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12.
21.
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Tanulmänyok

Dr. csorba Janos

összeütközés ellen védő
repülőgép-fedélzeti rendszerek (ACAS)
II.

rész

Védett légtér
Minden ACAS-képességgel rendelkező repülőgépet védett
légtér vesz körül. A védett légtér távolság határait a fentebb
ismertetett tau koncepció értelmében a tp = xp és tp = x ^
időkre visszavezetett távolság és a Dp és
távolság sze
rinti kritériumok alakítják ki. Ily módon a távolsághatárok a t
paraméteren keresztül függenek a repülőgépek egymás
hoz viszonyított sebességétől és repülési magasságától. A
4. ábra felső része a védett légteret a vízszintes síkban
szemlélteti a xp = 40 s és a x^| = 25 s paraméter értékek
esetén, ami a 2. táblázat szerinti 5-ös érzékenységi szint
nek, vagyis az 5 és 10 ezer láb közötti repülési magasság
nak felel meg. A 4. ábra felső részén látható, hogy például
400 csomós közeledési sebesség esetén a védelmi zóna
távolsághatára 4,4, illetve 2,8 tengeri mérföld. Mivel a köze
ledési sebesség részben a saját repülőgép sebességéből
tevődik össze, a védelmi zóna határának távolsága szem
ből a legnagyobb, a gép mögött pedig a legkisebb.
A 4. ábra alsó része a védelmi zónákat a függőleges sík
ban szemlélteti, de az egyszerűség kedvéért csak а ДНр és
a AH|\y| fix magassági küszöbszinteket ábrázolja. A 2. táblá
zatból látható, hogy a feltüntetett 850 és 350 láb küszöbér
tékek az ábra felső részén szemléltetett vízszintes távolsá
gokhoz hasonlóan ugyancsak az 5 és 10 ezer láb közötti
repülési magasságnak felelnek meg.

5. ábra: ACAS védelmi algoritmusok

Pályakövetés

ACAS

VÉDELMI ALGORITMUSOK

Az összeütközés elleni védelem érdekében az ACAS rend
szer az 5. ábrán látható algoritmusok végrehajtása alapján
működik. Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeknek az
algoritmusoknak a fizikai tartalmát.

4. ábra: Védett légtérzónák a vízszintes és a függőleges síkban

A környező repülőgépek transzponderei által sugárzott távol
ság-, magasság- és repülésiirány-adatok alapján az ACAS
rendszer minden gépre vonatkozóan háromdimenziós pálya
követést hajt végre. A pályakövetés az egymás után vett ada
tok összerendezését, valamint a korábban és az aktuális pil
lanatban vett adatok alapján a következő időpontokban vár
ható adatok meghatározását jelenti. A pályainformációk és a
saját repülőgép adatai alapján a rendszer minden repülőgép
re vonatkozóan kiszámítja a találkozási pont eléréséig hátra
lévő időt és a repülőgépek magasságát a találkozási pontnál.

F orgalmi

tanácsadás

A rendszer a pályaadatok felhasználásával minden követett
repülőgépre ellenőrzi a hátralévő idő, a távolság és a magas
ság szerinti kritériumok teljesülését. A kritériumok a 3. táblázat
bal oldali oszlopának harmadik sorában vannak felsorolva.

Veszélyhelyzet észlelése
Valamennyi magasságadatot sugárzó (azaz „C” vagy „S”
üzemmódú transzponderrel rendelkező) repülőgépre vonatokozóan ellenőrzik, hogy a (1) távolságváltozási és a (2)
magasságváltozási összefüggés szerint számított hátralé
vő időre, a gépek közötti R távolságra, valamint a AH rela
tív magasságra teljesülnek-e az érvényben lévő érzékeny-
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dú adatkapcsolaton keresztül. A kérdezés és válaszadás egy
másodperces gyakorisággal történik a megoldási tanácsadás
teljes tartama alatt. A kérdezőjelben szerepel a kiválasztani
szándékozott manőverirány. Ha például a repülőgép felfelé
irányuló elkerülő manővert akar választani, akkor az együtt
működő repülőgépnek tilos olyan manőverirányt választania,
amire egy lefelé irányuló manőver esetén lenne szükség.

Kijelzések
ségi szintre meghatározott kritériumok (lásd a 3. táblázat
bal oldali oszlopának negyedik sorát). Azt a repülőgépet,
amelyikre a kritériumok teljesülnek, a rendszer veszélyes
nek nyilvánítja. Megoldási tanácsadás nem lehetséges
azokra a repülőgépekre vonatkozóan, amelyek nem adnak
magasságjelentéseket (lásd az 1. táblázatot is).
(Az 1-3. táblázatot lásd a HT 2008/2. számban.)

M egoldási

tanácsadás (elkerülő manőverek)

Egy adott repülőgép veszélyessé nyilvánítását követően a
megfelelő elkerülő manővereket egy kétlépcsős folyamat kere
tében határozzák meg. Az első lépcsőben azt választják ki,
hogy az elkerülő manővert felfelé vagy lefelé kell végrehajtani.
A rendszer a veszélyes repülőgép eddigi pályájának ismereté
ben modellezi annak további pályáját a jelenlegi helyzetétől a
legközelebb kerülési pontig. A rendszer ezt követően a saját
gép pályáját is modellezi úgy felfelé, mint lefelé irányuló elke
rülő manőver esetére (6. ábra) annak érdekében, hogy megál
lapítsák, melyik manőverirány biztosítja a legközelebb kerülé
si pontnál a nagyobb függőleges elkülönítést a két gép között.
A 6. ábrán szemléltetett példában a lefelé irányuló manő
ver a megfelelő, mert а В szakasz hossza nagyobb az A
szakaszénál.
Az elkerülő manőver kiválasztásának második lépcsőjében a
manőver intenzitását, vagyis a függőleges sebesség nagysá
gát határozzák meg. Az alapelv az, hogy a minimálisan szük
séges, de még elégséges sebességet kell alkalmazni. A rend
szer folyamatosan ellenőrzi, hogy az éppen kiválasztott manő
ver esetén a magasság szerinti elkülönítés mekkora lesz a leg
közelebbi kerülési pontnál, s amennyiben szükséges, menet
közben módosítják az emelkedés vagy süllyedés sebességét.

K oordinálás a

A forgalmi és a megoldási tanácsadást kidolgozó funkciók ve
zérlik a fedélzeti kijelezők működését (5. ábra). A vizuális kijel
zésre példa a 3. ábrán látható, a megjelenített repülőgép-szim
bólumok jelentését pedig a 3. táblázat magyarázza. A beszéd
hangkijelzést a repülőgépen integrálták a többi beszédhang fi
gyelmeztető rendszerrel. A beszédhangkijelzéseknek fontossá
gi sorrendje van. Az időjárásradartól érkező szélnyírásveszély
közlése vagy a földközelséget jelző rendszertől érkező figyel
meztetés kiadása például elsőbbséget élvez, s amíg ezek mű
ködnek, az ACAS-beszédhang-utasítások tiltás alá esnek.

A FEDÉLZETI ACAS RENDSZER
ÉS A TÖBBI REPÜLŐGÉP EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A 7. ábra alapján további magyarázatokkal szolgálunk a
rendszer és a fedélzeti transzponderek együttműködéséről.
Az ábra az ACAS-képességgel rendelkező saját repülőgé
pen kívül egy C üzemmódú és egy S üzemmódú transzponderrel felszerelt együttműködő repülőgépet tüntet fel. Az S
üzemmódú transzponder az 1. repülőgépen azon kívül,
hogy válaszol az ACAS-kérdezőjelekre, önállóan is ad
állapotvektorjeleket, míg a C üzemmódú csak válaszjeleket
sugároz az ACAS-kérdezőjelekre.
Fontos követelmény, hogy az ACAS rendszerbeli alkal
mazás ezt az alaprendeltetést ne korlátozza, illetve a meg
engedettnél nagyobb mértékben ne zavarja. Ez a követel
mény azon keresztül biztosítható, hogy egyrészt az ACAS
rendszer minden együttműködő transzpondert csak korláto
zott időn keresztül foglal le, másrészt a hatászónán belüli
összes transzponder által kisugárzott válaszjelek időegy
ségre eső száma is az elfogadható szinten marad. A vázolt
követelmény teljesülését a rendszer megtervezése során
érvényesített számos elv és eljárás garantálja.

veszélyeztető repülőgéppel

S ÜZEMMÓDÚ JELEK
Annak biztosítása érdekében, hogy az egymást veszélyezte
tő két, ACAS II képességgel rendelkező repülőgép egymást
kiegészítő elkerülő manővereket alkalmazzon, mindkettő ko
ordinációs kérdezőjeleket sugároz a másikhoz az S üzemmó

Az S üzemmódú kérdező- és válaszjelek szerkezete a
8. ábrán látható. A kérdezés az 1030 MHz, a válaszadás
pedig az 1090 MHz vivőfrekvencián zajlik.

7. ábra: Az ACAS rendszer együttműködési vázlata

8. ábra: S üzemmódú kérdező- és válaszjelek
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A kérdezőjelek
ből kétféle létezik:
fi
fi
a
mindenkinek
fi
fi
szóló és a címzett.
fi
rí
A 8. ábra felső ré
JELMAGYARÁZAT:
fi
szén ábrázolt, min
Jj
Kérdezőjét tetjesítméiiy
Jj
denkinek
szóló
r-Tl
kérdezőjel első két
I i I I 1 I 1 1 1 1-i-l
1__L_
kérdezőimpulzusa
ÍO
24
megegyezik a ha
gyományos (nem
S üzemmódú) in9. ábra: Kérdezőjel-sorozat alkalmazása
terrogátorok kér
dezőjeleivel, ezért
ezeket a hagyo
mányos transzponderek értelmezni tudják. A két kérdezőjel kö
zötti késleltetés a 3/A üzemmódban 8, a C üzemmódban 21 ps.
[A3/A megnevezés onnan ered, hogy ugyanazt az üzemmódot
a katonai rendszerben számmal, a polgáriban pedig betűvel je
lölik.] Az egymástól 8 ps-ra lévő impulzusok vétele esetén a ha
gyományos transzponderek 3/A, a 21 ps-ra lévő impulzusok
vétele esetén pedig C üzemmódban (a repülési magasság köz
lésével) válaszolnak. Az S üzemmódú transzponderek
kérdezőjele kiegészül az ábrán látható n ps időtartamú impul
zussal. Az ábrázolás egyszerűsége érdekében a mindenkinek
szóló kérdezőjel nem tünteti fel az úgynevezett ISLS elnyomó
impulzust, amely azonban itt is megvan. Ennek késleltetése az
első kérdezőimpulzustól számítva 2 ps.
Az ISLS elnyomó impulzus' arra szolgál, hogy bizonyos
esetekben letiltsa a transzponderekben a kérdezőjelek de
kódolását, s ezáltal megakadályozza a válaszadást.
A címzett kérdezés (lásd a 8. ábrát) lehetősége hatékony
eszköz a nem kívánt válaszjelek számának csökkentésére,
mert az S üzemmódú transzponderek közül itt mindig csak
a címzett transzponder válaszol. Mindegyik transzpondernek ugyanis saját külön címe van. A nem S üzemmódú
transzponderek erre a címzett kérdezésre az ISLS elnyomó
impulzus hatására nem válaszolnak.
A 8. ábra alján az S üzemmódú válaszjel látható. A ben
ne kódolt információ mennyiségétől függően a válaszjel le
het 56 bites (rövid) vagy 112 bites (hosszú).
rí

Passzív,

aktív és hibrid légtérmegfigyelés

A környező repülőgépek észlelése és pályakövetése az
ACAS rendszer működésének előfeltétele. A megfigyelésnek
háromféle módszere létezik: a passzív, az aktív és a hibrid.
A passzív megfigyelés lehetősége azon alapul, hogy az S
üzemmódú transzponderek kérdezés nélkül is adnak
állapotvektorjeleket (lásd a 7. ábrát). Ezeket az automatiku
san és periodikusan sugárzott jeleket, illetve adatokat a szakirodalom squitternek nevezi. A squitter természetesen nem
csak az ACAS-al kai mazást támogatja, hanem egyik eszköze
a légiforgalmi irányítás és a repülőgépek közötti rádió-adat
kapcsolat kiteljesítésének. Ezt a megoldást ADS-B-nek (Auto
matic Dependent Surveillance — Broadcast) nevezik, mely
nek keretében az S üzemmódú transzponderrel felszerelt re
pülőgépek az 1090 MHz-es frekvencián automatikusan a fe
délzeti képességeiktől függő információkat sugároznak.
Az S üzemmódú válaszjelekhez hasonlóan a squitterből is
kétféle van, az 56 bit hosszúságú, úgynevezett rövid és a 112
bit hosszúságú, úgynevezett hosszú squitter. A rövid jelek tar
talmazzák a transzponder egyedi címzését és az adott repülő
gép ACAS berendezéssel való felszereltségét. A hosszú jelek
további információkat (például járatazonosítót, repülőgép-koor
dinátákat) is tartalmaznak. A kétféle jel eltér a tartalmazott infor
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máció típusában és mennyiségében, de egyébként hasonló
egymáshoz. Egyes ACAS-berendezések csak a rövid, mások
mindkettő squitter észlelésére és feldolgozására alkalmasak.
Azt a megfigyelési módszert, melynek keretében az
ACAS rendszer önálló kérdezőjeleket sugároz ki, és a kör
nyező repülőgépeken lévő transzponderek azokra adott vá
laszjelei alapján működik, aktív megfigyelési módszernek
nevezik. Az aktív lényegében véve az ACAS rendszer fő
légtér-megfigyelési módszere, s ennek igénybevétele fel
tétlenül szükséges a passzív módszert nem támogató tran
szponderrel felszerelt repülőgépek esetében, valamint a
potenciális veszélyt vagy veszélyt jelentő repülőgépek ese
tében akkor is, ha azok S üzemmódú transzponderrel van
nak felszerelve.
A hibrid megfigyelés az aktív és a passzív megfigyelés
kombinációja. Ez egyrészt lehetővé teszi a nagyobb megfi
gyelési távolság elérését, másrészt, ami legalább ugyan
annyira fontos, csökkenti a transzponderek foglaltságát,
mert az összeütközés szempontjából teljesen veszélytelen
gépeket egyáltalán nem szükséges kérdezni.

C ÜZEMMÓDÚ MEGFIGYELÉS
A fedélzeti ACAS berendezés a környező C üzemmódú
transzpondereket periodikusan a „csak az összes C üzem
módú traszponder részére” sugárzott (Mode C Only All
Call) kérdezőjelek segítségével kérdezi. Ezekre ugyanak
kor a hatászónán belül mindig minden C üzemmódú tran
szponder válaszolhatna, ami bizonyos komplikációkat vet
ne fel. A komplikáció abból ered, hogy az egymással idő
ben átlapolódó válaszjelek zavarják egymást. (Ezeket a
szakirodalom garble-nek vagy szinkron garble-nek nevezi.)
A több, közel azonos távolságra lévő transzpondertől
származó válaszjelek egyidejű megjelenésének (átlapolódásának) a csökkentésére az ACAS II rendszer kétféle el
járást alkalmaz. Az egyik a suttogás-kiáltás (WhisperShout) néven ismert sorozatszerű kérdezés (9. ábra), a má
sik a térben irányított hatású kérdezés (10. ábra).
A suttogás-kiáltás kérdezési módszer értelmében az
ACAS rendszer a C üzemmódú transzponderek kérdezésé
re periodikusan ismétlődően nemcsak egy kérdezőjelet, ha
nem egy kérdezőjel-sorozatot sugároz ki. Ennek célja az,
hogy a transzponderek ne egyszerre válaszoljanak a kér
dezésre. Ezt úgy érik el, hogy minden kérdezési ciklusban
először kis, majd mindig 2 ps-mal később, egyre növekvő
teljesítményű kérdező (és elnyomó) impulzusokat sugároz
nak ki a 9. ábrán látható vázlat szerint. A kérdezési sorozat
24 ciklusból tevődik össze.

Jegyzet
1 Eredetileg az elnyomó impulzusok rendeltetése (melyek első
kérdezőimpulzustól számított késleltetése 2 ps, időtartama pedig
0,8 ps) csak az SSR/IFF interrogátorok oldalszirmain keresztül
kisugárzott kérdezőjelekre való válaszadás megakadályozása volt.
Erre utal az ISLS (Interrogator Side Lobe Suppression) elnevezés is,
ami interrogátor oldalszirom-elnyomást jelent. Az S üzemmód
bevezetése óta arra is használják őket, hogy a hagyományos
transzponderek ne válaszoljanak az S üzemmódú címzett
kérdezőjelekre, s mint később kitérünk rá, ezeket a C üzemmódú
transzponderekre vonatkozóan az ACAS rendszer keretében is
igénybe veszik. Műszaki szempontból a fő különbség az, hogy az
oldalszirom-elnyomás esetében az ISLS impulzusokat egy erre a
célra szolgáló külön irányítatlan antennán keresztül sugározzák ki,
míg a többi esetben külön antennát nem alkalmaznak.
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A nagyobb érzékenységű vagy közelebb tartózkodó
transzponderek a gyengébb (kisebb teljesítményű)
kérdezőjelekre válaszolnak, a kevésbé érzékeny vagy tá
volabbi transzponderek pedig csak az erősebbekre. A lé
nyeg ebben a megoldásban az, hogy a válaszjelek időben
távolabb kerülnek egymástól, vagyis átlapolódásuk mérté
ke csökken.
Az elnyomó impulzusoknak a 9. ábrán feltüntetett mód
szerinti sugárzása lehetővé teszi, hogy a kisebb teljesítmé
nyű jelekre korábban már válaszolt transzponderek ismé
telten ne válaszoljanak a kérdezési sorozat későbbi, na
gyobb teljesítményű kérdezőjeleire.
A suttogás-kiáltás módszer megértéséhez további infor
mációkra és kiegészítő magyarázatra van szükség. A 9. áb
rán az egyszerűség kedvéért csak az első kérdezőimpulzu
sok és az elnyomó jelek láthatók. A C üzemmódú kérdező
jelek azonban két impulzusból állnak, ahol a második
kérdezőimpulzus késleltetési ideje az elsőhöz viszonyítva
21 ps. Amennyiben egy transzponder veszi az első
kérdezőimpulzust, akkor első lépésként leellenőrzi, hogy az
attól 2 ps-ra késleltetett elnyomó impulzus kicsi-e vagy
nagy. Ha kicsi, akkor az elnyomás feltétele nem teljesül, s
ebben az esetben a transzponder 21 ps múlva várja a má
sodik kérdezőimpulzust. Ennek megérkezése esetén kidol
gozza és kisugározza a válaszjelet.
A szóban forgó transzponder ezt követően képes a követ
kező kérdezőjel fogadására, amit azonban meg kell akadá
lyozni, ha a következő kérdezőjel ugyanannak a suttogás
kiáltás kérdezési ciklusnak a része, mert ennek a ciklusnak
a keretében ez a transzponder egyszer már válaszolt.
Ezt az ismételt válaszadásról való letiltást teszi lehetővé
a 9. ábra szerinti kérdezősorozat kisugárzása. Amikor
ugyanis a már válaszolt transzponder veszi a következő
kérdezőimpulzust, akkor ezt követően 2 ps múlva egy erős
elnyomó impulzust fog venni, melynek hatására 35 ps idő
tartamra a transzponder dekódere le lesz tiltva. így a 21 psmal később érkező második kérdezőimpulzust a transzpon
der nem fogja érzékelni, tehát erre az újabb kérdezésre
nem fog válaszolni.
A válaszjelek átlapolódásának lehetőségét tovább csök
kentheti a kérdezőjelek térben irányított hatású kisugárzá
sa (10. ábra). Ez a több elemből álló irányított ACAS anten
na megfelelő táplálásával oldható meg.
A 10. ábrán az iránykarakterisztika maximuma éppen a
repülőgép előtti irányba mutat. A360°-os lefedettség bizto
sítása azonban természetesen követelmény, melynek telje
sítése érdekében az iránykarakterisztikát egymás után több
helyzetbe el kell fordítani úgy, hogy közöttük megfelelő át
fedés legyen. Ehhez elegendő térnegyedenként egy-egy
iránykarakterisztika létrehozása.

rint eleget kell
tenni az utasítá
soknak. A repülő
gép-vezetőnek a
repülési
tervtől
való eltérésről a
lehető leggyor
sabban értesíte
nie kell a repülésirányítót.
Amennyiben a
repülésirányító
értesült, hogy egy
repülőgép a meg
oldási
tanács
adásnak megfelelő manővereket hajt végre, úgy attól elté
rő utasításokat nem adhat. Tevékenységének a helyzet
megoldásának elősegítésére kell irányulnia, ami magában
foglalja az érintett és a környező többi repülőgépnek adott
forgalmi tanácsokat és az egyéb veszélyekre (például aka
dályokra) való figyelmeztetéseket.

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk bemutatta az ACAS rendszer rendeltetését, felépí
tését, működési elvét és képességeit. A levegőben a repü
lőgépek közötti biztonságos elkülönítés elsődleges eszkö
zei továbbra is a légiforgalmi irányítási eljárások, a gép
személyzeteket illetően pedig a „látni és elkerülni” elv be
tartása. Ugyanakkor a fedélzeti ACAS rendszerek jelentő
sen hozzájárulnak az összeütközések elleni védelem biz
tosításához, például azokban az esetekben, amikor a re
pülőgépnek nincs meg az összeköttetése a légiforgalmi
irányítással.
Az S üzemmódú szekunder radarrendszer alkalmazásá
ra Európában nagy kiterjedésű légtereket jelöltek ki, s ha
táridős előírások vannak az ebben közlekedő repülőgépek
megfelelő transzponderekkel és ACAS berendezéssel való
ellátására. A követelmények teljesítése meghatározott ka
tonai repülőgépekre is kiterjed.
Az ACAS rendszer továbbfejlesztése a légi irányítási
rendszerrel való együttműködés javítása, újabb szolgáltatá
sok, például a vízszintes elkerülő manőverek bevezetése,
valamint a megfigyelt légtér távolság- és magasságtarto
mányainak növelése irányában folyik. Katonai repülőgépe
ken alkalmazott ACAS rendszereknél ezen kívül megjelenik
a kötelékrepülés támogatásának képessége is.

F elhasznált
A GÉPSZEMÉLYZET ÉS A REPÜLÉSIRÁNYÍTÓK FELADATAI
Az utóbbi 15 év alkalmazási tapasztalatai bebizonyították,
hogy az ACAS rendszer hatékony összeütközés elleni vé
delmet biztosít anélkül, hogy a repülőgépek elkülönítését il
letően szükségtelenül beavatkozna a légiirányító szolgálat
felelősségi körébe.
Ha a TCAS rendszer forgalmi tanácsot ad, akkor a gép
személyzetnek vizuális kapcsolatot kell teremteni a poten
ciális veszélyt jelentő és a környező többi repülőgéppel.
Csupán az ACAS-információk alapján a repülési tervtől el
térni nem szabad.
ACAS megoldási tanácsadás esetén a gépszemélyzet
nek a rendszer jelzéseire azonnal reagálnia kell. Ki kell
kapcsolni a robotpilótát, és a meghatározott előírások sze

ir o d a l o m

Introduction to TCAS II Version 7. US Department of
Transportation, Federal Aviation Administration, USA. No
vember 2000.
European Organisation for the Safety of air Navigation,
Eurocontrol, FARADS - Technical Study of RA Downlink
Methods, 2006.
European Organisation for the Safety of air Navigation,
Eurocontrol, Mode S — Harmonisation of the Transition
Arrangements for State Aircraft — Process and Proce
dures for the Managing of the Mode S Compliance Status
and the Exemptions Granted to State Aircraft, 2005.
Ed Williams — Airborne Collision Avoidance System. 9th
Australian Workshop on Safety Related Programmable
Systems (SCS’04), Brisbane, 2004.
Kim Wiolland — TCAS Uncovered, Avionics News, 2006.
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Partraszállás
az SS RIVER CLYDE-ról

erv szerint 06.30-kor értük el a
partot. Ezt senki sem érezte
közülünk, mert nem hallottunk
csikorgást. Miután partot értünk, két
század a dubliniaktól megindult a
nyílásokon keresztül. Kisvártatva
rettenetes puska- és géppuskatüzet
zúdítottak rájuk. Szabályosan lemé
szárolták őket, mint patkányokat a
csapdában. [...] Egyik embert a má
sik után lőtték le, de ők egyszer sem
inogtak meg. Watts főhadnagy, aki
öt helyen sebesült meg, a kikötőhídon fekve, elhaló hangon, szinte sír
va
kiáltotta
az
embereknek,
»kövessék a századost«. Rettene
tes volt. Mindenfelé a csónakokban
és az uszályokon halottak és sebe

T

sültek feküdtek. [...] Azt hiszem,
nem található nagyszerűbb példa az
emberi bátorságra és fegyelmezett
ségre ennél, elhagyni a RIVER
CLYDE biztonságát, s elindulni a
biztos halálba.”1
G. W. Geddes százados jelentése,
mely egy partraszállás pokláról ad
plasztikus képet, s melyet nem sok
kal az eseményt követően írt, isme
rős lehet számunkra. Ismerős, hi
szen a legjobban vizsgált és leg
többször bemutatott kétéltű hadmű
velet, a normandiai partraszállás is
hasonlóan elevenedhet meg előt
tünk az erről készült könyvek, tévé
filmek és mozik segítségével. Csak
hogy a jelentés nem 1944. június 6-

I. rész

án íródott, hanem 29 évvel koráb
ban, 1915. április 25-én, s nem Normandiában, hanem az akkor az Ot
tómén (Oszmán) Birodalomhoz ta r
tozó Gallipoli-félsziget déli csücs
kén. Ekkor, az első világháború má
sodik évében került sor az első
nagyszabású partraszálló hadműve-,
letre a modern hadviselésben, olyan
újdonságokkal, mint a haditengeré
szeti repülő, a repülőgép-hordozó, a
légi felderítés és fényképezés, acél
partraszálló eszközök, mesterséges
kikötő és rádiókommunikáció. A Gallipolinál végrehajtott partraszállás
nemcsak a haditechnika fejlődésére
gyakorolt alapvető hatást, hanem az
összes utána következő kétéltű,

1. ábra: 1915. április 23-án délután a RIVER CLYDE kihajózik Mudrosz öbléből Lemnosz szigetén. A képen jól kivehetők az ún.
kitörési pontok, és láthatóak a hajó által vontatott uszályok is
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2. ábra: Rekonstrukciós rajz a támadásról. Jól látszanak
az uszályokhoz vezető kikötőhidak

amfíbikus hadműveletre is, így a
már említett normandiai partraszál
lásra vagy a britek 1982-es Falkland-szigeteki kétéltű harctevékeny
ségére, s hatása a hadtörténetet
evolúciója révén kimutatható napja
ink kom binált tengeri-szárazföldi
hadműveleteiben is.2

Ezen első modern partraszállás
több vonatkozásában is emlékezetes,
már-már legendás az abban részt ve
vő felek, egyrészt az antanthatalmak,
Nagy-Britannia és Franciaország,
másrészt Törökország számára. A
nyugati és török (had)történeti emléke
zet által is becsben tartott és szorgal

masan ápolt események között előke
lő helyen szerepel az SS RIVER
CLYDE nevű hajóról végrehajtott bátor
partraszállás története, melyből már
ízelítőt kaphattunk Geddes százados
jelentéséből.
Célom az, hogy bemutassam a
majd’ száz évvel ezelőtti, Gallipolinál
véghezvitt nagyszabású tengeri szá
razföldi hadművelet egyik igen érde
kes epizódját, mely egyaránt tanulsá
gos lehet hadtörténeti és haditechnikai
szempontból is. Mindezzel továbbá
tisztelegni is szeretnék az előtt a hihe
tetlen bátorság és önfeláldozás előtt,
melyről oly sokan tettek tanúbizonysá
got az első világháború eme nagy csa
tájában.

M iért Gallipoli?
Az első háborús év, 1914 végére a
szemben álló felek, a központi hatal
mak és az antant között katonai té
ren patthelyzet alakult ki. Az ebből
történő elm ozdulásra m indkét fél
megoldásokat keresett. A „hogyan

3. ábra: A drámai támadás főbb mozzanatai
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támadás ebből a szem
pontból elterelő művelet
nek tekinthető.
A felmerült lehetséges
célpontokkal szemben
W inston C hurchill, aki
ekkor az admiralitás első
lordja (haditengerészeti
m iniszter) volt, a Gallipoli-félsziget megtáma
dására tett javaslatot.
Bár további opciók is fe l
bukkantak, mint például
egy közvetlenül Német
ország ellen irányuló
hadművelet (schleswigholsteini partraszállás),
több tényező is Churchill
javaslatát erősítette. El
sősorban a siker várható
pozitív hozadéka: a ten
gerszorosok elfoglalásá
val az antant fontos stra
tégiai útvonalra tehetné
rá a kezét, létrejöhetne a
közvetlen
kapcsolat
Oroszország és nyugati
szövetségesei
között
(annak minden pozitív
katonai vonatkozásával),
illetve elszigetelnék Tö
rökországot, sőt, a lon
doni stratégák a háború
ból történő „kiü té sét”
sem tartották elképzel
hetetlennek. Ezzel Né
metország és AusztriaMagyarország
szoros
gyűrűbe fogható, s - vél
ték - már gyorsan öszszeroppantható. A terv
hez „külső” támogatást
jelentett, hogy akárcsak
a második világháború
éveiben,
Oroszország
most is sürgette nyugati
szövetségeseit egy „má
sodik
fron t”
m egny
itására.3
4. ábra: Az ugrás, mely Viktória-keresztet ért. A sebesült Drewry tengerészkadét mit sem
törődve a pergőtűzzel, kötéllel a kezében vízbe ugrik, hogy az elszakadt uszályokat és
csónakokat ismét egymáshoz rögzítse

tovább” problémájára mind az angol,
mind a francia vezetésben egymás
tól függetlenül felvetődött az a kon
cepció, hogy egy újabb front nyitásá
val (a nyugati és a keleti mellett)
gyengítsék tovább az ellenség, a
központi hatalmak erejét. A franciák
egy Szalonikinél partra tett hadsere
get láttak volna szívesen, mely a
szerb erőkkel egyesülve nyomulha
tott volna Ausztria-Magyarország fe-
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lé. A brit vezetés figyelme azonban
mindinkább Törökországra vetült, fő
képp miután az 1914. október legvé
gén, a központi hatalmak oldalán be
lépett a háborúba, mellyel jelentős
brit érdekeltségeket fenyegetett a
Közel-Keleten, elsősorban a Szuezicsatornát. Éppen ezért Egyiptom vé
delmében, az ottomán erők leköté
sére kívántak valamilyen Törökor
szág elleni akciót indítani, vagyis a

A Z ELSŐ TÁMADÁSOK

1915 elejére tehát egy
olyan terv körvonalazó
dott Londonban és Pá
rizsban, mely a háború lerövidítését,
gyors eldöntését ígérte. Mindazo
náltal komoly ellenzői is voltak.
Mindkét vezérkarban, de főleg a
franciában sokan hallani sem akar
tak arról, hogy a fő hadszíntérnek
tekintett nyugati front rovására más
hol koncentráljanak erőt, s a „cent
rum” helyett a „szárnyakon” próbál
kozzanak nagy offenzíva indításá
val. Már csak azért sem, mert a gal-

6. ábra Patthelyzet а „V” parton.
A fénykép az első kitörést követően
készült a RIVER CLYDE-ról. A kép
előterében sebesültek és halottak
fekszenek az egyik uszályon, közepén
a parton megbúvó katonák sötétebb
„foltja” látható

lipoli akcióhoz szükséges csapato
kat jobb híján a nyugati frontról kel
lett volna elvonni.4
Január végére kompromisszum
született: flottatámadást indítanak a
tengerszoros, a Dardanellák ellen,
ami nem von el erőket a franciaországi hadszíntérről. Ez azért is
volt kézenfekvő m egoldás, mert
1914 novemberében már sikeresen
bom bázták a D ardanellák török
védműveit. Csakhogy éppen ez a
novemberi rajtaütés ébresztette rá
a törököket, s azok német tanács
adóit, valójában a török hadsereg
tényleges irányítóit, hogy a Dar
danellák mennyire sebezhetőek. A
védelmet megerősítették, s modern
német víziaknákkal zárták le a szo
rost.

5. ábra: A sebesültek elszállításra várnak a támadást követően az egyik átalakított uszályon
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Ez jó döntésnek bizonyult, mert а
szoros áttörésére 1915. március 18-án
támadásba lendült antantflottát megál
lította a török aknamező. Három hajó
elsüllyedt (egy francia és egy brit csa
tahajó és egy brit csatacirkáló), továb
bi három súlyosan megsérült, s az el
bizonytalanodott de Robeck ellenten
gernagy lefújta az akciót.5 A britek úgy
vélték: csak szárazföldi erők segítsé
gével lehet bevenni a Dardanellákat.

A PARTRASZÁLLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A modern hadtörténet első nagysza
bású partraszállás-haditervének ki
dolgozói majdnem megoldhatatlan
kihívás előtt álltak. A feladat nagyjá
ból úgy nézett ki, hogy a támadóknak
egy hosszan elnyúló, 900 négyzetki
lométeres félszigetet kell a tenger
felől rohammal elfoglalniuk, melyet
nagyszámú ellenséges katonaság
tart megszállva, s a legtöbb helyen
kiépített állásokból vagy erődökből
véd. Továbbá a félsziget terepadott
sága nem egyszerűen a védőknek
kedvezett, hanem sokszor önmagá
ban is komoly nehézséget okozott
meredek sziklás hegyoldalaival, ko
pár, kietlen, változatos tájaival, a for
rósággal és a vízforrások hiányával.
Ráadásul az elfoglalandó félszigetet
a támadók nem is ismerték, alig volt
hírszerzési információ, s hiányoztak
a katonai térképek is, melyeket ter
mészetesen nem pótolhattak a kairói
bazárban vett (!) útikönyvek. Hiá
nyoztak a speciális eszközök, melyek
egy amfíbikus akcióhoz kellenek. A
logisztika kihívása önmagában nyo
masztó volt, s ehhez még nem szá
moltuk hozzá a kommunikáció és a
vezetés nehézségeit. Már ennyi is

elég annak bizonyításául, hogy a
stratégák által felvázolt grandiózus
terv, a háborút eldöntő hadjárat a va
lóságban milyen bonyolult volt már a
tervezéskor is. Számos speciális
problémát előre nem is láthattak. Ma
ga Churchill is említi emlékirataiban,
hogy ezt megelőzően még soha sen
ki sem hajtott végre ilyen akciót, de
még csak hasonlót sem.
Az antanterők parancsnokául Sir
lan Hamilton tábornokot, Kitchener
hadügyminiszter régi barátját nevez
ték ki. A vezetésével kidolgozott ha
diterv teoretikus (hiszen tapasztala
ton, lévén ilyen nem volt, nem ala
pulhatott) és kissé bonyolult lett. E
szerint az antant invázióját több he
lyen elterelő manőver vezeti be, a fő
támadást pedig két helyen tervez
ték. Az egyiket a félsziget déli végé
nél, a Hellész-foknál. Itt a partra
szállás során egy külön erre a célra
átalakított hajónak szántak kulcs
szerepet. Ez volt az SS RIVER
CLYDE.
A Hellész-fokot, vagyis a Gallipolifélsziget „csücskét” azért választották
a támadás egyik színteréül, mert a ha
ditengerészet három oldaltól is támo
gatni tudta az akciót, viszont az el
érendő célpontoktól meglehetősen tá
vol esett, s a landolásra alkalmas part
szakaszok is túl kicsik voltak. Utóbbi
miatt a partra szálló erők számára öt
partszakaszt szemeltek ki, melyeket
betűkkel jelöltek: S, V, W, X, Y. A
RIVER CLYDE számára а „V” part lett
kijelölve, melyet a támadás egyik fő
partszakaszának szántak, de ez is
csak mintegy 270 méter széles volt.
Ez a Hellész-foktól kissé keletre egy
kisebb öblöt jelentett, ahol egy kis falu,
Sedd-el-Bahr feküdt egy 40 méter ma
gas domb oldalában. А „V” szektorban

J egyzetek
1 A teljes jelentés megtalálható:
http://ww1.osborn.ws/river_clyde_landing.htm
2 The Oxford Companion to Military History.
Szerk.: Richard Holmes. Oxford, Oxf. Univ.
Press, 2001.343. old.
3 Galántai József: Az első világháború törté
nete. Bp„ Korona, 2000. 255-257. old.
4 A Gallipoli-hadjárat összefüggéseiről: A. J.
R. Taylor: Az első világháború képes króni
kája. Bp., Akadémiai Kiadó, 1988. 49-78.
old.
5 A tengeri akcióról részletesen: An Encyclo
pedia of Naval History. Szerk.: Anthony
Bruce - William Cogar. Chicago-London,
Fitzroy, 1998. 100-101. old.
6 A tervekről részletesen lásd: The Harper
Encyclopedia of Military History: from 3500
B.C. to the present. Szerk.: R. Ernest
Dupuy - Trevor N. Dupuy. New York,
Harper Collins Publishers, 4. kiadás, 1993.
1044-1045. old. és
http://www.exwar.org/Htm/8000PopC5.htm

több megerősített pont is volt, ezek kö
zül a legerősebb a partszakasz jobb
szélén egy XVII. századi vár (!), me
lyet a britek „3-as erődnek” neveztek.
A várban eredetileg katonaság és part
védő tüzérség is volt, ám a többszöri
haditengerészeti bombázás „kikap
csolta” ezeket, így - némileg elhamar
kodottan - törölték a veszélyforrások
sorából. Az első napi cél meglehető
sen sok feladatot tartalmazott. Ugyan
is miután a kijelölt partszakaszt elfog
lalták, a csapatok fő célja a tíz kilomé
terre lévő Achi Baba magaslata volt.
Innen kiindulva kellett (volna) a szoro
sokat védő erődöket - hátulról elfoglalni.6
(Folytatjuk)

Roger W hiting: A SPANYOL ARMADA
A könyv a spanyol „Győzhetetlen Armada” 1598-as Anglia elleni inváziós
kísérletének alapos, minden részletre kiterjedő beszámolója. A több éven át folyt
előkészületeket, a tengeri hadjárat lefolyását és utórezgéseit adatokkal, számokkal
és táblázatokkal alátámasztva ad teljes képet az Angliát komolyan fenyegető, de
végeredményben sikertelenségében a szigetország tengeri hatalmát megalapozó
hatalmas inváziós kísérletről, melynek kudarcát hallva Erzsébet királynő így kiáltott
fel: „Rájuk fújt az Isten, és szétszórattak!”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2007.
Terjedelem: 200 oldal. Ára postaköltséggel együtt 2100 Ft.
Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefonos rendelés: 06-30-419-3530; e-mail: rendel@hajja.hu

24

HADITECHNIKA 2008/3

Nemzetközi haditechnikai szemle
4_______________________________________________________________________________________________/

Farkas Tibor

Lég ideszantl övegek

VI. rész

Kleines Kettenkraftrad SdKfz-2
min
dig is a hadsereg elit egységei
közé tartoztak. Feladatuk ered
ményes végrehajtásához sok esetben
a kizárólagosan a részükre gyártott
eszközökkel is fel voltak szerelve.
Már korán megmutatkozott a légideszantegységek azon hátránya, hogy
földet érésük után csak azok az eszkö
zök álltak a rendelkezésükre, amelyet
kézben magukkal tudtak vinni, illetve
külön ernyővel ledobtak nekik. Ez
esetlegesen - például egy páncélozott
jármű ellen - kevésnek bizonyulhatott
mind tűzerő, mind muníció tekinteté
ben. Szükségük lett volna egy hatásos
páncéltörő fegyverre. A háború elején
azonban csak a vontatott páncéltörő
ágyúkkal rendelkeztek, melyeket kézi
úton meglehetősen nehéz lett volna
mozgatni. A megoldást a problémára
egy könnyű, gyors, légi úton szállítha
tó lánctalpas jármű jelentette. Ez a jár
mű képes a Pák 35/36 típusú, 37 min
es ágyú vontatására, valamint után
pótlás szállítására rossz utakon, illetve
hegyvidékes terepen is.
Az SdKfz-2 koncepcióját már 1939
júniusában kidolgozta Heinrich Ernst
Kniepkamp. A „lánctalpas motorkerék
pár” jellegű kialakításnak köszönhető
Z EJTŐERNYŐS ALAKULATOK

A

1. ábra: A kormánymű szerkezeti rajza

2. ábra: Oldalnézeti kép a szabályzatból

en ötvözni lehetett a két jármű előnyös
tulajdonságait: a motorkerékpár kis tö
megét és mozgékonyságát a lánctal
pas eszközök terepjáró képességével
és terhelhetőségével. A bemutató utá
ni próbákon a jármű kitűnően szere
pelt, és a Luftwaffe teljesen meg volt
vele elégedve. Mindezek ellenére csa
patszolgálatba csak 1941 júniusában
került.
A fejlesztéseket természetesen a
neckarsulmi székhelyű NSU Werke
végezte. A prototípusok közül néhány
nak érdekes módon nemcsak az első
kereke volt motorkerékpárról véve, ha
nem az utánfutót is ilyenekkel szerel
ték fel. A jármű hivatalos megnevezé
se: “kleines Kettenkraftrad SdKfz-2”, a
későbbiekben azonban az egyszerűb
ben megjegyezhető “Kettenkrad” ter
jedt el.
Az idő előrehaladtával egyre több
alakulatnál ismerték fel a jármű elő
nyeit. Felhasználási területeit kibővítve
először alegységi utánpótlást biztosító
szerepkörben jelent meg. Később kü
lön altípusokat fejlesztettek ki az egyre
növekvő távközlési útvonalak létesíté
séhez. Az információáramlás minél za
vartalanabb biztosítása és az új vona
lak minél gyorsabb kiépítése érdeké
ben létrehozták az SdKfz-2/1 „kleines
Kettenkraftrad für Feldfernkabel” és az

SdKfz-2/2 „kleines Kettenkraftrad für
schwere Feldfernkabel” típusokat.
Mindkét eszközt úgy alakították át,
hogy hordozni tudja a kommunikációs
kábelek lefektetéséhez szükséges tar
tozékokat. Ilyen volt a speciális utánfu
tó és a vezető mögé felszerelt, a kábe
lek hordozására alkalmas dob. A 2/1es változat a gyalogsági egységek ál
tal is használt könnyű keretes dobokat
használta. Ezzel szemben a 2/2-es a
jobban hasznosítható nagyobb dobok
kal rendelkezett, melyekből kettőt rak
tak a vezető mögötti részbe. A kapaci
tás növelése érdekében az eredetileg
is ehhez a járműhöz tervezett speciá
lis utánfutót alakították át úgy, hogy al
kalmas legyen további kábeltartó do
bok szállítására (jelzése: Sd.Anh 1). A
Kettenkradot úgy építették meg, hogy
a többi könnyű terepjáró által használt
vontatmányt is alkalmazni lehessen
hozzá. Ezek egyik különleges típusa a
hegyivadászok csapatszállító kordája
volt, melyet szükség esetén emberi
erővel vagy kutyákkal is lehetett húzni.
A növekvő mennyiségi igények ki
elégítésére 1943-ban a gyártást kiter
jesztették a Stöver Werke gyárra is,
így a háború végéig mintegy 8345 da
rabot tudtak előállítani. A francia
SIMCA cég is több alkatrészt készített
a járműhöz.
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3. ábra: Alkalmazás havas terepen
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A harcok befejeztével a Ket
tenkraftrad története nem ért véget. Az
NSU 1948-ig még további 550 darabot
készített belőle. Ezek egy részét a há
borúban is használt járművek darabja
inak felhasználásával rakták össze.
Állítólag több példányt is az Egyesült
Államokba szállítottak, ahol azt vizs
gálták, hogy milyen jellemzőkkel bír az
erdei használat során, erről azonban
további információk nem állnak rendel
kezésünkre. A francia Babiolle cég
foglalkozott egy ideig a kiselejtezett
példányok átalakításával. Eltávolítot
ták az első kerekét, valamint a kor
mányművet, és kerti traktorként hozták
forgalomba.
A jármű teljes egészében hegesztett
acéllemezekből áll. Páncélzatról jelen
esetben nem igazán beszélhetünk, mi
vel csak a vezető lába, illetve alteste
van takarásban. Ez az „óvatlanság”
érthető, mivel az erősebb páncélzat
csak tömeg-, illetve méretnövekedést
okozott volna. A kis tömeg és méret el
sődleges, míg a védelem csak másod
lagos a légi szállítású járművek ese
tében.
A motor kiválasztásakor nem kel
lett sokáig keresgélniük, mivel az
Opel Olympia erőforrása tökéletesen
megfelelt a céljaiknak. Nagyobb vál

toztatást sem eszközöltek, így je l
lemzői közel egyezőek az eredetivel.
Négyhengeres, 1478 cm3-es, 36 LEs, vízhűtéses, benzinüzemű, szelep
vezérlése OHV (alulvezérelt, alul
szelepeit). Az akkori harcjármű-épí
tési normáknak megfelelően „fordít
va” volt beszerelve, vagyis a kihajtó
tengely a jármű eleje felé állt. A ten
gelykapcsoló száraz, egytárcsás. A
váltómű két részből tevődött össze. A
háromfokozatú egység az Olympia
eredetije, míg a terepjáró képesség
növelése érdekében kapott egy fele
zőváltót is. Ennek köszönhetően a
vezető hat előremeneti és két hátra
meneti fokozat közül választhatta ki a
számára legmegfelelőbbet. A motor
hűtéséről egy hűtőradiátor gondos
kodik, amely a motor mögé volt be
építve. A szükséges levegő a vezető
háta mögött található rácsozaton ke
resztül juthatott be.
A meghajtó lánckerék a motor el
helyezkedéséből következően a já r
mű elején volt, a láncfeszítő kerék
pedig hátul. Utóbbi érdekessége,
hogy ugyanezt a keréktípust hasz
nálták a futógörgőkhöz is. Kialakítá
sát tekintve küllős rendszerű, így
megfelelő szilárdságot biztosít, tö
mege pedig elfogadható értéken be-

4. ábra: Vegyes görgőkkel szerelt
példány mint vontató

5. ábra: A 37 mm-es páncéltörő ágyú
vontatása közben

6. ábra: Terepfestésű változat

lül marad. A futómű megoldása teljes
mértékben igazodik a harcjárműve
kéhez. Átlapolt futógörgőket alkal
maztak, ami ugyan megfelelően el
osztja a jármű tömegét a lánctalp fe
lületén, de sérülés esetén az ép gör
gőket is le kell szerelni. Ebből követ
kezően előfordulhat, hogy egy javítá
si folyamat elvégzéséhez öt görgőt is
el kell távolítani. Ez a megoldás idő
igényes, és nagyobb az esélye, hogy
a szerelés közben valami hiba követ
kezik be, ami újabb sérülést okozhat.
A további tömegcsökkentés érdeké
ben a külső görgők sem tömörek,
hanem kör alakú könnyítések voltak
rajta. Természetesen nincsenek
lánchordozó görgők sem, a lehajló
lánctagokat a futógörgők vezetik
meg.
A kormányzás is a „második világhá
borús hagyományokat” mutatja. Irány
váltáskor, ha csak kisebb korrigálás is
elegendő, akkor a jármű elején lévő
kerékkel kormányoznak. Amikor azon
ban kisebb ívű kanyarodásra vagy

esetleg sarkon fordulásra van szük
ség, akkor a megfelelő oldalon lévő
hajtókereket fékezik. A szabályzást a
kormányrúd elforgatásának mértéke
szabta meg. Ezt a rendszert differenci
álműves kormányzásnak nevezik. Hát
ránya, hogy a fordulás során fellépő
kanyarodási ellenállást nem tudja ki
egyenlíteni, sőt, a fékezés miatt több
letteljesítmény-igény lép fel. Ez annak
a következménye, hogy a differenciál
mű felépítéséből adódóan a külső íven
forduló láncágra nagyobb nyomatékot
ad. Előnyei az egyszerű felépítés, a
könnyű szerelhetőség és a finom irá
nyíthatóság voltak.
A kényelmi feltételek alá voltak ren
delve a feladatnak, így a vezető is
csak egy motorkerékpár-ülést kapott,
a személyzet további két tagja pedig a
sofőrnek háttal egy egyszerű pádon
foglalhatott helyet. Amennyiben a jár
művet nem személyszállításra hasz
nálták, akkor 325 kg terhelés volt rajta
elhelyezhető, vagy 4,5 t-t vontathattak
vele.

Az üzemanyag elhelyezésére a ve
zető két oldalán 42 I össztérfogatú
tartályok szolgáltak. Ezek teljes kiürü
léséig a jármű mintegy 260 km-t tehe
tett meg országúton és 190 km-t tere
pen. Ez átlagban 16-22 literes fo
gyasztást jelentett 100 km-enként.
Menetteljesítményére jellemző, hogy
országúton 70-80, míg terepen 45
km/h-ra volt képes. Ennek köszönhe
tően zordabb útviszonyok mellett is
felülmúlta más lánctalpas társa telje
sítményét.
Manapság a Kettenkraftrad rene
szánszát éli. Egyre többen foglal
koznak újjáépítésével régi fotók,
használati útmutatók alapján. A né
met hadvezetés sem dobta el a terv
rajzokat a háború után. Idővel újra
felmerült annak a szüksége, hogy az
ejtőernyős alakulatokat ellássák
könnyű harcjárművekkel. Az alapos
tervezés gyüm ölcseként született
meg a Wiesel légi szállítású páncé
lozott jármű. De ez már egy másik
történet...
■

David Jordan: FARKASFALKA

« TENGERALATTJÁRÓ-HÁBORÚ
ÉS Á SZÖVETSÉGES ELLENTÁMADÁS
1939-1945

„A tengeralattjáró irányíthatatlanná vált, s Schepke parancsot adott a
balansztartályok kiürítésére. Nem egyfajta defenzív akcióról volt szó: Schepke úgy
vélte, a felszínen megtorpedózhatja támadóját és elmenekülhet. Tévedett.
A VANOC rombolót nemrégiben szerelték fel ASV-lokátorral. Bár az U-100-as teljes
sötétségben emelkedett a felszínre, a lokátoros azonnal jelentette helyzetét...1'
Látványos, jó rajzokkal és fényképekkel illusztrált, ismert alapkönyv a két
világháborúban bevetett német U-hajók tevékenységéről és az angol-amerikai
tengeralattjáró-elhárító erők működéséről. A LUSITANIA-ügyben leírtakat érdemes
összevetni a Tengerek szürke farkasai című munka idevágó részével, így
tárgyilagosabb képet nyerünk. A két könyv egyébként is jól kiegészíti egymást.
Sajnos a fordítást nem tudjuk megdicsérni. A kiadónak alig van már a
Farkasfalkából, a magyar változat beszerzésére alighanem ez az utolsó lehetőség.
Figyelem: ez a könyv nem azonos Leo Kessler „A Farkasfalka” című, a hazai
könyvesboltokban kapható háborús regényével, amelyet véleményünk szerint csak
annak érdemes elolvasni, aki szereti, ha a történelmet súlyosan eltorzítva tárják elé.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003. Terjedelem: 172 oldal. Ára postaköltséggel együtt 3500 Ft.
Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefonos rendelés: 06-30-419-3530; e-mail: rendel@hajja.hu; honlap: www.hajja.hu
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“ * A USA 193 műhold
megsemmisítése
bulvármédiumokban 2008. ja 
nuár végén, február elején is
mét riasztó hírek jelentek
meg. Ezúttal azonban nem idegen
lények vagy a Földtől ugyan pár
száz ezer kilométernyire, de azért
meglehetősen kozmikus közelség
ben, fenyegetően elszáguldó kis
bolygó veszélyeztette világunkat.
Igaz, a „támadás” most is a világűr
ből készülődött, egy irányíthatatlan
ná vált, 9 tonnás kisbusznyi méretű,
amerikai műhold képében. A rémisz
tő hírekben elsősorban hazánk fe
nyegetettsége került előtérbe az el
ső híradások alapján. Ez ma már
szinte term észetesnek tekinthető,
hiszen egyébként hogyan lehetne
szenzációt kelteni, az emberek fi
gyelmét megragadni? Tehát a mű
hold január végén még Magyaror
szág felé zuhant, február első napja
iban már az Egyesült Államok terü
letére csapódhatott be. Mi volt, vagy
mi lehetett a valós alapja ezeknek a
híreknek?

A

A

USA 193 (NROL-21)
Az indítási táblázatokból nem sok min
den derül ki, de annyi bizonyos, hogy a
műhold indítására Delta—II típusú hor
dozórakétát használtak, amelynek
hasznosteher-kapacitása 1800-5000
kg, a tervezett pályától függően. A kilenc
tonnának tehát a fele sem igaz, ponto
sabban a fele igaz. A mérete pedig
nagyjából megfelel a Közlekedési Mú
zeumban látható Szojuz űrkabinénak,
amellyel 1980-ban Valerij Kubaszov és
az első magyar űrhajós, Farkas Berta
lan tért vissza a Földre. Hogy ez meny
nyire kisbusz méretű, ízlés dolga...
A USA név lényegében csak a szár
mazására utal, a Kozmoszhoz hason
lóan feladatáról nem mond semmit.
Ehhez némi támpontot az NROL adhat
(National Reconnaissance Office Nemzeti Felderítő Hivatal). Ebből kiin
dulva egy klasszikus felderítő típusról
lehetett szó, de a feladata valószínű
leg egy új technológia kipróbálása lett
volna.
Szakértők szerint az ilyen típusú
műholdak nagy felbontású teleszkó

2. ábra: Az USA 193 feltételezett alakja

pót vagy radart használnak a cél
pontok minél pontosabb megfigyelé
sére. A felderítésnek meglehetősen
alacsony pályán kell történnie, de a
még oly ritka légkör fékező hatásá
nak ellensúlyozására szinte folyama
tosan kell azt módosítani. A manőve
rekhez hidrazint használnak, amely
viszont rendkívül mérgező hatású, a
központi idegrendszert támadja
meg, és nagy adagban végzetes kö
vetkezményekkel jár. A New York
Timesban megjelent szakértői véle
mények szerint hő hatására, vala
mint az ultraibolya-sugárzás követ
kezményeképpen a hidrazin gyorsan
elég, ha a tartály megsérül a légkö
rön való áthaladáskor.
Hivatalosan a műhold tömegéről
és feladatáról semmit sem közöltek,
csakúgy mint az amerikai médiu
mokban m egjelent találgatásokról

P entagon bejelentése

Január 28-án a Department of
Defense (USA Védelmi Minisztéri
um) szóvivője, Bryan Whitman szűk
szavúan arról tájékoztatta az ameri
kai sajtó riportereit, hogy „egy ellen
őrzésünk alól kiszabaduló, az ener
giaellátását elvesztő, felderítő mű
hold be fog csapódni a Földbe né
hány hét múlva” . A sajtó képviselői
nek kérdésére a lezuhanás időpont
ját február végére, március elejére
tette, természetesen pontosabb ada
tok nélkül. „Mi minden ember alkotta
űreszközt figyelemmel kísérünk a
Föld körüli pályán. Amióta létezik az
űrkutatás, mintegy 17 ezer visszaté
rést regisztráltunk” - tette hozzá
Whitman.
A felderítő holdakról nem szokás
pontos adatokat közzétenni. Az első
napokban tehát a méretéről és a tö
megéről némileg ismert „Big Bird”
kémholddal azonosították, innen
származhatnak a 9 tonnás tömegről
és a kisbusznyi méretről szóló beszá
molók.
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1. ábra: A ÜSS LAKE ERIE fedélzetéről elindul a Standard SM—3 rakéta
(számítógépes szimuláció)

{ Ű rte c h n ik a

sem, m iszerint a komm unikációs
kapcsolat szakadt meg közvetlenül a
start után, vagy az energiaellátó
rendszerben lépett fel valamilyen hi
ba. Mindenesetre a USA 193 hibáját
már soha többé nem tudták kijavíta
ni, ezért a visszatérés helyét sem
tudták pontosabban meghatározni.
(A Föld felszínének kb. kétharmadát
borítja vízfelület, és a lakatlan terüle
teket is beszámítva kicsi a valószí
nűsége annak, hogy a légkör halálos
súrlódását túlélő nagyobb darabok
lakott területre zuhannak, emberi
életeket veszélyeztetve). Az irányí
tott légkörbe léptetés elmaradása
miatt végül is a műhold megsemmi
sítése mellett döntöttek, bár Gordon
Johndroe, az amerikai nemzetbiz
tonsági tanács szóvivője erre a kér
désre még nem volt hajlandó egye
nes választ adni január 27-én.
Más szakértők arra hívták fel a fi
gyelmet, hogy a megsemmisítés azért
is elkerülhetetlen lesz, mert az ellen
őrizetlen visszatérés következtében
egyes megmaradt nagyobb darabok felderítési adatok? - illetéktelen ke
zekbe kerülhetnek.

A MEGSEMMISÍTÉS
A február 15-én megtartott sajtótájé
koztatón Sean McCormack, a State
Department szóvivője bejelentette,
hogy egy hadihajóról indított ellenra
kétával darabokra szakítják a USA
193-at. „Diplom áciai csatornákon
már értesítettük a nemzeteket, hogy
mit próbálunk megtenni a közeljövő
ben. Igyekszünk megnyugtatni min
denkit, hogy nem a rakétavédelmi
rendszerünk kipróbálása fog megtör
ténni, hanem az amerikai emberek
életét, biztonságát kívánjuk megóvni
idelenn, a Földön. Javaslom, hogy a
műholdelhárító rendszerekről inkább
a kínaiakat kérdezzék, akik 2007 ja
nuárjában valóban egy ilyen típusú
kísérletet hajtottak végre.” Az újabb
számítások szerint a USA 193 márci
us elején tenné meg utolsó Föld kö
rüli keringését, majd belépne a sű
rűbb légkörbe. A megmaradó dara
bok szárazföldre való zuhanásának
esélye 25%, lakott területre 1%. Ezt
a minimális kockázatot sem vállalva,
George Bush elnök engedélyezte az
akciót.
Peking és Moszkva azonnal tiltako
zott az amerikai terv ellen. Az orosz
védelmi miniszter kijelentette: „A mű
hold vészhelyzetét az űrfegyverrend
szer kipróbálásának álcázására hasz
nálják fel az amerikaiak”. Peking ér
demben ugyan nem válaszolt az ame

rikai felvetésre, de
Moszkvával együtt
tovább
szorgal
mazzák a fegyve
rek űrbéli telepíté
sét megtiltó nem
zetközi egyezmény
megkötését.
A
híradások
nem említették kü
lön, de nyilvánvaló
volt, hogy a mű
hold megsemmisí
tésére csak az
Atlantis űrrepülő
gép február 20-ai
leszállása után ke
rülhetett sor, hogy
a szétrepülő, felte
hetőleg több ezer
törm elék ne ve 3. ábra: A rakéta pályája az ütközésig, majd a visszatérés
szélyeztesse az görbéje
űrhajósok bizton
ságát. A tervek
szerint február 21-én - magyar idő használja a céltárgy felderítéséhez, és
1992 és 1995 között négy alkalommal
szerint - hajnali 4.30-ra jelölték ki az
első megsemmisítési startot. A US került kipróbálásra.
Navy LAKE ERIE nevű cirkálója a
Az első teljes RIM-161A SM -3 ra
Hawaii-szigetek közeléből indítja el kéta kipróbálására 1999. szeptember
a Standard M issile-3 jelű rakétát, 24-én került sor. A harmadik tesztnél,
hogy eltalálja a USA 193-at. A hírt hi 2001. január 26-án az SM -3 egy ne
vatalosan is megerősítették, de elő gyedik „fokozatot”, a kinetikus „robba
ször „légtérfoglalásra” hivatkoztak a nófejet” leválasztva, sikeresen semmi
légügyi hatóságok.
sített meg egy Aries ballisztikus raké
A folyamatot számítógépen model tacéltárgyat. Az SM-3 alapváltozata
lezték, az alábbi szempontok feltétele és az ALI-rendszer kísérleti repülései
sikeresen folytatódtak 2003-ban, majd
zésével:
a következő évben több céltárgyat
- A célműhold tömege 2275 kg.
- Az elfogó rakéta hajófedélzetről in megsemmisítettek velük.
2008. február 21 -én - bár több lehe
dul a Csendes-óceánról.
- Az ütközés 240 km-es magas tőség is rendelkezésre állt - rögtön az
ságban történik, egymáshoz képest első kísérletre megsemmisítették a
USA 193 jelzésű, a Föld felé irányítha36 667 km/h sebességgel.
tatlanul közeledő, amerikai felderítő
holdat. A US Navy LAKE ERIE nevű
cirkálójáról felbocsátott SM-3-as elfo
S M -3 RAKÉTA
górakéta a Csendes-óceán felett 210
Az RÍM—161A jelű, az SM-2ER Block- kilométer magasságban eltalálta, és
-IV légvédelmi rakéta alapjaira épült az ütközés energiájával darabokra
háromfokozatú rakéta a haditengeré tépte a hasznavehetetlen, két és fél
szet ballisztikus rakéták elleni védel tonnás mesterséges égitestet. A ma
radványok többsége néhány napon
mét hivatott szolgálni (NTW-TBMD,
Navy Theater Wide - Theater Ballistic belül a sűrűbb légkörbe visszatérve
Missile Defense). Eredetileg az elégett, a magasabb pályára került tör
SM-2ER Block-IV-et szánták erre a melékre néhány héten belül ugyanez a
célra, de 2001 decemberében a prog sors vár. Amerikai közlés szerint a leg
nagyobb veszélyt jelentő, a mérgező
ramot törölték.
Az SM -3 rakétának nincs robbanó hidrazint tartalmazó tartály szintén
feje, kinetikus energiával semmisíti megsemmisült a harmincmillió dollárt
meg a céltárgyat. Navigációját a felemésztő akció következtében.
GAINS (GPS-Aided Inertial Navigation
System) rendszer irányítja, a starthe
lyül szolgáló hajót pedig az ALI (Aegis F e l h a s z n á l t ir o d a l o m
LEAP Intercept) számítógépes szoft
verrel és hardverrel látták el. A LEAP Mark Wade: Encyclopedia Astronautiaz infravörös keresővel ellátott FLIR ca - http://www.astronautix.com
(Forward-Looking Infrared) érzékelőt Space.com - http://www.space.com/
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"*'•"* A Standard S M -3 elfogó rakéta
Standard SM -3 előzménye a
R IM -6 6/-6 7/-1 56 felszín-leve
gő légvédelmi rakéta volt, me
lyet az Egyesült Államok Haditengeré
szete fejlesztetett ki a korábbi
RIM-24A típus váltására a hatvanas
években. A korai változatait Standard
SM-1MR-ként és Standard SM-2MRként ismerte meg a nyilvánosság (az
MR a medium range, azaz a közepes
hatótávolságú rövidítése). A későbbi
ekben a Standard SM-2 MR és SM-2
ER rakétákat alkalmassá tették az
Aegis tűzvezető rendszerrel való
együttműködésre, ezzel létrehozták a
nagy hajókötelékek nehéz légvédel
mét, amely alkalmas nagy és közepes-kis magasságon repülő rakéták és
repülőgépek megsemmisítésére. Ez a
fejlesztés egy több mint harminc éve
tartó folyamat, melynek pillanatnyi ál
lomása az, hogy a Standard SM-3 vál
tozat alacsony pályán lévő műholdak
megsemmisítésére is alkalmas eszköz
lett.
A Standard SM-3-at a Ballistic Mis
sile Defense Organization (BMDO) ál
tal tervezett Lightweight ExoAtmospheric Projektile (LEAP) harci résszel
építették meg. A függőleges indítású
SM-2 ER block 4 fejlesztési fázisú
(Aegis ER) háromfokozatú rakéta,
amelyet egy gyorsítófokozat hozzá
adásával értek el. Az SM -3 tulajdon
képpen a LEAP harci rész hozzáadá
sával készült. Amit jelenleg a LEAP-ről
tudni lehet, hogy tartalmaz egy széles
sávú infravörös keresőt és egy pálya
módosító rendszert. Az SM-3-nak pil
lanatnyilag 2-3 fejlesztési fázisa is
mert. A kezdeti SM-3 block 1-es raké
tát egy egyszínű HR (imaging infrared)
keresővel és egy szilárd hajtóanyagú
rakétával látták el. Mivel a harci rész
önálló meghajtással rendelkezik, így a
rakéta nyugodtan tekinthető négyfoko
zatúnak. A célok megsemmisítésére
valószínűleg wolframrepeszeket alkal
maznak. A block 2 fejlesztési fázisban
olyan kétszínű IIR-keresőt használhat
nak, mellyel különbséget lehet tenni a
hamis és a valódi célok között. 1999ben tárgyalások kezdődtek Japán és
az USA között a block 2 fejlesztéséhez
történő csatlakozásról. Szóba került
az orrkúp, a harci rész, az IIR-kereső
és a második rakétafokozat fejleszté
sében való részvétel. Az SM-3-as el
ső kísérleti indítására 1999 szeptem
berében a ÜSS ERIE LAKE cirkáló fe
délzetéről került sor.
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1. ábra: Az emelkedő elfogó rakéta füstfelhőbe borítja a cirkálót

Az SM-3-as alapja egy Standard
SM-2ER, melyre negyedik fokozatként
egy EX-142 hajtóművei LEAP Kinetic
Warheadet építettek (KW). Az első fo
kozat egy Mk-72-es típusú gyorsító
rakéta, a második egy Mk-104-es fő
rakétafokozat (mindkettő szilárd hajtó
anyagú), a harmadik egy EX-136-os tí
pusú szilárd hajtóanyagú rakéta. A KW
kb. 300 km-es távolságból képes ész
lelni és követni a számára meghatáro
zott célt. Tömege kb. 23 kg. A becsa

pódás előtt a sebessége valószínűleg
eléri a 3-3,5 km/s-os, míg a block 2-es
továbbfejlesztett változatainál a 4-4,5
km/s-os sebességet is. A becsapódás
előtt a harci rész irányított robbantás
sal wolframgolyócskákat vet ki, és ez
zel semmisíti meg a célt. Az orrkúp,
mely az atmoszféra áttörésekor meg
védi a harci részt, főleg annak szenzorait, mintegy 90 km-es magasságban
leválik. Az SM-3-as teljes tömege kb.
1500 kg. Hatótávolságát 1200 km-re

űrtechnika

Hossz
Starttömeg
I. fokozat (Mk 72)
tömege összesen
hajtóanyag
II. fokozat (Mk 104)
tömege összesen
hajtóanyag
Fesztáv
III. fokozat
IV. fokozat
Hatótáv
Max. sebesség
Elfogás

6,55 m vagy 7,98 m
1505 kg
3,26 mxF 0,46 m
801 kg
640 kg
3,78 mxF 0,53 m
690 kg
518 kg
1,08 m
EX-136 hajtómű, szilárd
EX—142 + LEAP szilárd, KW = 23 kg
1200 km
3,5 km/s
70-500 km magasság között

1. táblázat: Az SM-3 rakéta főbb adatai

3. ábra: Az induló rakéta kiemelkedik az
Mk.41-es silóból

2. ábra: A rakétahajtómű lángja az oldalt lévő terelőaknából tör elő

teszik, valamint 70 és 500 km-es ma
gasság között képes célok megsemmi
sítésére.
Az irányíthatatlanná vált NROL-21-es
felderítő műholdat február 21-én 10.26kor (GMT), Hawaiitól északnyugatra,
247 km-es magasságban egy Standard
SM-3-as rakétával semmisítették meg.
Három darab rakétát helyeztek készen
létbe, de már az első megsemmisítette a
célt. A kinetikus harci rész a valószínű
síthetően 2275 kg tömegű műholdat ke
vesebb mint 3000 darabra szakította
szét, melyek mindegyike kisebb, mint
egy futball-labda. Ezek a darabok rész
ben torz pályára kerültek, és pár nap
múlva elégtek a légkörben, nagy részük
2-6 hónapon belül fog elégni.
■

Kenyeres Dénes: ÉLETEM ÉS KATONAI PÁLYÁM
Kenyeres Dénes Életem és katonai pályám című kötetében 14 fejezet taglalja a
szerző tevékenységét. A memoár 336 oldalas, 322 fotót tartalmaz, A/5 nagyságú és
kemény borítású. Az ismert repülő- és hadtörténész hetedik kötetét bocsátotta az
olvasók és az érdeklődők rendelkezésére. A szerző újabb könyvében bemutatja 37
éves katonai pályafutását, azokat a katonai, tanintézeti közösségeket, ahol szolgált,
illetve tanulmányait folytatta. Olvasható a műben az általa használt kézi lőfegyverek,
valamint az alakulat által üzemeltetett repülő- és helikoptertechnika is. Néhány
családi vonatkozású esemény (elődei tevékenysége, rokonsága, azok katonai élete)
is nyomon követhető a műben.

Magánkiadás, Kecskemét 2007.
Ára postaköltséggel: 2600 Ft. Megrendelhető a szerzőnél: a 70/208-0656-os
telefonszámon.
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Lits Gábor

A billenős kocsitól a Dingóig

Billenős kocsi, Jeep, Opel Blitz és Deuce and Half-Cargo
a második világháborúban, Munga Iltis, Wolf,
Landrover, HMMWV UAZ, Stoffhund, VAB UNIMOG
és GAZ 66 voltak az uralkodók a szárazföldi csapatoknál egészen máig,
és a könnyű kerekes járművek listája tetszés szerint folytatható tovább.
Szinte pontosan tíz éve azonban radikálisan megváltoztak az evvel a
gépjárműosztállyal szemben támasztott katonai követelmények.
A felfogás és a katonai-technikai megoldások megújultak, a fő célkitűzés
ezen gépjárművek személyzetének ballisztikus lövedékek elleni, de még
inkább az aknák elleni védelmére irányult.
A hadseregeknek a jelenben, de a jövőben is olyan szállító és
céljárművekre lesz szükségük, amelyek mozgékonyak és a mindenkori
alkalmazási körülmények között megfelelően védettek is, különösen a
ballisztikus lövedékek és az aknák ellen. Az aknák elleni védelem
különösen fontossá vált, mert napjaink háborúiban, mindenekelőtt az
aszimmetrikus' hadviselés körülményei között, valamint
terrorcselekmények során is az aknákat, a robbanótesteket nem
rendszerben telepítik, és terrortámadással, aknaveszéllyel szinte
mindenkor és mindenütt, a legváratlanabb helyeken számolni kell.

gépjárműveknek a fegyveres
erőknél történő felhasználása
nagyjából egybeesik az első vi
lágháború kezdetével. A hadseregek
először még a kereskedelemben kap
ható személy- és tehergépkocsikat vá
sárolták vagy kobozták el, de hamaro
san kiderült, hogy ezeket a „polgári”
járműveket alaposan módosítani kell.
Többek közt a meghajtó- és futómű
elemeket alaposan meg kellett erősí
teni, hogy strapabíróvá váljanak,
ugyanakkor elérjenek egy megfelelő
terepjáró képességet is.
A második világháború során bekö
vetkezett nagymértékű fejlesztések
során még nagyobb mozgékonyságot
és terepjáró képességet értek el töb

bek közt az összkerékmeghajtás se
gítségével. A híres Willis-Jeep és az
összkerékmeghajtású bödönös jármű
vek voltak a legismertebb képviselői
ennek a „fegyvernemnek”. Kétségte
len, hogy nagy számban sokáig meg
maradtak még a nagyméretű, robusz
tus járművek is, egytengelyes meghaj
tással, jó példája ennek a legendás
Opel Blitz. A második kerekes gépjár
mű-generáció Bundeswehrbe történő
bevezetésénél és a későbbiekben, a
kereskedelmi és részben katonai jár
művek megalkotásánál nagymérték
ben felhasználták az Opel Blitz pozitív
tulajdonságait.
A második világháború után a könynyű kerekes gépjárművek forradalmi
fejlődése következett
be. Minden lehetséges
meghajtóvariánst kipró
1. ábra: A francia Panhard VBL könnyű felderítő jármű
báltak,
a
kétütemű
DKW,
Mungától
az
Otto-, dízel- és a külön
böző üzemanyagú mo
torokig (egyedül a DKW,
Mungából a Bundes
wehr 18 041 db-ot szer
zett be 8600 DM/db ér
tékben!).
Egy dolog azonban
változatlan maradt en
nél a gépjármű-kategó
riánál: nem gondoltak
a jármű védettségére,
mivel
hagyományos
háborús színtereken
csak
„biztonságos”
m ögöttes területeken
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tervezték őket alkalmazni. Csak a
könnyű felderítő járműveknél, ame
lyeknek védelmét alapvetően ala
csony vonalvezetésű építésük és
nagy sebességük biztosította, alkal
maztak bizonyos fokú ballisztikus
védettséget gyalogsági lövedékek
ellen.

VÉDETTSÉG MELLETT MOZGÉKONYSÁG

Csak az amerikai hadsereg egyetlen
„fegyverneménél”, a tábori rendőr
ségnél ismerték fel, hogy a mozgé
konyság és a sebesség önmagában
keveset ér, ha egy megállásra kény
szerítő útkereszteződésnél vagy egy
konvojban jön a támadás. Ilyen ese
tekben csak a ballisztikus védelem
segít, ezért az MP2 már évtizedekkel
ezelőtt kifejlesztette páncélozott biz
tonsági járművét, az ASV3-t. A brit
hadsereg Saracen és Saladin jármű
vei azután kerültek kialakításra, ami
kor a gyarmatokról hazatelepülő brit
hadsereg szembesült az akkor még
meglehetősen ismeretlen „aszimmet
rikus fenyegetettség” kegyetlen való
ságával.
Az akna elleni védelem fejlesztése
a könnyű gépjárművek vonatkozásá
ban 1970-ben kezdődött Dél-Afrikában, ahol a hadsereg Délnyugat-Afrikában, a mai Namíbiában elsősor
ban az aknák által volt fenyegetve.
Ebből a típusból az első sorozatjár
művek a Büffel és a Bulldog voltak,
melyeknél a kereskedelemben kap
ható járm űveket (pl. a Mercedes
UNIMOG-ot) ballisztikus lövedékek
és aknák ellen védett kabinnal sze
relték fel a legénység számára. Az
aknavédelmet a gépjármű aljára sze
relt V alakú páncélterelő lemezzel ol
dották meg, amely a robbanási
lökőhullámot és a robbanáskor kelet
kező szilánkokat, törmelékeket ol
dalra két irányba tereli el.
Az ENSZ-missziók kezdetekor a
Balkánon alkalmazott járműveket vé
dettségük növelése érdekében pótló
lagosan korszerű modulrendszerű
páncéllemezekkel vonták be. Ezen a
területen éllovasok voltak a kanadai és
a skandináv fegyveres erők, amelyek
csapatszállító járműveiket és az M113
könnyű lánctalpas jármű különböző
változatait acél-, kerámia-, műanyag
kiegészítő páncélzattal és szilánkvédő
műanyag belső betéttel látták el. Eb-

ben a folyamatban az IBD német cég
MEXAS-technológiája meghatározó
szerepet játszott.
A Bundeswehr járműveit, többek
közt a Fuchs szállítójárművet, valamint
a műszaki és munkagépek vezetőfül
kéit és a szállító tehergépkocsikat a
Balkánon való német szerepvállalás
kezdetekor hasonlóképpen pótlólago
san szerelték fel.
A védőelemek pótlólagos felszerelé
sének további példái az amerikai fegy
veres erőknél a HMMWV4 és a Stan
dard „Jeep”, a briteknél a Landrover.
Kétségtelen tény azonban, hogy ezek
az intézkedések csak a 2003-as iraki
háborúban bekövetkezett meglehető
sen nagy veszteségek és az „aszim
metrikus” fenyegetettség megjelenése
után történtek meg. Mint minden pótló
lagos védőelem felszerelésénél, nega
tív következmény a gépjárművek sú
lyos megterhelése. Itt is bizonyítást
nyert az alapelv, hogy a ballisztikus lö
vedékek és az aknák elleni védelem
„megtervezése” a külső formaterve
zéssel kezdődik.

A védettség szintjére
vonatkozó adatok álta
lában ritkán nyilváno
sak, ki lehet azonban
indulni a következő té
nyekből: a könnyű gép
járművek öt tonnáig ál
talában
ballisztikus
alapvédettséggel ren
delkeznek 7,62 mm-es
gyalogsági lövedékek
ellen. Öt tonna felett
már hét, 62 mm-es AP5
páncéltörő lövedékek
ellen is védettek. Kor
szerű technológia, pl.
kombinált páncélozottság és védőbetét alkal 3. ábra: A Pandur (8x8) osztrák páncélozott jármű
mazásával jelentősen alapváltozata
növelhető a védettség,
nehezebb gépjárművek
a 12,7 és 14,5 mm-es
nehézgéppuska lövedékei ellen is ADI, A usztrália
védettek.
A könnyű modellek a kerék alatt Az ausztrál hadiipar elsősorban a szá
robbanó védő aknák (gyalogság elle razföldi csapatok számára gyártja a
ni aknák), a nehéz járművek a kere Busmaster 4x4 gépjárművet. A 15 ton
kek alatt robbanó páncélelhárító
nás jármű ballisztikus és aknavédelem
(harckocsi elleni aknák) ellen, egyes mel is fel van szerelve, az ausztrál gya
K ö nnyű védett járm űvek
típusok közvetlenül a kád alatt robba logság szabvány járműve, de más jelle
nó 8 kg töltetű páncélelhárító aknák gű missziós feladatokra is felszerelhető.
A következő áttekintés a jelenlegi ellen is védettek. Az RPG típusú pán
könnyű és védett járműveket próbálja célököl elleni védelem jelenleg még
nem realizálható. Várhatóan aktív kö ALVIS (ma BAe), Nagy-B ritannia
csokorba szedni a gépjármű típusa,
gyártója és felszereltsége vonatkozá zeli tartományú (indukciós zónájú)
sában, természetesen messze a tel védőrendszer fogja ezt a problémát a A brit gyártó (ma a BAe-hoz tartozik) a
jövőben megoldani.
második világháború óta egész sorát
jesség igénye nélkül.
fejlesztette és gyártotta a könnyen és
közepesen védett kerekes járművek
nek saját szükségletre és exportra
egyaránt. Angliában az ALVIS-nál fej
2. ábra: A dél-afrikai gyártású Bulldog gépjármű
lesztették és gyártották a nagy hírű
SCARAB-ot és megbízásból az
IVECO-tól az LMV-t6, amelynek végső
szerelését hajtották végre.

ARMSCOR És BAe,

Dél-A frika

A dél-afrikai gyártó elsősorban akna
mentesítő gépjárműveket gyárt. Ide
számítanak az RG-31, RG-32 4x4
gépjárműcsalád tagjai, melyek védet
tek géppuskalövedékek és kerekek
alatt robbanó páncélelhárító akna el
len. Különböző missziós feladatokra is
átalakíthatok és felszerelhetők.

IVECO,

Olaszország

Az IVECO is elhatározta egy kapcsolattartásra, járőrözésre és felderítésre
egyaránt alkalmas, könnyű védett gép
jármű fejlesztését és gyártását. Keres
kedelmi építőcsoportok felhasználásá
val létrejött az LMV, amelynek legyártá2008/3 HADITECHNIKA « 33

sát az angol cég nyerte el. A nagy moz
gékonyságé gépjármű a 7 tonnás osz
tályba tartozik, személyzete öt fő. Vé
dőelemei modulrendszerűek, de eze
ken kívül még számos különböző szin
tű, hatásfokú védőelem került beépítés
re. Könnyű védettségi fokú változatban
védett a gyalogsági lövedékek ellen és
a kerekek alatt robbanó páncélelhárító
akna ellen 6 kg töltetig. Nehéz védett
ségi fokú változatban az IBD cég gyárt
ja. Védett a 14,5 mm-es nehéz géppus
ka ellen (az orosz BTR 60, 70, 80 típu
sú lövész kerekes páncélos szabvány
fegyverzete), az aknavédelem a fenék
alatt robbanó páncélelhárító akna ellen,
a födémvédelem a gránátok szilánkjai
ellen biztosított. Az LMV-t Olaszország
ban is nagy számban gyártják.
5. ábra: A MOWAG-Rheinmetall-kooperációban épült DURO járművek

KARAMETAL, Szlovákia
Korábban a Turócszentmártonban
(Martinban) működő páncélosműhely
nagy hírnevet szerzett magának a
T—72 harckocsik gyártásával. Az utób
bi években az Alligátort fejlesztik. Ez
egy 7 tonnás, (4x4) jármű hatfős sze
mélyzettel, amely különböző felszereltségű változatai alapján alkalmas
valamennyi katonai és rendőri beveté
si feladat ellátására. A jármű védett
géppuskalövedékek és gyalogsági ak
nák ellen, a védettség fokozásának a
szintje betervezett.

Krauss-M affei Wegmann,
Németország
A KMW korábban mint a nehéz lánc
talpas járművek fejlesztője és gyártója
volt ismert. A legutóbbi időben mint a
GTK Boxer, az ATF,7 a Dingo 1 és a
Dingo 2 védett kerekes járművek fej
lesztésével és gyártásával szerzett
nevet magának.
A Boxer páncélozott szállító jármű
különleges jellemzője a védettségi
szintje. A modulrendszer alapján a tek4. ábra: A MOWAG Eagle IV könnyű
felderítő járművet elsősorban ENSZmissziókban használják
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nő többrétegűén kiképzett. A formája
és a futómű védőrendszere magas
szintű védelmet biztosít a kis és köze
pes űrméretű gépágyú lövedékei, va
lamint a tüzérségi gránát szilánkjai és
a közelben robbanó aknatöltetek ellen.
Az ATF Dingo 1, 2-nél leginkább fi
gyelemre méltó a nagyfokú védettsé
ge - elsősorban az aknák ellen -,
amely jobb az eddig alkalmazott vala
mennyi járművénél. A vezetőfülke spe
ciálisan kialakított, és kapcsolatban
van egy akna-irányelterelővel. A DélAfrika által ajánlott „aknavédelmi tech
nológiát” a szövetségi minisztérium
fejlesztette ki, és a megadott összete
vőket a KMW alkalmazta az építésnél.
A vezetőfülke öt fő számára biztosít
védelmet, egyebek mellett a Dragunov
mesterlövészpuska páncéltörő éles lö
vedékei ellen is.
Amikor 1999-ben Koszovóban egy
Fuchs szállító páncélos aknára futott,
a szövetségi minisztérium azonnal
több tucat ATF-et rendelt. Az első jár
műveket már kilenc hónap múlva le
szállították a csapatoknak, tökéletesen
megfelelőnek bizonyultak külföldi al
kalmazásra a Balkánon és Afganisz
tánban. Jelenleg közel 200 Dingoi
van szolgálatban, illetve építés alatt.
Az első Dingo 2 az új UNIMOGalvázra épült, hosszabb a tengelytá
volsága, nyolc fő befogadására alkal
mas, Németországban, Ausztriában
és Belgiumban rendszeresítették.
A KMW egyik legújabb terméke a
különleges erők számára tervezett be
vetési jármű, a (ESK)8 Mungo, amely
egy teljesen felszerelt ejtőernyős va
dászcsoporttal, (10 fő, 1650 kg) együtt
szállítható a CH 53 közepes szállító
helikopterrel. A Mungo kifejlesztésé
ben nagy része volt a MULTICAR

türingiai speciális gépjárműgyárnak,
miután a jármű bázisát egy az általa
gyártott, kereskedelmi forgalomban is
kapható könnyű terepjáró képezte,
amelyből rövid időn belül kialakult egy
alapjármű a német ejtőernyős csapa
tok számára. A jármű védelmet biztosít
a védő gyalogsági aknák és a 7,62
mm-es normál lövedékek ellen, külön
leges változat esetén acél magvas lö
vedékek ellen is.
A fentiekhez hasonlóan a hol
land-német közös fejlesztésű Fennek
is besorolható a védett járművek kate
góriájába. Kifejezetten felderítő céllal
tervezték, ezért követelmény volt
egyebek közt az alacsony építés, a
háromfős személyzet és a belülről ki
emelhető figyelő-felderítő berendezés
elhelyezése. A jármű megfelelő felsze
relésekkel, műszaki felderítő, tüzérfel
derítő és könnyű légvédelmi tűzvezető
rendszerként is alkalmazható. A Fen
nek védett a gyalogsági tűzfegyverek
és a harckocsiaknák hatásai ellen.

MOWAG,

S vájc

A Piranha páncélozott kerekes jármű
család fejlesztője termékpalettáját az
Eagle IV páncélozott járművel egészí
tette ki, melyet elsősorban ENSZmissziós erők számára fejlesztettek ki.
A páncélozott kabinban a legénység
körkörösen védett a mesterlövészpus
ka lövedékeitől és a kerekek alatt rob
banó aknáktól 6 kg robbanótöltetig.

0T0KAR,

Törökország

Az amerikai HMMWV meghajtó ele
meinek a felhasználásával fejlesztet-

ték ki a Cobra többcélú járművet,
amely sima acélburkolatú oldal- és
kádelemeivel jelentős ballisztikus és
aknavédelmet biztosít. Megfelelő két
éltű kiegészítéssel a 6,2 tonnás jármű
úszóképes.

Panhard, Franciaország
A Panhard cég könnyű felderítő gép
járművek fejlesztésével szerzett nevet
magának, melyekből több mint 8000
db-ot adott el szerte a világban. A leg
sikeresebb terméke a négytonnás 4x4
VBL,9 melyekből 1800 db van szolgá
latban vagy megrendelés alatt. A VBLnek több mint egy tucat változata léte
zik, és különböző szintű védelmet biz
tosít a ballisztikus lövedékek és az ak
nák ellen.
Az új 7,5 tonna összsúlyú VBR na
gyobb tárolótérrel rendelkezik (4,7 m3),
és úszóképes. Ez a többcélú jármű az
előbbinél nagyobb szintű védettséget
nyújt. A legfrissebb terméket, a PVP10
Gavialt a Daimler-Chrysler fejlesztette
ki, és a Rheinmetall dobta piacra,
ugyancsak ő biztosította a járművek
igény szerinti különböző szintű védett
ségét is.

Rheinmetall Landsysteme RLS,
Deutschland
A 6x6 Fuchs szállító páncélos,1'
amelyből több mint 1000 db van a né
met hadseregben, egyike a legismer
tebb páncélozott kerekes járművek
nek. A nyilvánosság előtt legismertebb
változata az ABV Fuchs ABV-harcanyagokat érzékelő, felderítő harcjár
műváltozat, melynek fő feladata az
ABV-anyagokkal fertőzött terepsza
kaszok felderítése mintavétellel, a fer
tőző anyag fajtájának, töménységének
a meghatározása, a fertőzött területek
megjelölése. Figyelemreméltó, hogy
az NBC Fox (az ABV Fuchs angol

J egyzetek
1 Az aszimmetrikus napjaink valóságában
megfogalmazódott hadviselési forma. Tech
nológiailag és/vagy számszerűen alárendelt
ellenség kísérlete, gyengeségét (pl. terroris
ták által alkalmazott tömegpusztító fegyve
rek alkalmazásával) kiegyenlíteni, vagy ki
térni a nyílt ütésváltás elöl, és megkísérelni
az ellenfelet - katonailag fontos célpontok
helyett - a polgári lakosság és az infrastruk
túra támadásával gyengíteni.
2 MP: Military Police - katonai rendőrség.
3 ASV: Armoured Security Vehicles - páncé
lozott biztonsági jármű.

megnevezése) eddig az
egyetlen német páncé
los jármű az amerikai
hadseregben.
Jelenleg a Rheinmetall Landsysteme két vé
dett járművet is kínál. A
Daimler-Chrysler 4x4 G
szériájának bázisán a
Bundeswehr különleges
kommandóerői számára
fejleszt és épít egy beve
tési járművet. Kooperá
cióban a svájci MOWAG
céggel közösen építet
ték meg a DURO két
változatát, melyek a vé
dett szállítóterek vonat 6. ábra: A német építésű Fennek felderítő jármű
kozásában a fegyveres
erők felé támasztott kö
vetelményeknek teljes
mértékben megfelelnek.
A
röppályás
lövedékek
és gyártott kerekes páncélos jármű
harckocsiaknák elleni védelem mellett Pandur néven vált ismertté. Alapválto
a vezetőfülkébe és a többcélú felépít zata úszóképes. Védettsége modulménybe ABV-szűrő és -szellőző be rendszerű felépítése alapján kiemelke
rendezést is beépítettek.
dő szintű. Számos ország hadsere
gében rendszeresítették.
Az ENSZ-missziós feladataiban Sabiex, Belgium
béketeremtés, -fenntartás, rendfenn
tartás - való részvétel az ENSZ-orA belga hadsereg pályázati kiírására szágok hadseregeinek szinte állandó
építette meg a cég az FV 270 jellegű feladatává vált. Az országok
Iguana könnyű többcélú gépjármű erre a feladatra kijelölt erői a világ
vet. Két változatban, 7,5, illetve 9,5 bármely pontján a szükségletnek
tonnás változatban készült, úszóké megfelelően bármikor alkalmazásra
pes, személyzete 6-8 fő. A kád geo kerülhetnek. Ezekben a háborús tér
metriája és a modulrendszerű bal ségekben azonban a hagyományos
lisztikus összetevők három szintű tól eltérően rendszerint aszimmetri
védőszakaszban nyújtanak védel kus jellegű hadviselés folyik, ami azt
met a ballisztikus lövedékek és az jelenti, hogy számolni kell terrorista
aknák ellen.
jellegű támadásokkal, merényletekkel
a legváratlanabb helyeken és időben,
ezeknek a fenyegetettsége szinte ál
Steyr-Daimle -P uch, A usztria
landó. Ebből adódóan a különböző
szállító és harci járművek személyze
A cég által az osztrák hadsereg ENSZ- tének, kezelőinek ballisztikus lövedé
missziókban részt vevő fegyveres erői kek és aknák, különböző robbanótes
számára kifejlesztett és igen jól bevált tek elleni védelme a kis és közepes
4, 6, illetve 8 kerekű változatokban kategóriájú járművek esetében is elő
térbe került, kiemelten fontossá vált.
A fentiekben vázolt fejlesztések bizo
nyítják, hogy több ország igyekszik
4 HMMWV: High Mobility Multipurpose
katonái életét ezektől a fenyegetett
Wheeled Vehicle - nagy mozgékonyságú
ségektől megóvni, ugyanakkor az
többcélú kerekes jármű.
iparnak is megéri anyagilag a szinte
5 AP: Armour Piercing - vértezetet hasogató.
világméretű fejlesztésekben részt
6 LMV: Light Multirole Vehicle - könnyű
venni.
többcélú jármű.
7 ATF: Allschutz Transport Fahrzeuge összvédettségű szállítójármű.
8 ESK: Einsatz Spezieller Kräfte - különle
ges erők bevetési járműve.
9 VBL: Véhicule Blindé Léger - könnyű jármű.
10 PVP:Petit Véhicule Protégé - kis védett
jármű.
11 Szállító páncélos: magyar terminológiában
páncélozott szállító harcjármű, PSZH.
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" " " A kínai űrprogram
múltja, jelene és jövője

IV. rész

SJ-SOROZAT
Ez a sorozat Kína tudományos kutató és technológiai kísér
leti műholdsorozata, különböző szerkezeti megoldások
mellett. Kína a magaslégköri kutatásokat rakéták és ballo
nok használatával már a hatvanas évek elején megkezdte.
Az 1970-es évek elején pedig megindította az SJ (Si
Dzsian) sorozat megvalósítását a világűri környezetből va
ló adatgyűjtés céljából. Az állami szintű kutatások, különö
sen az űrfizika, a mikrogravitáció és az űréllettani kutatások
terén, valamint a Világűri Berendezések Pályázati Központ
jának anyagi támogatása adta meg az alapot a nyilvános
ság, illetve a külföldi partnerek előtt az űrtudományok terén
való együttműködésre.
Az SJ-1 nemcsak megjelenésében volt hasonló az
amerikai Telstar műholdhoz, de a számára tervezett táv
közlési és technológiai kísérletekben is. Megépítéséhez a
DHF-1 műhold szerkezeti elemeit használták fel, 221 kgos volt, a világűri környezet fizikai tulajdonságait tanulmá
nyozta. A mesterséges hold Kína-2 (SKW-2) néven is is
mert. A kínai himnuszt sugárzó berendezést a világűri kör
nyezetet tanulmányozó műszerek vették át, szerepelt
röntgensugár-érzékelő, elemirész-detektor, magnetométer, kozmikus részecskesugárzás-detektor, louvre tí
pusú hőszabályzó, és mindezeken túl, a napelemes kísér
leti energiaellátó berendezés saját, tartós élettartamú te
lemetriás rendszerrel. Az SJ-1-et 1971. március 3-án in
dították, s a kísérleti napelemek energiájával ellátott tartós
telemetriái rendszer még nyolc évvel később is működött,
egészen 1979. június 17-ig, amikor a műhold belépett a
légkörbe és elégett. Ez sokkal hosszabb időtartam, mint
az eredetileg tervezett egy év, egyben rendkívüli felisme
rést hozott a tervező és fejlesztő csapatnak.
Az SJ-2 1981. szeptember 20-án indult a világűrbe,
257 kg-ot nyomott, feladata a világűr fizikájának és a vi
lágűri térségnek a tanulmányozása volt. Kína-3 (SKW-3)
néven is ismert. A műhold magával vitt néhány, a külde
tésével összefüggő repüléskísérleti berendezést. Alakja
hatszögletes volt, négy darab, a testéből kinyitható nap
elem szolgáltatta energiaellátását. Spinstabilizált volt, a
fedélzetén egy aktív magasság-ellenőrző eszköz is he
lyet kapott, ez a szerkezet tartotta a kísérleti berendezés
forgástengelyét mindig a Nap felé mutatóan. A tájoláshoz
napérzékelőt, földérzékelőt használt, a beállító-hajtóművek hidrazinnal működtek. A fedélzeti berendezések kö
zött szerepelt a termális ionizációt, a Nap röntgensugár
zását, a Nap ultraibolya sugárzását mérő műszer, magnetométerek,
szcintillációs
számláló,
infravörös
radiometer és elektrondetektor. A telemetriás rendszer a
DFH sorozat esetében használt berendezés továbbfej
lesztett változata volt, fedélzeti adatrögzítőt tartalmazott,
ez képes volt adatokat gyűjteni a világ minden részéről,
majd később, amikor valamelyik Kínában felállított köve
tőállomás felett átrepült, a rögzített információt lesugá
rozta a Földre. Az SJ-2-t az FB-1 hordozórakéta állította
pályára. Az SJ-2-vel együtt két ballon műholdat is felbo
csátottak, az SJ-2A és az SJ-2B jelűt. Habár az SJ-2
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22. ábra: A Jaogan-1 műhold

volt a küldetés fő célja, három műhold indítása egyetlen
hordozórakétával igen nagy sikernek számított az űresz
közök követése, pályán történő szétválasztásuk és irá
nyításuk terén.
Az SJ-3 jelű földtudományos mesterséges holdat 1985ben törölték. 450 kg-ot nyomott volna.
Kínában a csillagászati mesterséges hold fejlesztése is
megkezdődött, azonban 1985-ben ezt a programot is töröl
ték. 500 kg-os lett volna, és napfizikai, illetőleg csillagásza
ti mérésekre tervezték.
A DQ-1A és a DQ-1B (ismertek DQ-1 és DQ-2 néven
is) QQW ballonholdak voltak, 1990. szeptember 3-án indul
tak a felső légkör sűrűségének tanulmányozására. Töme
gük 2,6, illetve 3,3 kilogramm volt, a C Z-4 hordozórakéta
felső fokozatáról váltak le, speciális adaptert használva a
többszörös hasznos teher kilökésére.
Az SJ-4 1994. február 8-án indult, a magnetoszféra fizi
káját tanulmányozta (magát a mágneses teret, valamint az
ott előforduló részecskéket). Kína-4 néven is ismert
(SKW-4). A műhold feladatát a hivatalos források a követ
kezőkben jelölték meg: a világűrben lévő töltött részecskék
tanulmányozása, a sugárzási viszonyok, valamint a sugár
zás elleni védelmi technikák. A műszerek közt találhatunk
egy nagy energiájú proton- és nehézion-detektort, nagy
energiájú elektrondetektort, plazmadetektort, az űrszerke
zet felszínének potenciométerét, valamint egy feltöltődésmérő berendezést. 397 kg tömegű volt, sikeresen indította
orbitális pályára az ez alkalommal először startoló CZ-3A
hordozórakéta.
Az SJ-5 a sugárzási övezeteket tanulmányozta. A Kínai
Tudományos Akadémia Központi Alkalmazott Űrtudományok Kutatási Központja készítette. Az SJ-5 műhold a
CAST968 jelű alapegységre épült, és 11 kísérleti berende
zést szállított. Tömege 298 kg volt, tervezett élettartama
pedig körülbelül három hónap. Felvitt egy kísérleti platfor
mot is, segítségével három különböző magasságbeállító
technikát tesztelve (3 tengelyű, spin- és gravitációstabili
zált). Helyet kapott a világűr elemi részecskéit tanulmányo
zó berendezés is, illetve a folyadékok űrbéli viselkedését
kutató (e kísérletben fényképfelvételek készültek), S sávú,
nagy sebességű adatátviteli berendezés, továbbá egy nagy
teljesítményű adatrögzítő.

Az SJ-6 küldetés keretében két technológiai műholdat
bocsátottak fel. A kiadott jelentések szerint a világűri kör
nyezetet tanulmányozták, a sugárzást és annak hatásait,
feladatuk volt az űrfizikai paraméterek rögzítése, valamint
egyéb kapcsolódó űrkísérletek végzése.
Mindkét műholdat a Sanghaji Űrrepülések Technológiai
Akadémiája és a Dongfanghongi Műholdtársaság készítet
te a Kínai Repüléstudományok és Technológiai Vállalat irá
nyítása alatt. A jelentések szerint ugyancsak a CAST968
platformot használták. A műholdak fedélzetén elhelyezett
műszereket túlnyomó részben a Kínai Elektronikai Techno
lógiai Társaság készítette. A műholdpáros élettartamául
„legalább két évet” jelöltek meg. A küldetés valószínűleg
elektronikai hírszerzési feladatokat is (ELINT) ellátott, fő
ként technológiai teszteket. 2004. szeptember 9-én indul
tak, pályára a CZ-4B hordozórakéta állította mindkét mű
holdat. Az utolsó fokozatról egy perc eltéréssel váltak le.
A sorozat következő tagja, az SJ-7 Jihuanból startolt
2005. július 5-én. A hivatalos források szerint a világűri kör
nyezetet tanulmányozza, és ehhez csatlakozva különböző
tudományos és technológiai kísérletek sorát végzi. A Kínai
Űrhivatal szerint élettartama legalább három év lesz. A start
a Hosszú Menetelés hordozórakétával a 85. indítás volt
1970 óta, egyben a 43. sikeres indítás 1996 októbere óta.
Az SJ-8 2006. szeptember 9-én indult küldetésére. Kö
rülbelül 2000 darab magvat szállított kilenc különböző faj
terméséből, melyeket kitettek a mikrogravitációs környezet
nek, valamint a világűrben gyengítés nélkül áramló kozmi
kus sugárzásnak. A magvak az őket szállító kapszulában
visszatértek a Földre, ahol kicsíráztatták őket, és megfi
gyelték, esetlegesen milyen genetikus mutációt okozott a
nyílt világűri környezet. A korábbi kísérletekben szereplő
rizs- és gabonamagvak megnövekedett terméshozammal
reagáltak. A CZ-2CIII hordozórakéta állította pályára, ahol
közel egy hónapot töltött a berendezés.

J aogan holdak

A sorozat első darabja 2006-ban indult Föld körüli pályára.
A 2007. május 25-én, magyar idő szerint 9.12-kor végrehaj
tott startot előzetesen nem jelentették be. A kétfokozatú
Hosszú Menetelés-2B rakéta állította napszinkron pályára
a Jaogan-2 nevű műholdat. Az új radaros távérzékelő űr
eszköz hivatalos tudományos programjában a földfelszín
megfigyelése, termésbecslés, katasztrófa-előrejelzés is
szerepel. A hordozórakéta másik „utasa” egy miniatűr, 1 kgos egyetemi műhold, amellyel mikroelektronikai kísérleteket
végeznek. Még egy érdekes kerek szám: ez volt minden
idők századik sikeres kínai startja!
Az új távérzékelő hold indítása előtt egy nappal Kína is
csatlakozott ahhoz a nemzetközi egyezményhez (Interna
tional Charter „Space and Major Disasters”), amely lehető
vé teszi, hogy természeti katasztrófák esetén a műholdas
adatok gyorsan és ingyenesen a mentés és a kárelhárítás
szolgálatába állíthatók legyenek. Az egyezményt az euró
pai (ESA) és francia (CNES) űrügynökségek kezdemé
nyezték, az ENSZ 1999-es bécsi UNISPACE-III konferen
ciáját követően. A műhold-üzemeltetők közül eddig már
Nagy-Britannia, Kanada, India, Japán, Argentína és az
Egyesült Államok szervezetei írták alá a megállapodást.

N igcomsat- 1

A távközlési hold Kínában készült, kínai hordozórakétá
val állt pályára, és a kínaiak működtetik majd. A NIG-

23. ábra: A Sencsu űrhajó háromnézeti rajza

COMSAT-1 Hszicsangból startolt 2007. május 14-én, a
Hosszú Menetelés-3B hordozórakétával. Hivatalos kínai
hírügynökségi források emlékeztetnek rá, hogy ez volt az
első alkalom, amikor külföldi megrendelésre kereskedel
mi műholdindítást hajtottak végre. A start időpontjával
egy időben tartották Sanghajban az Afrikai Fejlesztési
Bank éves igazgatósági ülését. Mindkét esemény a kí
nai-afrikai kapcsolatok erősödését jelzi. A NIGCOMSAT-1 megépítése és felbocsátása annak a 331 millió
dolláros üzletnek a része, amelyet Kína és Nigéria 2004ben kötött. A műhold Közép-Afrika telefonos és internetes
ellátottságát javítja majd. Ami a kínai kereskedelmi mű
holdprogramot illeti, ez még csak a kezdet. A tervekben
máris mintegy 30 indítás szerepel, köztük például egy ve
nezuelai műholdé.

A

S encsu űrhajó

A kínai Sencsu űrhajó meglehetősen hasonlatos az orosz
Szojuz űrhajóhoz, ám annál nagyobb, és teljes egészé
ben új konstrukció. Miként a Szojuz, három fő részre ta
golódik, orbitális modulra, visszatérő egységre és szer
vizmodulra. Az orbitális modul - a Szojuzzal ellentétben
- saját hajtóművel rendelkezik, napelemekkel és irányító
rendszerrel, lehetővé téve az önálló repülést. A Sencsu
űrhajóhoz kifejlesztették a pilótás repülés valamennyi
elemét (űrséta, megközelítő és dokkolási technika), vala
mint személyszállító eszközként fog szolgálni a kínai űr
állomáshoz. Miként a Szojuz lecsupaszított változata, al
kalmas holdkerülő és holdraszálló küldetés lebonyolítá
sához.
A Sencsu program korlátozott anyagi forrásokkal rendel
kezik, ennek eredményeként a megvalósítása elnyúlik. A
munkálatok 1992-ben kezdődtek, jóval később, 1999/2000
telén került sor az első pilóta nélküli repülésre. A Sencsu ti
zenhárom alrendszerének kifejlesztéséhez mérnökök és
technikusok ezrei, valamint 300 szervezet munkája szüksé
geltetett. Az első emberes küldetés 2003 őszén zajlott.
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24. ábra: A Sencsu űrhajó az űrben - fantáziarajz

A végleges terveket 1992. szeptember 22-én fogadták el
a Project 921 keretében, ekkor öltött végleges formát a kí
nai emberes űrprogram. Vang Jongcsit tették meg a tervek
legfőbb felelősének. A CAST-nál Hi Farén az űrhajó felelő
se, miként a szervizmodulé is. A CALT tervezte a CZ-2F űr
hajósok felbocsátására alkalmas változatát.
Vang Jongcsi felelőssége nem pusztán az új űrhajó és
a módosított gyorsítórakéta kifejlesztésére terjed ki. A
program megvalósítása igényelte a kínai technológiai ala
pok és az infrastruktúra modernizációját, és igazából ez
volt a legfontosabb cél. Teljesen új technológia, függőle
ges összeszerelő épület, indítóállásba szállító jármű és ki
lövőállás építése Jihuanban (Hszu Kejun főmérnök veze
tésével). Az emberes repülés integrált megközelítésének
köszönhetően - beleértve a szárazföldi, tengeri és légi
járműveket - Csao Jun felügyelete alatt elsődleges leszál
lási övezetnek Sizivangi és Alasanjoi térségét jelölték ki
Belső-Mongóliában. Új, S sávú követő- és irányítóhálóza
tot fejlesztettek ki Ju Csijan irányítása alatt. E rendszer Kí
na területén kívüli elemeket is tartalmaz, új követőhajót, a
jelenlegi követőállomások és hajók továbbfejlesztését, új
repülésirányító központ építését Peking északkeleti vá
rosrészén. Űrhajósképzés és ehhez csatlakozó technoló
giák nem léteztek Kínában, ki kellett fejleszteni, s mindezt
Su Suangning irányítása alatt hajtották végre az Űréletta
ni Műszaki Kutató Intézetben. A 2,3 milliárd dollárt felöle
lő teljes pilótás űrprogramból egymilliárd ment el az inf
rastruktúra megteremtésére.
A Sencsu űrhajó megvalósításához jelentős orosz segít
séget is igénybe vettek. A tervek 1995 augusztusára öltöt
tek végleges formát, nem sokkal később elkezdődött a
négy földi kísérleti példány megépítése, kettő a szerkeze
ti anyagok, egy-egy a hőterhelési, illetve elektronikai tesz
tek elvégzésére. Igen sok nehézség lépett fel. A kínaiak
gyakran idézik fel, az orosz technológia átvétele hihetet
len összegeket igényelt volna, ezért a legtöbb esetben ki
fejlesztették saját verziójukat. A Szojuz űrhajónál nagyobb
méret melletti döntés is további tesztek sorozatát igényel
te az aerodinamikai eltérések miatt. Jelentős problémák
merültek fel a visszatérő egység megvalósítása során is.
A mentőrendszer kipróbálása 1995 augusztusában ku
darcba fulladt, az első sikert csak 1997 áprilisában köny
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velhették el. A sikeres változat azon
ban 900 kilóval nyomott többet, ezért
súlycsökkentő programot kellett vég
rehajtani. 1998 májusában a CZ-2F
hordozórakéta és a Sencsu űrhajó
makettje kigurult az összeszerelő
hangárból a kiszolgálási próbák vég
rehajtására. A mentőrendszer - kívá
natos tömegű - változatával az első
sikeres próbát 1998. október 19-én
hajtották végre.
1999 júniusában a hivatalos beje
lentések mintegy megerősítéseként miszerint a Sencsu űrhajó első pilóta
nélküli repülésére az év októberében
kerül sor - az interneten rejtélyes mó
don felbukkant egy beszkennelt felvé
tel is a CZ-2F hordozórakétáról, csú
csán a Szojuz űrhajónak megfelelő
burkolattal. Forrásként egy BelsőMongólia területén működő szerelő
üzemet jelöltek meg. A képen jól lát
szott, hogy a Szojuz űrhajónál na
gyobb űreszközről van szó.
Júliusban bejelentették azt is,
hogy a negyedik Juan Vang követőhajó készen áll csat
lakozni három társához, így a flotta létszáma teljessé
válik még az év októberében. Azután augusztusban a
Távol-Keleten szóbeszéd kelt szárnyra egy bizonyos
hajtóműrobbanásról Jihuanban, mely során pilótás re
püléshez készített berendezések is megsemmisültek.
Hivatalos kínai források mindezt néhány napon belül cá
folták, azonban nagy hirtelen a Sencsu októberre beje
lentett startját megváltoztatták, „valamikor 1999-ben”
datálásra. Valójában a program súlyos csúszást szen
vedett, az 1999 végére vonatkozó határidő tartására
csakis egyetlen lehetőség kínálkozott, az elektronikai
tesztek végrehajtására készült modell felbocsátása éles
küldetésre. Így hát az első Sencsu űrhajó működőképes
szervizmodullal és visszatérő kapszulával indult útnak,
az orbitális egysége azonban tulajdonképpen csak egy
makett volt.
Mindeközben az orosz-kínai együttműködés folytatódott.
1999 augusztusában Csillagvárosban, a Hidrolab második
szintjén egy hatalmas teremben, 15-20 fős kínai kutatócso
port folytatta a munkát. Tevékenységük láthatóan össze
kapcsolódott az orosz Zero-G repülőgéppel végrehajtott kí
sérletekkel, ám nem űrsétatréningekkel.
Az első űrhajó felbocsátása nyomban lehetségessé
vált, mihelyt a negyedik Juan Vang követőhajó is csatla
kozott a flottához. Négyből három hajó a déli féltekén fog
lalta el tartózkodási helyét a 35 fokhoz közeli szélessé
gen, az egyik Namíbia, a másik Ausztrália délnyugati
partjainál, míg a harmadik a Csendes-óceán közepe tá
ján, nem messze a dátumvonaltól. A negyedik hajó Japán
déli partjaihoz úszott (követni az indítás utolsó szakaszát,
és sikertelen start esetén menteni az űrkapszulát). A szá
razföldi követőállomások az indítás helyén Jihuanban,
Nyugat-Kínában, Dél-Afrikában és Pakisztánban voltak
felállítva.
Az első pilóta nélküli Sencsu űrhajó, a kínai Project
921 tervezet mindössze 49 nappal később indult útjára,
mint az eredetileg bejelentett 1999. október 1-jei dátum.
A névadást maga a kínai elnök, Csiang Cömin végezte,
ő keresztelte el az űrhajót „Sencsu” névre, mely többfé
leképpen is fordítható („isteni hajó” , „az istenek hajója”,
„isteni gép”). A startról filmet hoztak nyilvánosságra,

ezen láthatta a nagyközönség első alkalommal az ember
szállítására átalakított C Z-2F hordozórakétát, a függőle
ges összeszerelő csarnokot és az űrhajó pontos konfigu
rációját.
A szóbeszéd ellenére a következő ember nélküli repülés
re csak 2001 januárjában került sor. A második út során egy
majmot és egy nyuszit küldtek fel az űrhajó létfenntartó
rendszereinek tesztelése céljából. A Sencsu-2 a világűrben
többször is beindította és kikapcsolta hajtóművét, három
pályamanővert hajtott végre repülése során. Hét nap repü
lés után a leszállóegységet és a szervizmodult leválasztot
ták az orbitális modulról. A fékezést követően a szervizmo
dult is leválasztották, az űrhajó pedig Belső-Mongóliában
ért földet. A leszállást követően a megjelent fotók láttán
újabb spekulációk kaptak szárnyra, miszerint a küldetés si
kertelen volt. Az orbitális egység pedig tovább folytatta irá
nyított repülését a Föld körül, miközben különböző kísérle
teket végeztek fedélzetén.
A Sencsu-2 100 kg-mal könnyebb volt elődjénél, a súlycsökkentést a kábelek újrahuzalozásával oldották meg.
Mindeközben a kínai űrhajósjelöltek tovább folytatták felké
szülésüket. A súlytalanság állapotát gyakorolták egy 15 m
átmérőjű, 21 m magas, függőlegesen felállított szélcsator
nában, ahol 150 km/h szél segítségével lebegtették a jelöl
teket.
A Sencsu-3 2002 márciusában indult, a program végre
hajtása felgyorsult. Első ízben használták a mentőrend
szert. A felbocsátását közel három hónappal el kellett ha
lasztani, miután hibás csatlakozóegységet találtak a hor
dozórakétán azután, hogy kigördítették a szerelőcsarnok
ból 2002 januárjában. A hordozórakétát szétszedték, és
minden gyanús
csatlakozóegysé
get kicseréltek. A
javítási munkála
25. ábra: A Sencsu űrhajó a
tok közben tíz
szerelőcsarnokban
újabb hibát vet
tek észre, ezúttal
az űrkapszulá
ban, ahol egyéb
ként a repülés
során egy műűr
hajós is helyet
kapott, rajta fi
gyelték
volna
meg az életfenn
tartó rendszerek
működését. A le
szállóegység áp
rilis 1-jén tért
vissza
BelsőMongóliába. Az
orbitális egység
az űrben maradt,
további kísérlete
ket folytattak vele
egészen 2002.
november 12-ig.
44 tudományos
berendezést vitt
magával, többek
között a Kínai Tu
dományos Aka
démia által fej
lesztett közepes
felbontású térké
pező kamerát.

A Sencsu-4-et 2002. december 29-én indították. Végső
próba a pilótás repülések megkezdése előtt - még az el
ső út asztronautái is beültek a pilótafülkébe, és végrehaj
tották valamennyi repülés-előkészítési lépést a vissza
számlálás egy bizonyos pontjáig. Ezután elhagyták a piló
tafülkét, és az indítási eljárás immár nélkülük folytatódott.
Első alkalommal bocsátották fel az űrhajót éjszaka. Az űr
hajó 52 kísérleti eszközt vitt fel, négy fontos kutatási terü
lethez kapcsolódva (a Föld mikrohullámú sugárzásának
megfigyelése, a világűr jelenségeinek kutatása, a folyadé
kok viselkedése mikrogravitációs környezetben, valamint
biotechnológiai kísérletek). Az űrkapszula 2003. január 5én sikeresen földet ért. A kínaiak mindezt jelentették a hírügynökségeken keresztül, már egy órával később nyilvá
nosságra hozták a kapszula fotóját is - a piszkos hóban
„pihenve”. Miként az előző repülések alkalmával, az orbi
tális egység most is tovább folytatta küldetését. Mind
eközben a kínai űrhajósok rendületlenül végezték felké
szülésüket, a küldetés sikere láttán pedig ki is tűzték az
első pilótás űrrepülés végrehajtását 2003 második felére.
Nyugati szakértők megjegyezték, hogy az orbitális és a
szárazföldi követőrendszerek lehetővé teszik űrhajó dok
kolását a már fent keringő orbitális egységhez, a jövőben
végrehajtandó űrállomás-küldetések mintegy előkísérleteként.
2003. október 15. - Kína első pilótás űrrepülése. A
Sencsu-5 hajtotta végre, fedélzetén Jang Livejjel. A regge
li órákban dübörgött fel vele a CZ-2F hordozórakéta. Min
den a terveknek megfelelően zajlott le. A startot követően
az űrhajós rátért a 200x343 km-es orbitális pályára. Már ek
kor kiadták a parancsot az esetleges mentés miatt felsora
kozó haditengerészeti egységeknek a kikötőbe való vissza
térésre.
A rendkívül konzervatív repülési ten/ értelmében Jang
Livej a Sencsu űrhajó visszatérő kapszulájában tartózko
dott a repülés teljes, 21 órás időtartama alatt. Nem lépett be
az orbitális modulba. Két pihenési lehetőséget kapott,
egyenként három óra időtartamban, a tervek szerint az ét
kezést is ki kellett próbálnia egy vagy két alkalommal, meg
kellett kóstolnia a kiváló kínai űrételeket. A folyamatos, szé
lessávú kapcsolatot a világűrből, ideértve a színes televízi
ós közvetítést is, a kínai követőhajók biztosították - a szá
razföldi állomások mellett.
A repülés 21. órájában az orbitális modult leválasztották,
amely fent maradt a 343 km-es pályán, hogy az előzetes
tervek szerint legalább hat hónapig katonai fotófelderítést
végezzen. A fékezőhajtóműveket - az egyik követőhajó ál
tal leadott parancsra - Afrika nyugati partjainál kapcsolták
be. A Sencsu-5 mindössze 4,8 km-re szállt le attól a hely
től Belső-Mongóliában, ahol a kereső-mentő szolgálat egy
ségei várták. A repülés teljes időtartama 21 óra 23 perc
volt.
A következő Sencsu űrhajó, sorrendben a hatodik, 2005.
október 12-én indult útnak, ezúttal már két űrhajóssal a fe
délzetén, Fej Csunlong és Nie Haijseng irányításával. Öt
napot töltöttek a világűrben, és elsőkként átszálltak az orbi
tális modulba is. Az orvosbiológiai kísérletek mellett kutató
munkájuk természetét nem részletezték, és mindössze né
hány felvételt hoztak nyilvánosságra az orbitális modul bel
sejéből. Nagy valószínűséggel katonai kísérleteket hajtot
tak végre. Küldetésük végeztével sikeresen leszálltak, helyi
idő szerint október 16-án hajnalban.
A következő Sencsu űrhajó repülése 2008 szeptemberé
ben várható, ezúttal már három űrhajóssal a fedélzetén,
akik közül legalább egy űrsétát is végre fog hajtani.
(Folytatjuk)
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jugoszláv utódállamok közül a legcsendesebben Ma
cedónia éli új életét, a 2000. év válsága óta keveset
hallani az országról. Elöljáróban ejtsünk néhány szót
a csendes felszín alatt húzódó, de az ország jövőjét meg
határozó konfliktusról.
A mai Macedónia területét a XIV. századi török hódítás
előtt nem fogta össze önálló, helyben központtal bíró államalakulat. Ezért a Török Birodalom európai részének XIX.
századi felbomlásakor a földrajzi egységet képező terüle
ten önálló állam megformálása szóba sem került. A térség
ben vegyesen éltek görögök, törökök, albánok, mohame
dán szlávok (pomákok) és keresztény szlávok. A balkáni tö
rök uralom összeomlási folyamatát nagyban indukálta a tér
ség feletti vetélkedés, amelyből Görögország, a fiatal Bul
gária és Szerbia vették ki részüket. Valamennyien a keresz
tény szlávokkal való nemzeti azonosságukat hirdették, egy
mást kizáró elméleteket vallva a lakosság eredetéről, nyel
véről. A második világháború befejezése előtt Macedónia
területe többször is gazdát cserélt, egységének fennmara
dása az aktuális regionális hatalmi akarattól függött. Az el
különült macedón nemzeti tudat kialakulása csak a

A

XIX-XX. században ment végbe. A folyamat kiteljesítését a
jugoszláv nemzetiségi politika segítette elő, szem előtt tart
va azt a tényt is, hogy a korabeli Bulgária szovjet szatellitál
lamként más hatalmi érdekszférába tartozott.
A lakosság több mint 30%-át kitevő és lassan növekvő
számarányú albán kisebbség radikális tagjai a 2000. év ele
jén majdnem polgárháborút robbantottak ki, amihez az elő
ző évi koszovói eseményeket kedvező alkalomként értékel
ték. Nyílt céljuk az albán többségű területek elszakítása
volt. A nemzetközi közösség nyomására megállapodás
született a szkopjei kormányzat és az albánok között,
amelynek eredményeként az albán közösség szélesebb jo
gokat kapott, cserében lemondtak az elszakadásról.
Az albán szeparatista törekvések sikeressége esetén el
képzelhetőnek tűnik Bulgária szintén etnikai alapú aspiráci
óinak érvényesítése. Hivatkozási alapul az szolgálna, hogy
bolgár álláspont szerint a macedónok a bolgár nyelv tájszó
lását beszélik, a bolgár nemzet keretei közül csak a jugo
szláv államalakulat szakította ki őket. Szintén megemlítendőek a mai Szerbia befolyásolási törekvései déli szomszéd
ja irányába.

1. ábra: A német 38M. Flakvierling (4x20 mm) légvédelmi gépágyú jó állapotban lévő példánya
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2. ábra: A jugoszláv gyártmányú М-55 A2 típusú driling
(3x20 mm) légvédelmi gépágyú

3.

4. ábra: A múzeum bejárata

ábra: A német 38 M Flak, elölről nézve, ezt a volt jugoszláv hadsereg sokáig használta
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5. ábra: Szovjet eredetű ZiSz-3 76,2 mm-es hadosztályágyú

6. ábra: A volt jugoszláv M-48B-1 típusú 76,2 mm-es
hegyiágyú összecsukott talpszárral

Az elemzők ma sem tartják lezártnak ezt a többoldalú
konfliktust. Noha a térség államainak - különféle szakasz
ban tartó - európai integrációs törekvései a jelenlegi status
quo fennmaradását teszik inkább valószínűvé, a fenti té
nyezőkre tekintettel az ország hosszú távú jövője bizonyta
lannak tekinthető.
A fiatal macedón hadsereg önálló, nyilvános múzeuma 2006.
augusztus 1-jén nyílt meg Szkopjéban. A végleges kiállítás fel
építése: a földszinten a mai Macedónia történelmi gyökereit
meghatározó két legfontosabb időszak kerül bemutatásra. Az
első terem az 1903. augusztus 2-i, ún. Illés-napi felkelés törté
netét mutatja be. Kiemelten foglalkozik a felkelés keretein belül
az 1903 augusztusában mindössze 9 napig létezett kis Krusevói Köztársasággal, amelyet a hivatalos macedón történetírás a modern kori, önálló macedón államiság első kísérlete
ként aposztrofál. A második teremben a második világháborús
partizánharcok, hivatalos elnevezéssel Macedónia Nemzeti
Antifasiszta Felszabadító Háborúja (National Liberation Antifas
cist War of Macedonia) emlékeinek kiállítása kap helyet.
Az első emeleten található az ókor, az oszmán birodalmi
időszak, a parasztfelkelések, a balkán háborúk és az első
világháború időszakának tárlata, emellett egy előadóterem
és egy kis könyvtár. A második emeleten haditérképek és
egyenruhák kiállítása tekinthető meg. Ugyanitt helyezkedik
el a Macedón Köztársaság hadseregének bemutatóterme.
A teljes tárlat kialakítása még folyamatban van. Jelenleg
ideiglenes jelleggel a földszint két nagy bemutatóterme lá
togatható a fent említett kiállításokkal.
A múzeum udvarán a bejárat előtt néhány löveget állítottak
fel. A kiterjedt, 1,2 hektár területű udvar részeiben a sétány és
a szabadtéri fegyverbemutató kialakítása jelenleg is folyik, a
tervek szerint egyebek között T-34-es, T-55-ös és Sherman
harckocsikat, továbbá Mi-24-es helikoptert is kiállítanak.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető. A múzeum épülete
Szkopje Aerodrom kerületében, a macedón Katonai Akadé
mia házszám nélküli, volt dékáni épületében található.
(A fotók a szerző felvételei - Szerk.)

7. ábra: Az M-55A2 gépágyú elölről nézve
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”a'“ ás A Magyarországon gyártott
lőfegyverekhez használt idegen lőszerek
a második világháború időszakában шва
Csereszabatos német 1 0 5
ÉS KUMULATÍV GRÁNÁTOK

м м -es köd-

А 37M páncélgránátot a németek elvétve használták.
Valószínűleg hamar rájöttek, hogy nem elég hatékony,
ezért exportcikként készségesen eladták a m agya
roknak. A felhalmozott tetemes mennyiség birtokában
aztán itt is rájöttek, hogy nem túl eredményes lőszer.
(Ha egy tarack ilyen lőszert a hatásosság reményével el
tudott lőni, akkor már olyan közel volt a cél - harckocsi
- , hogy a tüzérek lába alatt már igencsak „éghetett a ta 
laj”.) így a gránátok a raktárakban maradtak, és a front
áthaladásakor Nyugat-Magyarországra és Ausztriába
menekítették azokat, ahol aztán végül többnyire szét
szóródtak.
A különleges lőszerek még a németeknél is ritkák voltak.
A magyar tüzér szakmában pl. a céljelölő gránáttal hivata
losan egyszerűen nem tudtak mit „kezdeni”, mivel sem a
harcászatunk, sem a kiképzés nem tartalmazott instrukció
kat ilyen lőszer alkalmazására. A kumulatív lőszerek szé
leskörűen elterjedtek, mivel az eredeti funkción kívül gya
logság ellen repeszgránátként sem volt megvetendő a ha
tásuk.

47. ábra: 10,5 cm 39M német páncélrobbantó gránát (m. m.)
10 cm Gr. 39 rőt Hl. (német m.)
Teljes gránáttömeg 11,76 kg
Gyújtószerkezet: A. Z. 38 (német m.)

48. ábra: 10,5 cm 39M német А, В, C páncélrobbantó
gránát (m. m.)
10 cm Gr. 39 rőt Hl./A, Hl./B, HI./C (német m.)
Teljes gránáttömeg 11,76 kg
Gyújtószerkezet: A. Z. 38 (német m.)

Csereszabatos német 1 0 5

F. H. Gr. 38 Nb. (német m.)
Teljes gránáttömeg 14,71 kg
Gyújtószerkezet: ki. A. Z. 23 Nb. (német m.)
ki. A. Z. 23 Nb. Pr. (német m.)
ki. A. Z. 40 Nb. Pr. (német m.)
ki. A. Z. 23 (0,15) (német m.)
ki. A. Z. 23/1 (0,1) (német m.)
ki. A. Z. 23 (0,1) umg. (német m.)

46. ábra: 40 M német időzíthető ködgránát (m. m.)
F. H. Gr. 40 Nb. (német m.)
Teljes gránáttömeg 15,25 kg
Gyújtószerkezet: Dopp. Z. S/60 FI. (német m.)

м м - es különleges gránátok

49. ábra: Német repesz-gyújtó gránát (m. m.)
F. H. Gr. Sprg.-Br. (német m.)
Teljes gránáttömeg 15,75 kg
Gyújtószerkezet: A. Z. 23 v (0,15) (német m.)

50. ábra: Német céljelölő gránát gránát (m. m.)
F. H. Gr. Deut. (német m.)
Teljes gránáttömeg 14,63 kg
Gyújtószerkezet: Dopp. Z. S/60 FI (német m.)
2008/3 HADITECHNIKA
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51. ábra: Német gyújtógránát (m. m.)
F. H. Gr. Br. (német m.)
Teljes gránáttömeg 15,25 kg
Gyújtószerkezet: A. Z. 23 v (0,15) (német m.)
A. Z. 23 Pr. (német m.)
A. Z. 23 1 (német m.)
A. Z. 23/42 (0,15) (német m.)
A. Z. 23 Zn. (német m.)

52. ábra: Német világítólövedék (m. m.)
10,5 cm Lt. Gs. (német m.)
Teljes gránáttömeg 14 kg
Gyújtószerkezet: Dopp. Z. S/60 FI. (német m.)
Dopp. Z. S/60 v. (német m.)

55. ábra: 12 cm orosz öntöttacél aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 15,9 kg, robbanóanyagtömeg 2,67 kg
Gyújtószerkezet: GVM fej (orosz m.)
GVMZ fej (orosz m.)
GVMZ-1 fej (orosz m.)
M-4 fej (orosz m.)

56. ábra: 12 cm román aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 16 kg
Gyújtószerkezet: U2 fej (román m.)

Németország

53. ábra: Német fehér-piros lövedék (m. m.)
(Propaganda lövedék)
Weiß-Rot Geschoß (német m.)
Teljes gránáttömeg 13,65 kg
Gyújtószerkezet: Brennzünder MGL (német m.)

A viharos 1944-es évben legyártásra került pár száz db
120 mm-es 43M aknavetőhöz magyar lőszerek is készül
tek. Nyilvánvaló okokból (kapacitás- és anyaghiány,
utánpótlási gondok, valamint a csapatok által zsákmá
nyolt és nem hivatalosan használt ilyen űrméretű orosz
fegyverzet következtében) a lőszer kevés volt. Ezért a
parancsnokok és a kezelők minden bizonnyal alkalmilag
igényeltek, és kaptak is a német lőszerkészletből. A ma
gyar aknagránáttal szinte azonos ballisztikai tulajdonsá
gú német lőszer tüzelése semmilyen nehézségbe nem
ütközött. Megbízható lőszer volt.

Szovjetunió

Kaliber: 120 мм
Fegyverek
12 cm 43M aknavető
Beszerzett lőszerfajták országok szerint

Bár hivatalos adat nem tanúskodik ilyen lőszer magyar csa
patok általi alkalmazásáról, mégis belevettem a felsorolás
ba, mivel a lehetőséget nyilvánvalónak tartom. A szovjetek
jól ellátottak voltak 120 mm-es aknavetővel, és a harchoz
kiszállított lőszerkészletük is rendre bőven elegendő volt.
Biztos, hogy sok zsákmányanyag esett az összecsapások
folyamán.
A 82 mm-es orosz aknagránátokkal ellentétben a 120
mm-es jól működött, csak egészen ritkán „fulladt be” a be
csapódáskor.

Románia

54. ábra: 12 cm 42M német aknagránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 15,9 kg
Gyújtószerkezet: Wgr. Z. 38 St. fej (német m.)
Wgr. Z. 38 C fej (német m.)
Wgr. Z. T. fej (német m.)
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Alkalmazása esetleges, mivel a román hadseregnél is ritka
volt. Magyarországi harcok folyamán a zsákmányolása
mégis elképzelhető.
Jó minőségű lőszer volt. Hátránya, hogy a késleltetett
működést csak a gyújtószerkezet kicsavarása után lehetett
beállítani.

T a n u lm á n y o k

Kaliber : 1 4 9 мм
Fegyverek
15 cm 14M közepes tábori tarack
15 cm 15M közepes tábori tarack
15 cm 14/35M közepes tábori tarack
15 cm 14/39M közepes tábori tarack
Csak olasz beszerzés

60. ábra: 21 cm 35M olasz romboló gránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 100,5 kg, robbanóanyag-tömeg 14,1 kg
Gyújtószerkezet: 917M olasz fej (m. m.)

57. ábra: 15 cm 32M olasz repeszgránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg: 42,7 kg
Gyújtószerkezet: 1917M fej (olasz m.)

61. ábra: 21 cm olasz aknahatású (romboló) gránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 48,5 kg, robbanóanyag-tömeg 13,9 kg
Gyújtószerkezet: 917M olasz fej (m. m.)

Fegyverek
21 cm 39M (Ansaldo) nehéz tábori tarack
21 cm 40M nehéz tábori tarack
21 cm 40M (II) nehéz tábori tarack
Csak olasz beszerzés

Olaszország
58. ábra: 15 cm 32M olasz rombológránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 47 kg, robbanóanyag-tömeg 3,3 kg
Gyújtószerkezet: 1914M fenék (olasz m.)
1909M fenék (olasz m.)
1911/1917M fenék (olasz m.)

Olaszország
Ez a lőszer kisebb kaliberű testvéreihez hasonló (7,5 cm
és 10 cm 32M olasz lőszerek) körülmények között került
a magyar hadfelszerelésbe, és ugyanazokat lehet róla el
mondani.
Becsült beszerzett mennyiség: 80-100 ezer db.
A rombológránátokat egyértelműen a felvidéki erődök és
a román Károly-vonal ellen indított támadásra készletez
ték. A silány fémanyagú olasz lőszereket tekintve - sok re
pedés, törés fordult elő a kilövések során - valószínűleg
alkalmatlanok voltak ilyen felhasználásra.

K a l ib e r : 2 1 0

mm

59. ábra: 21 cm 35M olasz repesz-romboló gránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 101,1 kg, robbanóanyag-tömeg 18,6 kg
Gyújtószerkezet: M38 olasz fej (m. m.)

1939 nyarán megérkezett az első olasz nehéztarack a lősze
rekkel együtt. A próbalövészeteken az olasz gránátok a szo
kásos rossz teljesítményt nyújtották. Ezután a HTI javaslatára
a külföldi beszerzést feladták, és teljesen újak tervezésébe
fogtak. Az így született magyar lőszerek a már elismert és be
vált 33M lőszerfejlesztési vonal újabb példányai lettek. Mind
ezek ellenére a beálló lőszerhiány nyomásának engedve
1940 márciusában 1400 db repesz-romboló és 5600 db rom
bológránátot rendeltek, de 1941-re még mindig nem érkezett
meg a teljes mennyiség. Becsapódáskor több rombológránát
gyújtóvédő csúcsa anyaghiba miatt széttört, beszakadt.
A 21 cm-es csepeli lőszergyártó bázis az 1944-es bom
bázásokban teljesen elveszett. Ezért a hadvezetés augusz
tusban 15-20 ezer db gránátot igényelt az olaszoktól, de
ebből már semmi sem valósult meg.
Egy érdekes esetről maradt fenn feljegyzés 1944-ből
Saly György szerkesztő és kiadó Visszaemlékezések a Ma
gyar Királyi Honvédség nehéztüzérségére (1995, Montreal,
Kanada) című kiadványában:
„December 24. - Hajnalban átlépjük Szlovákia határát.
Eperjestől keletre, Galambosnál tüzelőállásba megy az
egyik löveg. Lőszer hiányában a németek helikopterrel
(sic!) hoznak 21 cm olasz hajóágyúlőszert. A mi lövedékünk
súlya kb. kétszerese az olasznak és sokkal rövidebb. Né
met kívánságra nyolc lövést nagy izgalmak között
«kilövünk«, félve a csőrobbanástól, figyelmeztetve az előt
tünk lévő csapatokat, hogy figyeljék és jelentsék a becsa
pódást, a robbanást. Jelentés nem volt, így abbahagytuk a
kísérletezést...”
Megállapítható, hogy az aknahatású gránáttal lőttek.
Több 21 cm-es olasz gránátot találtak a szlovák tűzsze
részek a Duna északi partján a Magyarországgal határos
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szakaszon. Magyarországon is tudomásunk van egy kilőtt
rombológránátról Komáromtól 10 km-re délre. Valószínűsít
jük, hogy a Budapest felszabadítására indított német ellentámadásokat fedezték hátulról, szlovák területről 21 cm-es
magyar ütegek. Mivel a magyar 21-esek a mai Ukrajnán,
Lengyelországon, Szlovákián, Csehországon keresztül vo
nultak vissza, ezért ez az egyetlen eset, ahol Magyarország
területére nem gyakorlatozási céllal ilyen fegyverrel lőttek.
1945-re a lőszergyártás megszűnt, a raktárak készletéből
az utánpótlás elfogyott, kimaradt. Biztos, hogy a fenti viszszaemlékezésben említett eset nem egyedüli, és a magyar
21 cm-esek olasz lőszereket is bevonva teljesítették az
utolsó bevetéseiket.
A repesz-romboló gránát kivételével a lőszerek első vi
lágháborús konstrukciók. Ilyen kaliberű aknahatású gránát
csak az olasz hadseregben, és csak a 21 cm-es kalibernél
létezett.

Kaliber : 3 0 5 ivim
Fegyverek
30,5 cm 16M mozsár
Csak olasz beszerzés

62. ábra: 30,5 cm 11 „0733M olasz romboló gránát (m. m.)
Teljes gránáttömeg 385 kg, robbanóanyag-tömeg 34, 3 kg
Gyújtószerkezet: FKS 1909M Tipo. 2 fenék (olasz m.)
FKSR 1909M Tipo 2 fenék (olasz m.)

Olaszország
A létező 5 db 30,5 cm-es mozsárhoz lőszereket is rejtettek
el az antant ellenőrző bizottságai elől. A kb. 1930-1937 kö
zötti időszakban ezekkel a lőszerekkel folyt a kiképzés és a
lövészet. A gránátok a röppálya leszálló ágában gyakran
kúpos kilengésbe kezdtek, becsapódáskor gyakran még
sík terepen is elcsúsztak, eltörtek, nem robbantak. Ezek
mellett még a csőrobbanás veszélye is fennállt, mivel a
hosszú tárolás miatt az amúgy is pótszerekkel szerelt grá
nátok belső töltetének vegyi szerkezete megváltozhatott.
A nyílt fegyverkezés beköszöntével hirtelen beállt lőszer
igényt a csepeli Weiss Manfréd (egyedül itt tudtak ilyen ka
liberű lőszert gyártani) képtelen volt kielégíteni, ezért a más
kalibereknél megismert olaszországi beszerzés lépett élet
be. Valószínűsíthető, hogy a mozsarak a bevetéseken ha
zai lőszerkészlettel mozogtak, és nem olasszal.
Becsült beszerzett mennyiség: 4500-5000 db.
A lőszerek első világháborús tervezésűek. Ennek ellené
re a gyújtószerkezetek korszerűnek mondhatók, mivel
Krupp-rendszerű kifordulótestes centrifugális kibiztosításúak voltak. Megbízhatóan működtek.

F elhasznált irodalom
A 40 mm 36M löveg lőszer- és lövésszaki adatai, é. n., k. n.
A 81 mm-es jugoszláv aknavető rövid ismertetése. HTI,
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D 460/8 Ringbuch für Zünder, Band 1-2. 1941.
D 460/10 Ringbuch für Sprengladungen, Band 1. 1942.
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Szabó Miklós

A 885 tervszámú
orosz tengeralattjáró

A (szovjet) orosz haditengerészet egyik érdekes jelensége figyelhető meg
az új többfeladatú, nukleáris hajtású tengeralattjárónál. Az 1993-ban
megkezdett építése számos ok miatt a mai napig nem fejeződött be. Ezt
nemcsak az igen magas költségek és a pénzügyi gondok magyarázzák.
Az elmúlt két évtized alatt többször bebizonyosodott, hogy az orosz
politika és haditengerészet vezetői számos esetben egymásnak ellenkező
feladatokat, célokat tűznek ki. A számos nemzetközi és orosz publikáció
áttanulmányozása után megállapítható, hogy nehezen határozható meg
az új hajóosztály legfontosabb feladata, mivel a fedélzeti rendszerek
közül az alapvető rendszerre pontos adatunk nincs.
Az orosz haditengerészetet vizsgáló cikksorozat harmadik részében a
SZEVRODVINSZK nukleáris hajtású többfeladatú tengeralattjárót
mutatjuk be.

lőször is egy súlyos tévedést kell
kiigazítanunk. Az első részben
„repülőgép-hordozó nélkül ma
radt orosz haditengerészet” említése
során sajnos lehagytuk a jelzőt, számo
sán ezt félreértve, észrevételezték az
eltérést. A cikk befejezésénél írt teljes
megjegyzés valójában így értelmezhe
tő helyesen: „Az igazi repülőgép-hordo
zó nélkül maradt haditengerészetük
még hosszú ideig nem képvisel olyan
erőt, mint amilyet a nyolcvanas évek
közepén.” A KUZNYECOV hosszú éve
kig javításon volt, így a repülőszemély
zet csak szárazföldi reptéren gyakorol
ta a feladatát, maximális sebességnél.
Vagyis a leszálláskor hatékony füstfel
hővel takart hajótat sem a legszeren
csésebb megoldás, az önvédelemre
felemelt vadászok nagyon gyorsan el
fogyasztják üzemanyag-tartalékjukat,
és visszakényszerülnek. Továbbá a fe

E

délzeten nincs korai riasztásra alkal
mas nagyobb hatótávolságú repülőgép,
így ezt a hajót nem tekinthetjük igazi
hordozónak, csak hazai partszakaszok
közelében vagy koalíciós (szövetségesi) segítséggel képes az alapvető fel
adatai ellátására. A valóságos hordozó
lett volna a tervezett ULJANOVSZK
nukleáris anyahajó, de az már nem
épült meg.
Hasonló gondok észlelhetők a most
épülő SZEVERODVINSZK tenger

1. ábra: A hajó makettja a Krasznaja Zvezda nyomán

alattjárónál. Már az 1977-es nagy fej
lesztési tervben megfogalmazódott az
új negyedik generációs búvárhajó
alapgondolata, természetesen az ak
kor alkalmazott csapásmérő, azaz robotrepülőgép-hordozó tengeralattjárók
váltására. A vizsgálatok végén az
1985-ben elfogadott tizenöt éves hajó
építési terv többféle nem hadászati
nukleáris tengeralattjáró fejlesztését
tartalmazta. Az ekkor még 855 terv
számú hajóra valószínűleg a Jahont/Oniksz rendszert akarták telepíteni.
Az orosz tájékoztatásban megszokott,
hogy a 2007. július 8-án nyilatkozó
Anatolij Slemov admirális kijelentése
után a kiegészítő anyag még ezt a
tervszámot alkalmazta, de a nemzet
közi dokumentumokban régen 885
számon jegyzik a Jaszeny (Kőrisfa)
tengeralattjáró-osztályt. A 2x4 silóban
lévő indítóberendezésen háromféle ro
botrepülőgépet tárolnak. Más hírfor
rások 12 db silóról tudnak. Mielőtt
részleteznénk a hajó felépítését, te
kintsük át a lehetséges orosz elgondo
lásokat.

A HAGYOMÁNYOK KÖVETÉSE

A nyolcvanas évek közepén a szovjet
haditengerészetnél háromféle nukleá
ris hajtású tengeralattjárót alkalmaz
tak. A rakétahordozó, a csapásmérő
(robotrepülőgép-hordozó) és a vadász
kategóriában készültek búvárhajók. A
flottakötelékek ellen bevethető csa
pásmérő hajók méretei megközelítet
ték a rakétahordozók méreteit. Mivel
repülőgéphordozó-építés terén meszsze lemaradtak a fejlettebb országok
tól, ezért a rejtettebb csapásmérő bú
várhajóban látták azt az erőt, amely
képes az igen erőteljes, többrétegű
védelemmel rendelkező ellenséges
flottakötelék megtámadására, és a fe
délzetén lévő 24 db robotrepülővel
nagy valószínűséggel sikeresen blok
kolhatja azt.
A negyedik generációs tengeralattjá
rót már korszerűbb robotrepülőgépek
kel tervezték felszerelni, így méretei
csökkentek, és a vadászhajókhoz ha
sonlítható. Ez nagyon fontos szem
pont, mert így feleslegessé vált a har2008/3 HADITECHNIKA
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madik hajóosztály kialakítása. Az
Egyesült Államoknál nincs csapásmé
rő kategória, mert azokat a feladatokat
a vadász-tengeralattjárók látják el.
A tengeralattjáró fejlesztését orosz
adatok szerint a mai Malachit tervezőirodára bízták, és a főkonstruktőr B. N.
Pjadov lett, más források - Global Se
curity - szerint az SzKB-18 tervezőiroda volt a fejlesztő, és a főkonstruk
tőr Kormilicsin. A munkát a nyolcvanas
évek végén kezdték. A tervgazdálko
dási rend értelmében öt év alatt ké
szülhetett volna el az új robotrendszer.
A haldokló szovjet hatalom már nem
tudta koncentrálni az erőforrásokat,
pedig a tervezett Jahont (Rubin) robot
repülőgép már 1993-ban repült.
A hidegháború réme eltűnt, a gazda
sági lehetőségek beszűkültek. Az
orosz haditengerészet átalakította a
hajóépítési tervet, számos hajó to
vábbépítését leállították, de 1993-ban
a hadiipar erőltetése miatt lefektették a
SZEVERODVINSZK gerincét. Az oro
szok szerint december 28-án, más
adatok szerint december 21-én. A ha
jó 1999-ben elérte az egyszázalékos
készenlétet.

Alkalmazható
ROBOTREPÜLÖGÉP-VÁLTOZATOK
Az 1. táblázatban bemutatjuk a
Jahont/Oniksz, az Alfa, a Klub és a H
sorozat robotrepülőgépeit. Méretük és
tömegük alapján a 15 m széles és 10
m merülésű hajótesten elhelyezhető
közel 10 m-es silóba bármelyik telepít
hető. Az első három rendszer műkö
dése hasonló, az indítás után a célkör
zetig inerciális rendszerrel (vagy az el
ső változatnál helikopteres segítség
gel) repülnek, majd mindháromnál az

Megnevezés
Jahont/Oniksz
Alfa 3M51
Klub 3M54
H-55
H-55SzM
H-555
H-65E6040
H—101/102

Hossz (mm) Fesztáv/Átmérő Tömeg (kg) Hatótáv (km)
8000
8500
6000
8090
8090
3100/514
-

HADITECHNIKA 2008/3

3000
2000
1570
1700
-

300
200-250
300
2500
3000
3000
250-280
5000

1. táblázat: Az alkalmazható robotrepülőgépek adatai

aktív radarfej veszi át a repülés irányí
tását, és a kiválasztott célpontra rá
csapva késleltetve robbantja fel a töl
tetet, ezzel kihasználja a repülőgép ki
nematikus energiáját, a páncélzaton
áttörve nagyobb rombolásra képes. A
H sorozat 55, 65, 555 és 101/102 típu
sainak tengeralattjárós változatairól
pontos adat nincs, de ha a
Jahont/Oniksz torlósugaras hajtómű
véhez szükséges sebességre fel tud
ják gyorsítani a tengeralattjáróról indí
tott robotrepülőgépet, akkor a közel
hasonló tömegű, nagyobb hatótávol
ságú és pontosabb H sorozatúaknái is
megoldhatták ezt az elmúlt közel 15 év
alatt.
Az indításkor speciális kavitációs
módszert alkalmazva vetik ki a tenger
alattjáró silójából ezeket az eszközö
ket, amelyek 30-40 m-re emelkednek
a felszín fölé. Az átlagosan 8 m hoszszú és 500-650 mm átmérőjű roboto
kat - miután szétnyílnak az aerodina
mikai felületeik - egy speciális hajtó
mű gyorsítja a stabil repülésükhöz
szükséges sebességre, egy ehhez ha
sonló hajtómű látható az Álfához erő
sítve. A képen a partvédelmi változat
hajtóműve látszik, a tengeralattjáró

3. ábra: Az Alfa robotrepülőgép 3M51 változata. Jól látszik a gyorsítófokozat
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1700/3300/533
-/533
3100/514
3100/770
1250
-

változatánál a repülést stabilizáló sí
kok oldalra feszülnek ki.
Az 1993-ban rendszeresített Jahont
rendszer technológiailag és harcászatilag elavultnak tekinthető, de 2001-től
a kiállításokon a Jahont-M/Oniksz
rendszerről közölt adatok általában
csak a szép indításokról beszélnek,
így a megbízhatósága ismeretlen. A
rejtélyes Alfa rendszer export változa
táról, a Klub sorozatról sem ismeri
minden adat. A Global Security adatai
szerint a Jahont mellett vagy helyett
alkalmazhatják az Alfa rendszert, de
nem lehet kizárni más, esetleg a H so
rozat felhasználását.

A TENGERALATTJÁRÓ FELÉPÍTÉSE
A 885 tervszámú tengeralattjáró fedő
neve Jaszeny. A többéves munkában
a Malachit mellett a haditengerészet
28. tudományos kutatóintézete, a
Novator ipari egyesülés és még szá
mos kisebb hadiipari vállalat vett részt.
A hajóról néhány rajz és egy makett
képe került nyilvánosságra, ezek alap
ján próbáljuk bemutatni.
A tökéletes búvárhajótest formából
emelkedik ki a silófedél, valamint a to
rony. A hajótest nem teljesen duplá
zott, hanem - orosz szakkifejezéssel másfeles, a metszeten jól látható a
nagy nyomású hajótest, amelyhez il
leszkedik a kiegészítő rész. A megen
gedett maximális merülési mélységet
450 m-re becsülték. A felépítés lehető
vé teszi, hogy a rakétasilóból bárme
lyik 10 m hosszúságú robotrepülőgép
vagy rakéta indítható akár 150 m-es
mélységből is.
A fedélzeten már korszerű integrált
információs rendszer támogatja a
harcvezetés, az üzemeltetés feladata
it. Az új felderítő rendszerek és a külső
információ segítségével képesek a fel
színi, a víz alatti és a szárazföldi cél
pontok támadására. A külső informá
cióforrás a kísérő hajók vagy azok fel
derítő helikoptere, esetleg műholdas
csatornák lehetnek. A helyzet megha-
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tározáshoz a GLONASSZ adatait al
kalmazzák.
A Szoprazsenyije program keretén
belül kialakított többcsatornás informá
ció-rendszer valós időben hangolja
össze a tengeralattjáró különböző
rendszereit felügyelő számítógépeit,
ezzel elősegíti a harcvezetéssel kap
csolatos összes feladat megoldását.
Ez a háttér lehetővé tette a robotrepü
lőgépek hatékonyabb bevetését, tevé
kenységük, harci alkalmazásuk átérté
kelését. A tengeralattjárót felszerelték
az új hidroakusztikai adatvonallal, en
nek segítségével a búvárhajó fedélze
téről az információ 100 km-es körzet
be továbbítható, így a kísérő hajók,
egyéb bóják segítségével akár a mű
holdas kapcsolatot is megoldhatják.
A hajó nagy szilárdságú acélból ké
szült testét egy meghajtó hajócsavar
működteti. A teljes személyzet részére
kialakították a mentőkapszulákat. Bár
a KÜRSZK-nál is volt erre lehetőség,
de mégsem használhatták, mert lehe
gesztették.
A korszerű nukleáris erőforrás az OK
650B típusú, ún. monoegység-felépítéssel a sugárzóanyagot a teljesen
lezárt reaktorházban tartja. A korábbi
reaktor környezetébe lépést most ki
zárták, ehhez sokkal megbízhatóbb re
aktort építettek. Hasonlóan a korábban
öt-nyolc éves szolgálati időt is felemel
ték, feltételezhetően 15-20 évre. A ha
gyományos, nagyméretű csövek itt hiá
nyoznak, és a hőcserélést is új, csen
desebb rendszerrel oldották meg. A
200 mW-os erőmű alapvetően a 43
000 LE (32 250 kW) teljesítményű tur
binát működteti, mellette a fedélzeti
energiaellátást is nyújtja. Tartalék haj
tóműről nincs adat. A hajó víz alatti ma
ximális sebességét 30-35 csomóra be
csülik, a felszínit 20-ra.
A hajó rejtett mozgását a speciális
kis zajú vízsugárhajtóműve mellett két
kormányszerkezet végzi. A belső fel
építés még nem a nemzetközileg már
mindenhol alkalmazott modulrendszer
szerint készült, de számos eleme már
ezt követi. A tengeralattjárót az Ajaksz
hidroakusztikai rendszerrel látták el, a

4. ábra: A Jahont/Oniksz
robotrepülőgép kiállításon

Tervezőiroda/Főkonstruktőr
Hossza (m)
Szélessége (m)
Merülése (m)
Vízkiszorítása felszínen (t)
víz alatt (t)
Merülési mélység maximális (m)
extrém
törési
Önálló járőrözési idő (nap)
Személyzet A változat
В változat
Silók száma (db)

SzKB-18 / J. N. Kormolicsin
111-120
12-15
8,4-10
5800-9500
8200-13 000
450
550
650
100
24 tiszt + 26 tengerész
30 tiszt + 50-55 tengerész
2x4

Robotrepülőgép-típusok

3M51 Alfa (?)
SS -N -26 Oniksz (?)
SS-N-21 Granat (?)
2x4
VA-111 Skval
Vodopad
SAET-60M, Type65-76,
Type 65K torpedók

Torpedóvetők 650 mm-es (db)
Fegyverzet

2. táblázat: A 885 Graney (Jaszeny) SZEVERODVINSZK nukleáris hajtású
tengeralattjáró főbb adatai

hajó orr-részében csak a gömb alakú
antennát helyezték el, de a teljes hajó
testen további antennák segítik a na
gyobb vételi lehetőséget. A rendszer
felhasználja a torony oldalfalára helye
zett antennákat is. Az aktív és a paszszív szonármunkát számítógép támo
gatja.
Az orrból kiszorult torpedóvetőket a
központi részben helyezték el. Orosz
hagyományoktól eltérően csak a na
gyobb, 650 mm-es vetőcsőből oldalra
indítják a VA-111 Skval típusú rakéta
torpedót, illetve a Vodopad típusú vé
delmi rendszer torpedóit. A két olda
lon 4 -4 db vetőcső van. A torpedó
készletet 24 db-ra becsülik, amelyek
ben a hagyományos Type sorozatú
eszközök is megtalálhatók. A Krasznaja Zvezda szerint 85 fős a személy
zet, más források szerint 50. A há
romváltásos szolgálatot figyelembe
véve az utóbbi kicsit kevésnek tűnik.
A tisztek számát 25-30 fő között ad
ják meg.
Slemov admirális nyilatkozata sze
rint a hajó átadását csak a DOLGURUKIJ prioritása gátolja, mert fedélze
ti rendszerei mind már létező, működő
rendszerek, 2009-ben a hajót meg
kapja a haditengerészet. Az ünnepé
lyes átadáskor végre megismerhetjük
az eddig csak maketten, illetve rajzo
kon bemutatott hajót. Az új tengeralatt
járó feltételezhetően képes lesz a LOS
ANGELES hajóosztály feladatait ellát
ni, de a megépült SEAWOLF vagy

VIRGINIA képességeiről még nem le
het biztosan nyilatkozni, mivel a hajó
zajszintje nem ismert. Bár az oroszok
is elkészítették a SEAL búvárhajót,
amelyet
talán
hordozhat
a
SZEVERODVINSZK. A hajó felderítési
és információs képességei kielégítők,
de valószínűleg korlátozottabbak, mint
a konkurenseknél rendelkezésre állók.
Összességében ez a búvárhajó fel
szereltebbnek tűnik, mint a hordozó
párja, amelyet érthető, politikai okok
miatt már félkészen is bemutattak. A
nyilvánosság előtt még hivatalosan
nem ismertetett SZEVERODVINSZK
képességeit csak feltételezhetjük,
konkrétan majd csak a bemutatása és
alkalmazása során mért adatok alap
ján ítélhetjük meg igazi lehetőségeit.
(Ábrák a szerző gyűjteményéből Szerk.)
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Hazai tükör

Kenyeres Dénes
nyá. alezredes

A Li-2 Teve típusú
közepes szállító repülőgép
a Magyar Néphadsereg hadrendjében,
1949-1973
VI. rész

Üzemeltetés, hadrendből kivonás
Az 1 9 6 7 - es

kiképzési év

Az országos légvédelmi parancsnok
1967. január 1-jétől egy-egy darab
L i-2 és Mi—1 típusú géppel ügyele
tes készültségi szolgálatot rendelt
el szállítási feladat végrehajtása
céljából. A L i-2 géphez négy fő állt
készültségben. A repülőgépek ri
asztásának időnorm ái m unkaidő
alatt nyáron harminc perc, télen het
ven perc, munkaidőn kívül télen és
nyáron egyaránt két óra. Létszám:
egy pilóta, egy megfigyelő, egy rádiótávírász, egy hajózótechnikus,
kiszolgáló szem élyzet és három
sorkatona.
1967. február 20-tól a fedőszám
(MN 6690) helyett a levelezés alkal
mával a Pf 355 számot használhatta
az állomány, a Li-2 sorállomány a Pf
355/Li megjelölést. A Szovjetunióból
hazatért Kapás Mihály őrnagy 1967.
augusztus 25-26-án levizsgázott a tí

pusból. Részére az osztályparancsnok
engedélyezte a repülés megkezdését
a Tevén. A századnál berepülő repülő
gép-vezetőnek Kovács Sándor őrna
gyot, kisegítő berepülőpilótának Lakos
Kálmán őrnagyot jelölte ki a parancs
nok.
1967-ben a Li-2-esek a kiképzés
során 162, a hadműveleti feladat alkal
mával 775, összesen 937 órát repültek
1014 felszállással.
AZ ÁTSZERVEZÉS ÉVE ( 1 9 6 8 )
Az önállókat szinte minden évben
érte valamilyen szervezéssel kap
csolatos változás vagy egyéb fontos
gazdasági, katonai igénybevétel.
1968. március 21-én a repülőtéren
jártak az 1919-es kecskeméti 5. vö
rös repülőszázad még élő veterán
pilótái: Mazenauer Hugó százados,
Kaczirek Károly vöröspilóta. A láto

11. ábra: A 301-es oldalszámú Li-2-es szárnyak és hátsó vezérsíkok nélkül a Szol
noki Repülőmúzeumban
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12. ábra: Kapás Mihály alezredes, a 87.
szállítóhelikopter-ezred parancsnoka
1968-1974-ig, ő is repülte több mint
húsz évig a Li-2-est

gatás végén Li-2 típusú gép szállí
totta őket vissza a budaörsi repülő
térre.
1968. augusztus 1-jével Szeidl Jó
zsef repülő alezredes, osztálypa
rancsnokot szolgálati nyugállomány
ba helyezték, utóda Kapás Mihály őr
nagy lett. A szállítószázad állomá
nyából 2 Li-2 Teve részt vett a Zala
fedőnevű koalíciós gyakorlaton, va
gyis az 1968-as csehszlovákiai meg
szállásban. A szállítógépek futárfel
adatokat és a katonai vezetők szállí
tását hajtották végre. A Tevék 132
felszállást végeztek a szövetségesi
küldetés alkalmával, és 76 óra 3 per
cet repültek.
1968. október 1-jével a 86. vegyes re
pülőosztály bázisán felállították a 86.
önálló helikopterezredet Kapás Mihály
alezredes vezetésével. Szervezetébe
tartozott egy helikopterszázad (16 darab
Mi-8), egy szállítóhelikopter-század (22
darab Ka-26), de ezt egyelőre zárolták
az állománytáblában, egy könnyűhelikopter-század (22 darab Mi—1M) és egy
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13. ábra: Motorpróba a Li-2-es géppel, Szentkirályszabadján

szállító repülőraj (4 darab Li-2). A hajó
zok közül 10 fő I., 4 fő pedig II. osztályú
kiképzési szinttel rendelkezett.
Az 1968-as kiképzési évben a Li-2
raj gépei 182, illetve 1183 hadművele
ti, összesen 1365 órát repültek, 1246
felszállást teljesítve. A Tevék történe
tében ez volt a legtöbb repült idő egy
kiképzési évben. Az elmúlt nyolc év
alatt a repülőszázad gépei összesen
8692 órát repültek, és 10 463 felszál
lást hajtottak végre.

ÁTTELEPÜLÉS

SZENTKIRÁLYSZABADJÁRA (1 9 6 9 )
Az 1969. március 1-jén tartott csapatünnepségen a Li-2-es hajózok átvet
ték az újabb elismerésként kiérdemelt
MN Kiváló Hajózószázad címet. A szá
zad és a Li-2 raj parancsnoka Kovács
Sándor őrnagy lett. Az ünnepség hely
színére kivontattak két darab Li-2 gé
pet. A kiváló címet Csémi Károly ve
zérezredes, a Honvédelmi Minisztéri
um államtitkára adta át.
Az alakulatot négy lépcsőben és
több ütemben áttelepítették Kecske
métről új állom áshelyére, Szent
királyszabadjára. Az első lépcsőben
a L i-2-s raj 1969. május 15-én tele
pült át. Az ekkor áttelepült létszám:
17 tiszt, 14 tiszthelyettes, 8 fő sorka
tona. A légilépcső útvonala: Kecskem ét-D unaföldvár-A lsóörs-Szentkirályszabadja. Az áttelepülés magas
sága 900 méter, sebessége 220
km/h. A L i-2 gépek egyenként száll
tak fel, majd bal körön zárkóztak.
Alakzaton belül a repülőgépek hely
zete kétszeres fesztáv és két törzs
hossz, jobb lépcső. Besorolás gép
párba Szentkirályszabadja fölé, a
pont fölött „oszolj” , leszállás egyen
ként bal körön. Tartalék repülőtér
rossz idő esetén: Pápa, Taszár.
Az első ütem áttelepülése után
Szentkirályszabadján a tábor parancs
noka Kovács Sándor őrnagy, helyette

14. ábra: A Li-2 hajózóállománya 1972 őszén Szentkirályszabadján

se Kiss Sándor őrnagy, Li-2 rajmegfi
1969-től a szállítórepülő-raj üzem
gyelő lett. A következő hónapokban ben tartó részlegének parancsnoka
minden szombaton délután egy Li-2- (mérnök) Orosz Zsigmond őrnagy volt.
es Szentkirályszabadjáról felszállva A fedélzeti technikusok közül többen
Kecskemétre szállította a hivatásos ál áthelyezésre, nyugállományba kerül
lományt, majd visszarepülve a még tek. Draveczki István őrnagy, aki több
Kecskeméten szolgálókat, de már mint tíz évig századmérnök volt, fedél
Veszprémben lakókat Szentkirály zeti technikus lett.
szabadjára vitte. Hétfőn reggel fordí
1969-ben a Li-2-es raj gépei a kikép
tott sorrendben hét órakor felszállt zési repülés alkalmával 113, a hadmű
Szentkirályszabadjáról, nyolckor indult veleti feladatok érdekében 699, össze
vissza Kecskemétről.
sen 812 órát repültek, 918 felszállással.
1969.
szeptember 15-20. között Csak 52 százalékban teljesítették a ki
gyakorlaton volt a Li-2-es raj kijelölt képzésre tervezett repülési időt.
részlege. A Li-2 szállítógép ejtőer
nyős deszant dobási gyakorlatot haj
tott végre Szentkirályszabadjáról fel Repülés Szentkirályszabadján
szállva 15-én, 17-én és 18-án. A sze
mélyzet Kovács Sándor őrnagy első Az elöljáró parancsnokság (OLP) az
pilóta, Mészáros József őrnagy má 1969/70-es kiképzési évre feladatul
sodpilóta, Gulyás Sándor őrnagy má szabta a Li-2 szállítóraj részére, hogy
sodpilóta, Zsidai Alfréd százados fe I. osztályú szinten őrizzék meg hadra
délzeti technikus és Tóth József fedél foghatóságukat, egyszerű és bonyolult
zeti rádiós volt.
viszonyok között legyenek képesek
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bel- és külföldi légi szállítások végre
hajtására. Ez a gyakorlatban meg is
valósult, sokat repültek külföldre is.
1970-ben - már az új állomáshelyen
- a raj gépei a kiképzési repüléseken
220, hadműveleti feladatok alkalmával
914, összesen 1134 órát repültek, és
1345 felszállást teljesítettek. A kikép
zési repülést 69 százalékban hajtották
végre.
1971. január 15-én Szladek László
alezredes és Páli Ferenc százados
Li-2-es típusból elméleti vizsgát tett.
Az ezredparancsnok Szladek alezre
des részére első pilótaként, Páli szá
zados részére másodpilótaként enge
délyezte a gyakorlati kiképzést a típu
son. Páli Ferenc százados az ügyele
tes repülésvezetői teendők kötelmei
ből is levizsgázott, 1971. február 1-jétől részére engedélyezték a típus repültetése alkalmával az ügyeletes re
pülésvezetői szolgálat ellátását.
A Li-2-esek 1971-ben 847 felszál
lást teljesítettek, melynek során kikép
zési repüléseken 196, hadműveleti fel
adatok alkalmával 592, összesen 788
órát repültek. Az összrepülési időt 78
százalékban teljesítették.
1971. december 1-jével ismét át

szervezték az egységet. A 86. önálló
helikopterezred bázisán megalakult a
87. szállító helikopterezred. Hadrend
jébe akkor három helikopterszázad és
a Li-2 szállítóraj került. Az 1971/72-es
kiképzési ciklusra meghatározott repü
lési feladatok végrehajtása során nö
vekedett a repülőhajózó-állomány re
püléstechnikai készsége, hadrafogha
tósága, tapasztalatokat szereztek a
szárazföldi csapatok gyakorlatain légideszant- és teherszállítási feladatok
ban.

A HAJÓZÓÁLLOMÁNY VIZSGÁZTATÁSA
A biztonságos és magas színvonalú
repülőkiképzés feltétlen követelménye
a hajózóállomány szakmai elméleti is
mereteinek állandó magas szinten tar
tása. A fenti követelmények érdeké
ben 1972-ben a szaktantárgyakból ha
vonta kellett vizsgáztatni a hajózókat
az alábbiak szerint: üzemben tartási
utasítás - január, április, július, októ
ber; navigációs ismeretek - május, no
vember; légi lövészet - január, au
gusztus; szabályzatismeret - január,
július; műszaki ismeret - szeptember;

16. ábra: 1972. ősz, Szentkirályszabad
ja. Hegyi Ervin, Rábavölgyi István,
Szekszárdi István, a Li-2-es pilótái

aerodinamika - március; meteorológia
- december; híradóismeret - május;
repülőtér-használati utasítás - július,
december; repülőtérkörzet-ismeret -

15. ábra: A Li-2 Teve előtt a hajózó- és repülő műszaki állomány a sorállománnyal Szentkirályszabadján 1972 őszén
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február, április, június, augusz
tus, október, december.
A Li-2-es szállítógépek a
szállítóhelikopterek mellett is
elég sokat repültek. 1972-ben
215 órát fordítottak a kiképzési
repülésre, a hadműveleti fel
adatokra 546-ot, összesen 761
órát repültek az 1225 felszállás
alkalmával. Összességében 77
százalékra teljesítették a repü
lési tervüket.
A TÍPUS KIVONÁSA
A HADRENDBŐL (1 9 7 3 )
Az új évben eldőlt, hogy a Li-2
típusú szállító repülőgépeket ki
vonják az MN hadrendjéből
1973. december 31-ével, de
még így is elég sokat tartózkod
tak a levegőben. Kiképzési re
pülésre 252, hadműveleti szállí
tásokra 792, összesen 1044
órát fordítottak, s 1294 felszál
lást teljesítettek. Ez sokkal több
17. ábra: 1971, Szentkirályszabadja. Janka Károly, Hegyi Ervin, Gulyás László, Draveczki
István - egy ekvipázs a Li-2-es szárnya alatt
volt, mint az előző években, így
a tervüket is jobban teljesítet
ték: 90 százalékos lett a végre
hajtás.
Kiss Sándor nyá. repülő őrnagy, aki repülték Szolnokra a Repülőgép- és He törzsőrmester, különleges mechani
a Li-2-essel több mint 1800 órát re likopter Múzeumba. 1980-ban a Vádin kus, Soós György főtörzsőrmester, rá
pült megfigyelőként, elmondta, hogy dítvány című film forgatásakor átalakítot diómechanikus, Pántya Mihály őrmes
1957-től kezdve egy gép általában ták Savoya SM-75 külalakra, majd visz- ter, rádiómechanikus, Maczkó Sándor
250 órát repült évente. Számításai szafestették eredeti hadizöldre. A közel főtörzsőrmester, fedélzeti rádiós.
szerint mintegy 17 000 órát repültek múltban a Gold Timer Alapítvány felújí
A felsorolt személyek zömét át
összesen 1957-1973 között. A szigo totta, s HA-LIX jellel, Kármán Tódor el képezték An-26 szállítógépre vagy
rúan a korabeli jelentésekre alapozott nevezéssel ismét repülteti.
Mi-8-asra, illetve más beosztást ka
statisztikai adatokból megállapítható,
pott a légierőn belül.
hogy ezek a repülőgépek 1961-1973
A Li-2 szállító repülőraj, illetve szá
között 16 092 felszállást teljesítettek, A RAJ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA
zad parancsnokai: rajparancsnok
és 13 231 órát töltöttek a levegőben. A KIVONÁSKOR
1957-ben Mészáros Sándor főhad
Ez alátámasztja a megfigyelőtiszt
nagy; rajparancsnok 1957-1961 kö
számvetését.
Kovács Sándor alezredes rajparancs zött Kovács Sándor százados; szá
Néhány hajózótiszt repült ideje a nok, Kiss Sándor őrnagy rajmegfigye zadparancsnok 1961-1966 között
Li-2 Teve típuson: Nagy László száza lő, Hegyi Ervin őrnagy pilóta, Kovács Lukács Sándor alezredes; századpa
dos 1542, Szikora Miklós százados Zoltán őrnagy pilóta, Lohn János őr rancsnok 1967-1968 között Kovács
446, Kapás Mihály őrnagy 759, Varga nagy pilóta, Mészáros József őrnagy Sándor
őrnagy;
rajparancsnok
Ferenc őrnagy 670, Janka Károly szá pilóta, Janka Károly százados pilóta,
1968-1973 között Kovács Sándor al
zados 434, Guba József őrnagy 280, Páli Ferenc százados pilóta, Suszte- ezredes.
Gulyás László őrnagy 2300, Kovács rics Gyula százados pilóta, Gulyás
József alezredes 350, Szeidl József László őrnagy megfigyelő, Tóth József
alezredes 4300, Szladek László alez főtörzsőrmester, fedélzeti rádiós, Ko A REPÜLŐGÉPEK FESTÉSE, JAVÍTÁSA
redes 180 óra.
vács László főtörzsőrmester, fedélzeti
rádiós, Szuda István főtörzsőrmester, A 206-os és az 503-as ülései párná
fedélzeti rádiós, Orosz Zsigmond raj zottak, a többin felhajtható deszanA REPÜLŐGÉPEK SORSA
technikus, Draveczki István őrnagy, fe tülések voltak. 1958-ban a hangárban
délzeti technikus, Bíró László száza mind a négy gépet zöldre festették. A
A 109-es Zánkán volt az Úttörőváros dos, fedélzeti technikus, Tajti Jenő fő meghatározott órák lerepülése után a
ban, a 206-os előbb Budaörsre repült, törzsőrmester, fedélzeti technikus, Gál Li-2-esek középjavítását a hadsereg a
majd a Közlekedési Múzeumba szállítot József százados, technikus, Béres Fe MALÉV szakműhelyében végeztette
ták. Az 503-ast Budakeszire szállították, renc százados, rádiótechnikus, Nagy el. 1964/65-ben a 206-os és az 503-as
ott terrorelhárító akciócsoportok gyako József százados, különleges techni ezüstös színt kapott, a 109-est és a
roltak rajta, 1982-ben leégett. A 209-es kus, Perlei Attila főtörzsőrmester, me 209-est zöldre festették.
túlélt minden megpróbáltatást, 1973 de chanikus, Jakab József főtörzsőrmes
1967. január és 1969. január között
cemberében Szentkirályszabadjáról át ter, mechanikus, Fieder György fő a repülőgépek nagyjavítását végezték.
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A magyar személyzet ütemezve repült
a Szovjetunióba, a Kaukázus mentén
fekvő Mineralnaja Vodi repülőtérre. Az
itt lévő üzemben javították a gépeket,
amely során apró elemekre szedték,
és felújítás után újraépítették azokat.
A gyári javítást követő berepülésekben
a magyar pilóták, megfigyelők is részt
vettek. Az utolsó repülőgépet, a 209est 1969. január 7-én repülték be, Kiss
Sándor őrnagy elbeszélése szerint
sziporkázó napsütéses időben gyö
nyörködhettek a Kaukázus 5047 méter
magas Elbrusz csúcsának hósapkájá
ban. A 209-es berepülőszemélyzet
tagjai Lakos Kálmán, Mészáros Jó
zsef, Kiss Sándor, Draveczki István őr
nagyok és Tóth József főtörzsőrmes
ter voltak.

A PILÓTÁK VÉLEMÉNYE A TÍPUSRÓL
Kovács Sándor nyá. alezredes, aki so
káig volt a Li-2-esek parancsnoka, tö
mören fogalmazta meg a véleményét:
„Korszerű hírközlő, rádiónavigációs és
vakrepülő műszerekkel (robotpilóta ki
kötve) volt ellátva. A műszerek megvi
lágítása növelte a minden időjárási vi
szonyok közötti repülés biztonságát.
Egy motorral huzamos időn keresztül
stabilan tudott repülni. Oldalszélre a
földön a farokkerék miatt nagyon érzé

keny volt. A maga idején több feladat
ra alkalmas szállító repülőgép volt.
Mindig szívesen emlékezem vissza
rá.” Kovács Sándor alezredes a típu
son összesen 5953 felszállás során
4170 óra 36 percet repült.
Kiss Sándor nyá. megfigyelő őrnagy,
aki 1800 órát töltött a gép fedélzetén,
az alábbiakat írta a Li-2-ről: „Jó aero
dinamikai szerkesztésű, stabilan kor
mányozható repülőgép volt, klasszikus
sárkányszerkezetű, erős futóművekkel
felszerelt. Repüléstechnikai szem
pontból nagy felülete és farokkerekes
megoldása miatt fel- és leszállásnál az
oldalszélre nagyon érzékeny. Ekkor
gyors reagálás szükséges a pilóták ré
széről a kitörés megakadályozására.
Egyébként világszerte elismert, a
gyártáskor is modern repülőgépként
beszéltek róla. Műszerezettsége az
akkori technikai megoldásoknak meg
felelő.”
Hegyi Ervin nyá. repülő őrnagy, aki
első pilótaként nappal 4141 felszál
lást hajtott végre és 2786 órát, éjjel
881 felszállást teljesített, és 539 órát
repült, összesen 5022-ször szállt fel,
és 3325 órát töltött a levegőben L im 
essel, sok-sok érdekes emlékkel ren
delkezik.
A 209 oldalszámú repülőgéppel haj
tott végre szállítási feladatot 1970 kö
rül Varsóból hazafelé. A vezérkar és a

légierő magas rangú személyei a Var
sói Szerződés értekezletén voltak a
lengyel fővárosban, őket kellett haza
szállítani nyári időszakban. Dél körül
emelkedett a Teve a levegőbe. Krakkó
körül óriási zivatarfelhők gyülekeztek,
az erősödő szél a zivatar hatására do
bálni kezdte a repülőgépet. A zivatarfelhőben 200-300 méter magas le- és
feláramlások voltak. Közben a Teve a
légi úton lejegesedett, ezért a két mo
torja leállt. A pilóta késhelyzetbe állí
totta a légcsavarokat, jég borította a
gép jelentős felületét. A szállítógép
visszafordult, megszakadt a kapcsolat
a krakkói irányítótoronnyal. Rendkívül
kritikus helyzet alakult ki.
„Zuhogó esőben, több mint fél órát
tekeregtünk a légtérben. Ismét sike
rült felvenni a kapcsolatot a torony
nyal, azonban Krakkó nem engedte a
leszállást. Ennek ellenére zuhogó
esőben - rendkívül veszélyes hely
zetben - mégis leszálltam a Li-2-essel Krakkó repülőterén. Óriási sze
rencsével megúsztuk a katasztrófával
fenyegető kalandot. A szárny majd
nem leszakadt. Az ottani repülőtér
parancsnok elismerően gratulált a bá
tor, de félelmetes manőverhez” - fe
jezte be emlékei felidézését Hegyi őr
nagy.
(Folytatjuk)

HADIHAJÓK TÍPUSKÖNYV
„1914. augusztus 16-án a földközi-tengeri francia hajóhad elvágta a ZENTA
visszavonulási útját. A cirkáló felvette a 17 nagy egységből - csatahajókból
és páncélos cirkálókból - álló ellenséggel a kilátástalan harcot. Félórás küz
delem után a COURBET és a JEAN BART csatahajók, valamint a JURIEN
DE LA GRAVIÉRE és egy torpedónaszád egyesített tüze elsüllyesztette. Az
utóbbi két egység még a vízben úszókra is tovább tüzelt. Amikor a ZENTA,
árbocán a hadilobogóval elmerült a hullámsírban, a franciák a hajótörötteket
sorsukra hagyva megfordultak és eltávoztak. A 312 főnyi személyzetből
139-en maradtak életben és kerültek montenegrói hadifogságba. 1916-ban
szabadultak ki. Ez volt a háború első tengeri ütközete.”
1984-ben itthon azóta is egyedülálló értékű, 536 oldalas (!) típuskönyv je
lent meg a Zrínyi Kiadónál, áttekintve a világ legfontosabb nagy felszíni ha
dihajóit (cirkálók, csatahajók, repülőgép-hordozók) kb. 1880-1980-ig.
A Bak-Csonkaréti-Lévay-Sárhidai szerzőnégyes jóvoltából több bevezető fejezet - közülük a legérdekesebb a páncé
los hajók évszázados fejlődését, harctevékenységét elemző 57 oldalas tanulmány - után közel 400 hadihajó, hadihajó
osztály története, fegyverzete, műszaki adatai kerültek tömör, de elég részletes formában ismertetésre. így a mű bemu
tatta az 1896-ban szolgálatba állított argentin BUENOS AIRES nagycirkálót, az osztrák-magyar ZRÍNYI sorhajót (1911),
az amerikai ENTERPRISE repülőgép-hordozót (1938), az első világháborús török YAVUZ SULTAN SELIM csatacirkálót
és még több száz érdekes sorsú, különféle nemzetiségű hajóegységet az első világháború, a második világháború és a
hidegháború éveiből. A tengeralattjárókat tekintve (nyilván terjedelmi okokból) csak a Monarchia búvárnaszádjait és a hi
degháborús, atommeghajtású típusokat tárgyalta.
Sajnos az igen nehezen megszerezhető típuskönyv új kiadására már soha nem kerül sor. Viszont egy aránylag jó álla
potú példánya 65 ezer forintért most eladó.

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. Terjedelem: 536 oldal.
Érdeklődni lehet a 233-3220-as telefonszámon (ifj. Fűry Nándor, este 9 óra körül).
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~ — A Heinkel He 112
vadászrepülőgép в

10. ábra: Schalk százados (osztrák
légierő) a He 112 D-IGSI berepülése előtt

A He 112 vadászgép leírását a
Haditechnika 2008/2. számá
ban közöltük. A terjedelem
szűkös volta miatt most az áb
raanyagot tesszük közzé.
(A szerk.)

12. ábra: He 112 B-1-sorozat gépei. Romániába szállították 1940-ben

11. ábra: Heinkel He 112 szárny és törzs közötti átmenet, 7,92 mm-es géppuska beépítése
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13. ábra: A Jumo 210-es motor

14. ábra: A Heinkel He 112 műszerfala

17. ábra: He 112 V 9 motorház, futómű, radiátor közelről

15. ábra: Az osztrák küldöttség Heinkel professzorral
a Heinkel-művekben

18.

16. ábra: Löhr tábornok (osztrák légierő) a He 112-est vizsgálja
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ábra: Heinkel He 112 V 10 számú prototípus

19. ábra: He 112 B-O-sorozat. Spanyolországba és
Romániába exportálták

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

21. ábra: Heinkel He 112 V-9 prototípus

22. ábra: Heinkel He 112 B-0 Spanyolországba
szállított változata

23. ábra: He 112 B-1 a román légierőnek eladott példánya

Ábrák a szerző gyűjteményéből
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Ajánló

MINIMANIA 2008
II. Gyermek- és Ifjúsági Makettverseny
Gersekarát, 2008. július 12-13.
A Gersekaráti MINIMÁNIA Makettépítő Kör makettversenyt szervez és rendez kizárólag a 18 éven aluliak számára.
A rendezőség fenntartja a kategóriák összevonásának, bontásának jogát!
Életkori kategóriák: gyermek 13 éves kor alatt, junior 13-16 éves kor, ifjúsági 16-18 éves kor között.
Nevezés: interneten a gekarma@vipmail.hu e-mail címen július 11-ig vagy helyben július 12-én 12 óráig.
Nevezési díj: 500 forint vagy 2 euró/fő.
Nem korosztályos makettezőknek lehetőséget szándékozunk nyújtani munkáik bemutatására, kiállítás keretén belül.
A verseny helyszíne: Gersekarát Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Gersekarát, Honvéd u. 2.
A verseny időpontja: 2008. július 12-én 9 órától július 13-án 14 óráig.
Eredményhirdetés: július 13-án 13.30 órakor.
Értékelés: A korosztály sajátos igényeit figyelembe véve minden résztvevő értékelésre kerül.
Kiadható: arany-, ezüst-, illetve bronzminősítés.
A nevezéseket a Gersekaráti Makettépítő Kör, 9813 Gersekarát, Honvéd u. 14/A,
illetve a gekarma@vipmail.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
További információk a www.gekarma.extra.hu internetes oldalon találhatók. Telefon: 94/574-132
A verseny ideje alatt látványmakettezés, békefenntartók bemutatója, veterán motorok kiállítása, börze kerül
megrendezésre.

M inden

érdeklődőt szeretettel várunk !

A MINIMÁNIA Makettépítő Kör, Gersekarát

KŐSZEGI

M A K E T T E Z Ö K

KLUBJA

Nemrég indított klubunk várja tagjai sorába a makettezés
és a haditechnika-történet (légi, vízi, szárazföldi harceszközök)
iránt érdeklődőket Kőszegről és környékéről.
NINCS KORHATÁR, A KEZDŐKET IS SZÍVESEN LÁTJUK!
További tájékoztatás Kiss G ábortól (telefon: 06-70/381-1786, e-levél: kiss.gabi2@ freem ail.hu),
vagy Kam pits Balázstól (telefon: 06-20/824-9847, e-levél: balaxka@ freem ail.hu) kérhető.

Szám véber Norbert: AZ ALFÖLDI PÁNCÉLOSCSATA
Harcok a Tiszántúlon, 1944. október
A könyv elődje a szerző 2002-ben megjelent „Páncélosok a Tiszántúlon” című kötete.
Ez most kibővített, átdolgozott kiadás, amely további levéltári adatokat is tartalmaz. Az
1944 szeptemberétől október végéig tartó hadműveletek közé tartozik a debreceni
páncéloscsata, a korlátozott német-magyar ellentámadás, a Kárpátokban álló 2.
hadsereg és a német erők kivonása a Tisza mögé. Ezeket részletesen tárgyalja a
könyv, amely 66 fotót és 6 térképet tartalmaz.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007, terjedelem 208 oldal. Ára: 1990 Ft.
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben, vagy postaköltség nélkül
megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth
tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30-/575-0709. (Nyitva tartás hétfőtől
péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Dr. Tóth Gergely

A várnái
haditengerészeti múzeum
Д

,

!

z utóbbi időben ismét népszerűvé vált Várna nem
csak üdülésre kínál lehetőséget, itt található a Bolgár
Haditengerészet Főparancsnoksága, valamint múze
uma is. Ennek épületét a tengertől nem messze, a Primors
ki sugárút mentén álló parkban helyezték el. Viszonylag kis
területen, 416 négyzetméteren, részben szabadtéren, rész
ben 11 kiállítóteremben mutatja be a fegyvernem történetét.
Mivel Bulgária csak 1878-ban nyerte el függetlenségét, így
a gyűjtemény is ezt az időszakot tekinti át.
A múzeum bejárata előtt, a sétány másik oldalán található a
kiállítás talán legjelentősebb darabja, a DRAZKI torpedónaszád
(1. kép), amely francia építésű, és 1908-ban állt szolgálatba.
Nevéhez fűződik a bolgár haditengerészet legjelentősebb győ
zelme 1912. november 21-én, az 1912-13-as első balkán há
borúban a HAMIDIYE török cirkáló megtorpedózása. A kor
szakra jellemző, 97 tonna vízkiszorítású kis hajó ezután végig
szolgálta a második balkán háborút, az első és a második vi
lágháborút is, majd 1957-ben a múzeum állományába került. A
test valójában testvérhajójáé, a STROGI-é, arra szerelték át az
úszó célként súlyosan megrongálódott DRAZKI felépítményeit.
Mellette egy 1904-ben gyártott 240 mm-es partvédő löveget lát
hatunk, amely egykor Várna kikötőjét védte.
A múzeumba 4 leva a belépő, a fotózásért nem kell külön
fizetni. Az udvaron rozsdás horgonyok mellett különböző ak
nákat, torpedókat láthatunk (3. kép). Ezenkívül itt van kiállít
va az 1905-86 között a várnai kikötő bejáratánál állt világítótorony, a COR CAROLI jacht (kis pavilonban) - az első bol
gár hajó, amely egyfős személyzettel körülhajózta a Földetvalamint több nagyobb méretű haditengerészeti eszköz is.
Ezek között azonnal szembetűnik az S-2 Sopka (SSC-2B
Scamlet) robotrepülőgép indítóállványon, valamint egy Mi-4

A
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és egy Ka-25 helikopter (4. ábra). De található itt 25 mm/79
légvédelmi ikergépágyú (6. ábra) is a 2M-3 toronyban, más
hajófedélzeti fegyverek társaságában.
A termekben a bolgár haditengerészet történetét tekinthet
jük át, a XIX. századtól napjainkig. Nemcsak hadihajók ma
kettjeit láthatjuk, hanem például egy világítótorony optikai be
rendezéseit (7. ábra), az első bolgár tervezésű tengeri aknát
(2. ábra), valamint egy tengeralattjáró periszkópját is kipró
bálhatjuk. A kiállítás egészen a közelmúltig nyomon követi a
haditengerészet történetét. Különterem emlékezik meg Niko
la Vatzparovról, aki amellett, hogy a bolgár irodalom jelentős
alakja, a haditengerészet fejlesztéséért is sokat tett. Róla ne
vezték el a várnai tengerészeti akadémiát is.
Bár látszik, hogy a múzeum jobb időket is megélt már,
mégis egy érdekes gyűjteményt tekinthetünk meg, amely
bepillantást nyújt egy nálunk talán kevésbé ismert haditen
gerészet történetébe. Várnában járva természetesen ne
hagyjuk ki az 1444. november 10-én lezajlott, a magyar tör
ténelem szempontjából is jelentős várnai csata helyszíné
nek meglátogatását. Az emlékpark a külvárosban található,
mind autóval, mind busszal könnyen megközelíthető.
■
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■аж д 2В9 Vasziljok automata
aknavető és modellje
82 mm-es automata aknavető a 120 mm-es régi von
tatott típus leváltására készült a Szovjetunióban. Ter
vezése 1970 előtti. 1971 után szerepelt az afganisz
táni harcokban, majd a Csecsenföldön folytatott hadműve
letekben. A fegyvertől nagyobb tűzgyorsaságot reméltek,
ezért tölthető kézzel a csővégről vagy automatikusan alul
ról egy 4 gránátot tartalmazó tárból.
A vontató járműve normál esetben 226 db gránátot szállít
a 3,23 kg tömegű (ME) lőszerből. A vontathatóság miatt
könnyű kivitelű volt, páncélvédelmet nem kapott. Mivel a cső
emelkedési szöge -1"-tól +85°-ig terjedt, azt várták, hogy
egyesíti a meredek röppályájú aknavető és a lapos röppályájú tábori ágyú tulajdonságait. Ezek az elvárások nem va
lósultak meg. A 4 fő kezelőszemélyzettel ellátott 2B9 alkal
mas volt közvetlen irányzással páncélozott célok elleni harc
ra, a gránátok páncélátütő képessége 100 mm volt.

A

FŐBB TECHNIKAI ADATAI
Cső űrmérete:
Cső hossza:
Tüzelőállásban tömege:
Emelkedési szög:
Oldalirányzás:
Gránát tömege:
Max. effektiv lőtáv:
Kezdősebesség:
Tűzgyorsaság:
Szállítási tömege:

82 mm
nincs adat
632 kg
-1 "-+85”
30° jobbra; 30" balra
3,23 kg
4720 m
270 m/s
40-60 lövés/min
645 kg
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Az eszköz nem bizonyult sikeres
nek, tíz év múlva a páncélozott alváz
ra szerelt, tornyos 2B11 önjáró akna
vető váltotta le. Az orosz haderőben
csak a légi szállítású csapatok tartot
ták meg, mert nincs más típusuk hegyi
harcra. Próbálkoztak könnyű páncé
lozott járművekre történő telepítésé
vel is.
Magyar vonatkozása az, hogy 1978tól a Diósgyőri DIMÁVAG löveggyár
kapta a licencgyártási feladatot, hogy
a szovjet üzemeket ne terhelje a kis
sorozatú, de nagyon munkaóra-igé
nyes fegyver gyártása.
A HTI honosította a dokumentációt,
majd Diósgyőr 2 db szovjet mintát ka
pott (2B9-82), és elindította a sorozatgyártást, amely 1992-ig tartott. Ekkor a
gyártás leállt, a Szovjetunió szétesése
előtt már nem vett át semmit. A meglé
vő példányok közül a 2 db szovjet min
tapéldány és egy magyar minta 81
mm-es aknavető a Bolyai Haditechni
kai Park gyűjteményébe került. A
DIMÁVAG által Mercedes-Unimog
1500 U alvázra épített 2B9 1:5 modell
je a Haris-gyűjtemény darabja.
■
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SZERKESZTŐ KIEGÉSZÍTÉSE

A fegyverből egy forrás szerint több mint 4000 db, a gyár közlése szerint 4500 db került
legyártásra. A prototípusok ebben valószínűleg benne foglaltatnak. Az átadott pontos darabszám
ismeretlen, ez csak a gyár iratanyagának levéltárba kerülése után lenne megállapítható. Az
bizonyos, hogy az utolsó sorozatból 82 db-ot az orosz fél nem vett át, ezeket évekig a DIMÁVAG
raktározta.
A HTI szakemberei már 1995-ben kidolgozták a meglévő MT-LB szállító és BMP-AMB
sebesültszállító, páncélozott járművekre történő beépítés terveit, és ezekből egy-egy mintadarab
megépült. A próbák jó eredménnyel zajlottak le. Javasolták az MH-ban a rendszeresítését, de a HM
a fegyvert nem rendszeresítette. 1998-ra kidolgozták a 81 mm-es NATO-lőszerre átalakított változat
Mercedes-Unimog 2500 U alvázra történő telepítését mint a légi szállítású csapatok fegyverét.
Tudomásunk szerint a tápiószecsői üzem négy járművet épített át erre a változatra. A HM ezt
sem rendszeresítette, a Magyar Honvédség korszerű aknavetők nélkül maradt. Mivel az ÁVÜ Rt.
a DIMÁVAG-ot szanálta, és berendezéseit kisebb kft.-nek értékesítette, Magyarországon a
löveggyártás lehetősége 1998 után gyakorlatilag megszűnt. A tárolt példányokat feldarabolták.
A fegyver Vasziljok fedőneve kukoricavirágot jelent.
Sárhidai Gyula

3. ábra: A Mercedes-Unimog 2500H alvázra szerelt Vaszlljok modellje

Matthaeidesz
Konrád

A pockingi Rottauer Múzeum

a valaki úgy két évtizeddel ezelőtt
Németország nyugati felében
járt, aligha talált a második világ
háború időszakára emlékeztető haditechnikai múzeumot. Keleten, Drezdá
ban ott volt a megfelelő propagandisztikus aláírásokkal ellátott német hadiipari
termékek sora, de Nyugaton a Mün
chenben lévő Német Technikai Múzeum
is farokjelzés nélkül mutatta be a német
harci repülőgépeket. Az eltelt évek e te
rületen is nagy változást hoztak, amíg a
politika tiltja a háborúra való emlékezést
(legutóbb éppen az eddig példaként
emlegetett Mölderst tűzte fekete listára),
addig sorra nyitják kapuikat a különböző
magánjellegű gyűjtemények.
Bajorországban, közvetlenül az oszt
rák határ mellett fekvő Pockingban talál
juk a Rottauer Múzeumot. A területnek, a
városnak napjainkban nincs katonai je
lentősége, határából elvonultak a hadak,
a német és amerikai csapatok. A hadtör
ténelemben viszont fontos szerepet ját
szott, hiszen itt volt a Luftwaffe legna
gyobb kiképző bázisa, innen szálltak fel
utoljára gépei, hogy védjék az egyre
zsugorodó légteret. A háborút követően
épségben maradt épületeiben foglyok
ezreit őrizték az amerikaiak, de itt talál
tak időszakos menedéket a szovjet csa
patok elől menekülő civilek tízezrei, sőt,
a háború poklát átélt zsidó gyermekeket
is itt erősítették fel, innen vitte el őket a
segélyszolgálat a világ négy tája felé.
Elődeink ottlétének állít örök emlé
ket a magyar temető. A város közpon
ti temetőjének közepén található a példaadóan gondozott magyar sírok sora,
katonák, menekültek, nők, férfiak ham
vainak adva nyugalmat.
A Rőt folyó mentén, az A4-es út mel
lett találjuk a múzeumot, előtte A halál
50 órája című filmben a Királytigriseket
helyettesítő, a Bundeswehr felségjelé
vel ellátott, kiváló állapotban lévő M-47
Pattan harckocsi áll, a közeli, azóta
megszüntetett harckocsiegységtől ke
rült ide. Ez az állapot azonban nem
mondható el a központi épület mögött
lévő raktárban elhelyezett nehéz eszkö
zökről (a Bundeswehr első páncélozott
járművei, a Hotchkiss különböző felépít
ményű típusai és egy Schermann-alvázon lévő, eléggé hiányos Prinz).
A múzeum udvarán a mozgásképes
Hotchkiss, teherautók és egy féllánctaipas Mercedes teherautó javításra, öszszerakásra váró darabjai sorakoznak.
Ma külön kutatást érdemelne, miként
került ide egy tengeralattjáró légtartálya

H

1. ábra: A Bundeswehr M-47 típusú első harckocsija

2. ábra: Francia A.M.L. Mod. 61 felderítő páncélautó
3. ábra: A mozgásképes Zündapp KS-750 motorkerékpár
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4. ábra: A V 2 rakéta tüzelőanyag-tartálya

5. ábra: A KS-750 a múzeum szakemberével
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vagy éppen egy V 2 üzemanyagtartálya.
Ritkaságnak számít az amerikai hadse
reg Mack teherautója éppúgy, mint az
1944-es mintájú, 105 mm-es amerikai
löveg, de az igazán természetes, hogy a
Bundeswehr rendszerből kivont eszkö
zei gyarapítják a gyűjteményt. Eredeti,
mozgásképes állapotban van a Zündapp K-750-ese. A múzeum tulajdono
sa Jugoszláviából szerezte a napjaink
ban is kiváló, előre-hátra egyaránt moz
gó, terepet leküzdő járművet. A több he
lyiségből álló épületben a Wehrmacht
bábokon lévő különböző fegyvernemi
egyenruháinak sora, és lőszerek, kézi
fegyverek, páncélelhárító rakéták.
A házigazdák számára idegen hadse
regek felszerelése között ott találjuk a
magyart is: tüzérzubbony, egy-két kitün
tetés és a párját ritkító, magyar történé
szek, múzeumok által sem ismert, 44
mintájú fregoli SS téli zubbony, rajta a
gyárilag készített „Hungarista Ifjúsági
Légió” felirattal. Arra a kérdésre, hogy
miként került ide, tömör a válasz, sok
magyar alakulat talált itt menedéket a
támadó oroszok elől. Itt éltek a város
ban, volt, aki le is telepedett, miután in
gyen földet kapott a hajdani repülőtér te
rületéről. Ezt a kabátot egy tanyán talál
ták, örömmel adták át. A kabát mellett

{H
ad itechnika-történet
v______________________________ /

két 200 literes benzineshordó, az egyi
ken a Waffen-SS, a másikon pedig a
Honv 42 felirat olvasható. Magyar ere
detén aligha lehet vitatkozni.
Nagyon jó állapotú 37 mm-es légvé
delmi löveget is találunk, hajdanán a
sasfészek, Berchtesgaden légterét
védte. A háború után egy szakadékba
dobták, így nem képezett hadizsák
mányt, majd szétdarabolták, megőriz
ve a legkisebb részét is, hogy utána
összerakva átadják a múzeumnak.
Sok iratot, berendezési tárgyat is talá
lunk, érdekesek pl. az ételhordó, a vi
harlámpa vagy az evőeszközkészlet.
A tulajdonos büszkén mutatja a Ju 52es gumijának megmaradt tömlőjét.
A múzeum látogatottságára nincs
panasz, de inkább az itt lévő étterem
hozza a hasznot, ahol egyébként az
üveges sörön ott a múzeum lógója. Ar
ra a kérdésre, hogy miként válhatna
magyar tulajdonná az a bizonyos ka
bát, a tulajdonos azt válaszolta, hogy
alapjában gyűjt és cserél, és ha lenne
cseretárgy, térjünk a kérdésre vissza.
Térjünk már vissza rá, meg egy esetle
ges Hotchkissra is, mert adna, habár
múzeumunk nehézanyag-gyarapodása - a szót ismételve - igazán nehéz
kes.
■

7. ábra: A Ju 52 szállító repülőgép két futókereke

A szerző felvételei

6. ábra: A Panzerschreck páncéltörő rakéta vetőcsöve
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S an tiag o R ivas
Juan C arlos C icalesi

Támadás az HMS ARDENT ellen

Benito Rótolo ellentengernagy
arra a bevetésre emlékszik vissza,
amely során egysége az angol HMS
ARDENT fregattot bombázta az
1982-es dél-atlanti háború során.

A

M a l v in a s /F a l k l a n d - s z ig e t e k é r t

Argentínával folytatott dél-atlanti
háború kapcsán 1982. május
21-én brit haderők megkezdték a part
raszállást a San Carloshoz közeli vize
ken. Ezen a napon az argentin Hadi
tengerészeti Repülők Parancsnoksá
ga (Comando de Aviación Naval
Argentina, COAN), valamint az Argen
tin Légierő (Fuerza Aérea Argentina,
FAA) megtámadta a brit hajókat, me
lyek közül néhányat megrongált, és el
süllyesztette az HMS ARDENT fregat
tot. Benito Rótolo ellentengernagy, az
Argentin Haditengerészet második
legmagasabb rangú parancsnoka így
emlékszik vissza arra a bevetésre,
amelyben a fregattot az ő vezetésével
bombázták.
„Azon a napon az Rio Grande-i Base
Aeronavalon (Haditengerészeti Légierő
Bázis) tartózkodtunk, ahol az ARA »25
DE MAYO« (Május 25. A repülőgéphor
dozó neve az 181 О-es argentin forrada
lom és szabadharc egy fontos esemé
nyére utal. ARA az Armada Republica
Argentina - az Argentin Köztársaság
Haditengerészete - rövidítése. Az ARA
VEINTICINCO DE MAYO - V -2 - hor

2. ábra. A legnagyobb kár a tatrészt érte (RN)

dozó eredetileg a brit Colossus osztá
lyú HMS VENERABLE, majd a holland
HNLMS KAREL DOORMAN 1967-97
között szolgált az argentin flottában. A fordító megjegyzése) repülőgép-hor
dozóról áttelepült A-4Q Skyhawk szá
zad állomásozott. Informáltak bennün
ket, hogy a britek azon a reggelen
kezdték meg a partraszállást, ezért az
napra két bevetést rendeltek el: az első,
melyet a századparancsnok vezetett,
reggel történt, azonban nem tudták a

1. ábra. Az HMS ARDENT lángokban áll (RN)
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célt elérni, mivel túl sűrű volt a köd a
szigetek felett. A második bevetés, az
az a mi bevetésünk kora délutánra volt
tervezve.
Amikor megérkezett a parancs a be
vetésre, feltankolták az A-4Q repülő
gépeket, és a fegyverzetet is felszerel
ték a körülbelül délután két órakor be
következő felszálláshoz - sietni kellett,
mert csak néhány óra maradt sötéte
désig. A bevetés előtti eligazításon
kaptuk a hírt, hogy a célok egyike egy

feltehetően megsérült csapatszállító
hajó a Falkland-szigetek déli részén.
Az elképzelés az volt, hogy el kell érni
a célt, el kell süllyeszteni, és amennyi
ben további célpontok is találhatók,
akkor azokkal hasonlóan kell eljárni.
Percekkel ezután, miközben felvet
tük a hajózóruhákat, a parancsnokság
arról informált bennünket, hogy a szó
ban forgó hajó nincs egyedül, és két
vagy három kísérője is lehet. Később,
miközben a repülőgépeinket ellenőriz
tük a felszállás előtt, új információ ér
kezett: nincs szó semmilyen csapatszállító hajóról, az adott helyszínen a
Királyi Haditengerészet (Royal Navy)
számos egysége tartózkodik, amelyek
a szárazföldi csapatok partraszállási
műveletét támogatják, és a mi felada
tunk az, hogy a műveleti zónában
megtámadjuk az első fellelhető hadi
hajót.
Az elképzelés az volt, hogy egy
S-2E Tracker típusú repülőgép, amely
a Falkland-szorostól délre, a zónához
közel hajtott végre felderítő feladatot,
rávezet bennünket a célpontra. Nem
volt elegendő időnk arra, hogy a légi
utántöltést megszervezzük, ezért a ha
tótávolságunk határán kellett működ
nünk. A feladatot azonban mindenkép
pen végre kellett hajtani, mivel aznap
a britek San Carloson partra szálltak,
és amint csak lehetett, meg kellett kez
denünk a támadást.
A bevetés első hulláma (három re
pülőgép) Philippi századossal és
Márquez, illetve Arca hadnagyokkal
percekkel előttünk szállt fel. A második
hullámot én vezettem, és Lecour és
Sylvester hadnagyok vettek benne
részt. A repülőgépek előkészítése
kapcsán némi késedelem állt elő,
ezért Philippi százados azt mondta:
»OK, mi most felszállunk, majd utolér
tek minket«.
A felszállás a szokásosnak megfele
lően történt a Rio Grande-i felszállópá
lya tulajdonságainak megfelelően. Az
ilyen típusú feladatokhoz teljes üzem
anyag-terhelés mellett a hat Mk.82 tí
pusú, 1000 fontos (kb. 500 kg-os)
bombákból csak négyet lehetett felhe
lyezni az egyes repülőgépekre. A hely
zet valamivel kedvezőbb volt, mint egy
repülőgép-hordozón történő felszállás
esetén, a különbség azonban csak
marginálisnak tekinthető. A terv az
volt, hogy nagyon magasan repülünk,
minél kevesebb tüzelőanyagot fel
használva, és a sziget előtt 100 mér
földre kezdjük meg az ereszkedést,
majd a szoros déli oldaláról, nagyon
alacsony magasságból közelítjük meg
a harci zónát.
Minden rendben ment, az első hul
lám repülőgépeitől tízpercnyire repül-

3. ábra. A sérült hajó a YARMOUTH felöl nézve (RN)

4. ábra. Az HMS YARMOUTH az ARDENT segítségére siet (RN)

5. ábra. Az Argentin Haditengerészeti Repülök Skyhawkjai (AN)
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6. ábra. Az Argentin Haditengerészet A-4Q Skyhawkja légi utántöltéshez használt
„Buddy Pack” csomaggal (AN)

7. ábra. Skyhawk utántöltés közben (AN)

8. ábra. Sylvester százados, Rótolo ellentengernagy és Lecour százados egy
Super Etendard előtt (AN)
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tünk. Nem nagyon tudtunk felgyorsul
ni, hogy utolérjük őket, mivel csak ke
vés üzemanyag-tartalékunk maradt a
hazajutáshoz, és arra is gondolni kel
lett, hogy esetleg a 20, illetve 30 mmes légvédelmi lövedékek sérüléseket
okozhatnak, akár átlőhetik a benzin
tartályokat. Ezért aggódtunk a bizton
ságos hazatérésünkért.
Annak következtében, hogy a
Tracker gépeket más reptérről vetették
be, mint saját gépeinket, egy félreértés
történt, ami miatt a cél elérésének pil
lanata nem felelt meg a tervezettnek,
és a támadás előtt nem volt összeköt
tetésünk a felderítő repülőgéppel.
Amikor a szigetektől 100 mérföldnyire,
30 000 láb (kb. 10 000 m) magasság
ban, már közel jártunk ahhoz, hogy
megkezdjük a süllyedést, hallottuk a
már a szorosban repülő első hullám
tagjai közötti kommunikációt. Megtud
tuk, hogy a térképeken található kis
szigetek túl alacsonyak, és nem alkal
masak arra, hogy takarásukban meg
bújjunk az ellenséges radarok elől. Azt
is hallottuk, hogy a Falkland-szigetektől délre feltételezett hajó nincs ott.
Megkezdtük süllyedésünket, amikor
Márquez hadnagy azt mondta rádión,
hogy egy rombolót lát a szoros köze
pén. Philippi százados parancsa:
»támadjátok meg!«. Megtámadták a
hajót, még hallottunk néhány beszél
getésfoszlányt, majd Márquez kiáltá
sát: »Harrier, Harrier«, és később egy
hangot, amelyet Philippi századoséval
azonosítottam: »katapultálok!«. Nyil
vánvalóvá vált, hogy Harrier repülőgé
pek tartózkodnak a helyszínen.
Volt némi választási lehetőségünk,
mégis úgy döntöttünk, hogy a támadá
si parancsot végrehajtjuk, de a terve
zetthez képest némi eltéréssel, figye
lembe véve, hogy az alacsony szige
tek mögött nem lehet elrejtőzni a hajó
radarok elől. Megmondtam az alakza
tom pilótáinak, hogy az első hullámmal
történtek ellenére folytatjuk a bevetést,
de Kelet-Falkland felé repülve máshol
fogjuk a szorost átszelni, így megaka
dályozva, hogy felderítsenek minket.
Rövid szavakkal megkérdeztem a kö
telék tagjait, hogy egyetértenek-e a
bevetés folytatásával, és ők igennel
válaszoltak.
Végül is elértük a Bahia Ruiz
Puentét (Grantham-tengerszoros) és a
szoros felé fordultunk. Itt a partsza
kasz megközelíti a szigetet. Láttunk
néhány hajót, az egyiket a csatorna
közepén. 21-es típusú (Type 21) fre
gattként azonosítottuk. Közvetlenül fe
léje vettük az irányt, mivel nem maradt
időnk egy kedvezőbb támadási irány
kiválasztására. Ezen a sebességen
ugyanis egy 1000 kiló bombával és

üzemanyaggal is ellátott repülőgép
fordulósugara négy mérföld.
Ebben a pillanatban megkezdtük a
támadást. Tisztában voltunk azzal,
hogy a partszakasz keresztezésekor a
csatornán belül a part árnyéka több
hajót eltakar. Aznap változó időjárás
volt, szélrohamokkal, napsütéssel,
esővel, illetve a felhők között helyen
ként felbukkanó résekkel, és a csator
nában lévő hajók kereszttüzet nyitot
tak ránk, miközben irányunk a csator
na közepén álló hadihajóra merőleges
volt. A 21-es osztályú fregatt, és más
hajók is, gépágyúikból tüzeltek ránk.
Láttuk a lövedékeket a vízbe csapód
ni. A klasszikus cikcakkrepülést alkal
maztuk, hogy elkerüljük a fegyverrendszerek által kiszámított becsapó
dási pontot. Ez nem túl hatékony vé
delem, de az adott körülmények között
ez volt az egyetlen lehetőségünk. Fel
tételeztük, hogy tüzelés közben az el
lenség is sokkos állapotban volt, ami
számunkra szerencsésnek bizonyult,
mert nem sikerült gépeinket eltalálni
uk. Vártuk a Sea Cat rakétákat is, de
ezeket nem indították.
A célt a vízhez nagyon közel repül
ve, a gépek közötti kis távolsággal kö
zelítettük meg, mivel nem maradt ele
gendő időnk ahhoz, hogy a gépek
szétváljanak. így 20 másodperces kü
lönbséggel haladtunk át a célpont fö
lött, ami minimálisan szükséges ah
hoz, hogy a kötelék tagjai elkerüljék az
előttük lévő repülőgép okozta robba
nást. Haditengerészeti vadász- és tá
madópilótaként kadétkorunk óta na
ponta gyakoroltuk repülőgép-hordozó
ról és szárazföldi bázisról egyaránt a
tenger feletti nagyon alacsony repü
lést. A támadás napján 32 éves vol
tam, míg a kötelék másik két tagja 29,
illetve 30. Mindhárman hadnagyok vol
tunk. Az idők során alapos kiképzést
kaptunk, és képességeket szereztünk
a haditengerészeti célpontok elleni
technikában és taktikában, így mielőtt
a hajó felett elrepültem, felemelked
tem 200 lábra, ami szükséges ahhoz,
hogy elegendő idő maradjon a bom
bák élesítéséhez és robbanáskész ál
lapotba hozásához. Azonban nekem
úgy tűnt, hogy túl magasan vagyok, és
a bombák ledobása után egy orsót ve
tettem, hogy gyorsabban ereszkedjek
le - ami 10 000 méteren normális ma
nővernek számít, de itt nem - , és a
vízhez nagyon közel kerültem ismét
egyenesbe.
Ezután egy szoros bal fordulót haj
tottam végre, hogy déli irányban jus
sak vissza a csatornán belülre, azon
ban egy County osztályú rombolót pil
lantottam meg magam előtt, amely
minden fegyveréből tüzet nyitott rám.
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9. ábra. A május 21-i támadások vázlata (szerzők)

A kötelék tagjainak azt parancsoltam,
hogy »forduljanak a tengelyem fölött
jobbra« keresztezve a csatornát. Mi
közben ezt mondtam, Sylvester és
Lecour azzal volt elfoglalva, hogy saját
bombáikat ledobják, ezek némelyikét
én is láttam. Végül is megértették az
utasításomat, és nagyon alacsonyan,
szinte súrolva menekültünk, amíg el
nem értünk egy hegyet a parton. Ekkor
felemelkedtünk és a hegy mögé búj
tunk. Miközben a völgyek fölött repül
tünk, megkérdeztem a köteléktársa
kat, hogy látják-e egymást. Lecour na
gyon szorosan követett, azonban
Sylvester messzi hátul maradt. Ebben
a pillanatban hallottuk meg a Tracker
pilótájának hangját, aki arról informált
bennünket, hogy kész minket a célra
vezetni, mivel azt hitte, hogy most ér
kezünk a műveleti zónába.
A támadás nagyon hatékonynak bi
zonyult, de visszatérés közben nem
beszélhettünk egymással, mivel az el
lenség ezáltal bemérhette volna hely
zetünket. Azonban a legrosszabb rész
csak most jött. Ahhoz, hogy visszaér
jünk, gyorsan fel kellett emelkednünk,
hogy csökkentsük az üzemanyag-fo
gyasztást. Féltünk azonban attól, hogy
a zónában egy Sheffield osztályú rom
boló tartózkodik, amely Sea Dart raké
tákkal képes repülőgépeinket lelőni. A
völgyek fölött emelkedtünk, és miután
elhagytuk a szigeteket, elértük a
28 000, illetve 29 000 láb magasságot.
Mivel a repülőgépek időközben könynyebbek lettek, könnyedén felemel
kedhettünk akár 40 000 lábra is - a
Sea Dartok hatótávolságának határá
ig. Anélkül, hogy egymással beszél

tünk volna, csupán jelekkel kommuni
kálva felzárkóztunk, és ez egy nagyon
nehéz pillanatnak bizonyult. Nehéz
nek, mivel most hatolt el a tudatunkig,
hogy mit is hajtottunk végre.
A manőverek, amelyeket időnként
megtenni kényszerültünk, nagyon ke
mények voltak, és némi hátfájást is
okoztak. Úgy gondolom, hogy ez an
nak az adrenalinnak a következmé
nye, ami akkor képződik, amikor lőnek
rád, és tudatában vagy annak, hogy
eltalálhatnak és darabokra szaggat
hatnak. Érthető, hogy csak abban a
pillanatban, amikor meg lehet pihenni,
és gondolkodni lehet, voltunk képesek
három bajtársunkra gondolni, akik
nem tudtak elmenekülni az ellenséq
elől.
Attól kezdve, hogy a támadás meg
kezdésekor a csatorna közepe felé
vettük az irányt, addig, amíg emelked
ni nem kezdtünk, körülbelül öt perc telt
el. Ezekben a percekben nagy nyo
más alatt álltunk, és bár maga a táma
dás nem tért el nagyon attól, amit
számtalanszor gyakoroltunk, azonban
most a repülőgépek nagyon közel kö
vették egymást, és annak pszichológi
ai hatását is éreztük, hogy valódi tűz
alatt voltunk...
Kétségtelen, szerencsénk volt ab
ban is, hogy az angolok nem állomá
soztatok egy hadihajót a kontinens
és a szigetek között, amely a visszaúton lelőhetett volna bennünket. Ami
kor Rio Grandétól körülbelül 150 mérföldnyire voltunk, jelentettük, hogy
visszatérőben vagyunk a bázisra, és
érdeklődtünk az első hullám hollété
ről. Azt a választ kaptuk, hogy ők nem
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tértek vissza. Az eltelt időt figyelembe
véve meg kellett állapítanunk, hogy
az üzemanyaguk el kellett, hogy fogy
jon, ami megerősítette, hogy lelőtték
őket.
A mi támadásunkról szólva, Lecour
és Sylvester hadnagyok, akik a bom
bázás során leghátul repültek, látták,
hogy a bombáim közül kettő átrepült a
hadihajó fölött, kettő pedig túl rövidnek
bizonyult. Lecour bombái után a fre
gattot füstfelhő és tűz borította, ezért
Sylvester hadnagynak a bombák
okozta füstoszlopot átrepülve kellett
saját bombáit kieresztenie.
Végül olyan kis mennyiségű üzem
anyaggal érkeztünk meg Rio Grandéra, hogy a repülőtér felett már nem volt
lehetőség egy kör megtételére sem.
Földet érve ébredtünk tudatára annak,
ami a tűzkeresztségünknek bizonyult,
valamint, hogy elvesztettünk három pi
lótát és három repülőgépet. Sylvester
és Lecour gépeit is érte néhány találat.
Mindez így azt jelentette, hogy egy ha
dihajó elsüllyesztése a miénkhez ha

sonló, semmilyen intelligens fegyvert
nem hordozó gépekkel, 50%-os vesz
teséget eredményezett, mivel a gépe
inket így be kellett vezetni a forró tüze
lési övezetbe, és ezáltal a célhoz na
gyon közel és nagyon alacsonyan re
pülő pilótákat túlságosan ki kellett ten
ni az ellenség tüzének. Csak ilyen mó
don lehetett a támadást úgy kivitelez
ni, hogy a találat valószínűsége elfo
gadható szintet érjen el. Eredményt
csak ilyen százalékarányú veszteség
gel érhettünk el, és csak reményked
hettünk, hogy a hadihajó legalább sú
lyosan megsérült.
A lelőtt pilóták közül Philippi katapul
tált, és miután egy éjszakát egy pa
raszt házában töltött, másnap kimen
tették. Arca hadnagy repülőgépe ki
sebb mértékben sérült meg, így ő
Puerto Argentino/Port Stanley felett
katapultált, és a hadsereg egyik
UH-1H helikoptere mentette ki.
Márquez hadnagy nem tudott katapul
tálni azt követően, hogy egy Sea
Harrier megtámadta, és meghalt.”

Rótolo parancsnok 2000-ben találko
zott Alan West kapitánnyal, aki 1982.
május 21-én az HMS ARDENT pa
rancsnoka volt. West elmondta neki,
hogy az A ^tQ gépek mindkét hulláma
eltalálta a hajót. Az első hullám két talá
latot ért el, amelyek tönkretették a Sea
Cat rakétaindító állást, és megrongál
ták a tatrészt. A második hullám egy ta
lálatot ért el (Lecour gépe), amely az
üzemanyagtartály alatt robbant, szintén
a tat közelében. Ezt követően West ka
pitány úgy döntött, hogy a part felé tart
va megpróbálja a hajót partra futtatni,
hogy maradjon elegendő idő a sebesül
tek evakuálására és a teljes legénység
megmentésére, átszállítva őket az
HMS YARMOUTH fregattra, amely az
ARDENT megsegítésére érkezett oda.
A hajó már az FAA-támadás előtt meg
sérült, amikor Carballo százados A-4B
Skyhawkja és négy IÁI M5 Dagger
megtámadta. Az argentin támadás kö
vetkeztében 22 fő legénység meghalt,
és az HMS ARDENT odaveszett.
Fordította: dr. Ákos György

Id. M argitay-B echt András:
A LEITHA M ONITOR ...É S A TÖBBIEK
Egy magyar szerző nagy, átfogó, sokoldalú és olvasmányos munkája került ki 2007
végén a nyomdából. A fényképekkel és rajzokkal kiegészített szöveg egyrészt bemu
tatja a monitor jellegű hajók nemzetközi történetét Peru tengeri hadiflottájától Romá
nia flottillájáig. Legnagyobbrészt azonban az osztrák-magyar tengeri és folyami hadi
hajózással, a folyami egységek harci tevékenységével és a LEITHA (LAJTA) monitor
ral foglalkozik, ezzel az öreg, sok csatát megjárt, ám máig vízen maradt, acéltestű,
páncélhátú hadihajóval, amelyet az első dunai monitorként 1871-ben (!) bocsátottak
vízre. Ma a miénk, de félredobott roncsként áll, a magyar államnak évtizedek óta nincs
pénze a felújítására. (Pedig egy felújított, működőképes múzeummonitor igazán elbű
völné a külföldi katonai és állami delegációkat, turistákat. Hosszabb távon megtérülne
a befektetés is, az angolok sem ingyen mutogatják a HMS BELFAST cirkálót.)
Mint tudjuk, aki nem ismeri, nem becsüli a történelmét, és ezért nem képes okulni be
lőle, az arra kényszerül, hogy újra megismételje a korábbi hibákat. Margitay könyve sok
tanulságot rejt magában, nagyon érdekes például a hadihajók és a személyzet sorsa a Monarchia összeomlásakor.

Petit Real Kiadó, Budapest, 2007, 368 oldal. Ára: 3990 Ft.
A 368 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben is megrendelhető 5400 Ft-ért (ebben benne van az után
vétes postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi Könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth tér,
metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: 8-19 óráig, hétfőtől péntekig.)
E-mail: dornan@vipmail.hu

Pályázat
A H onvédelm i M inisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ü gynökség T udom ányos Tanácsa 2008. II. félévre pá
lyázatot hirdet a katonai logisztika elm életi és gyakorlati szakterületeit érintő egyes tém ákban. A pályázati
kiírás m egtekinthető a H O N V E D E LE M .H U /P ályázatok és a HM Fejlesztési és Logisztikai Ü gynökség hon
lapján a Pályázatok rovatban.
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S im o ncsics László

Katonai nukleáris műszerek

III. rész

Szilíciumdetektorok gyártása
a Videoton Fejlesztési Intézetben
z e l ő z ő r é s z b e n Báumler Ede
ismertette a Gamma Művek ál
tal gyártott katonai műszereket.
A második generációs műszerek 1970
után már szilícium alapanyagú nukleá
ris detektorokkal készültek, amelyeket
a Videoton Fejlesztési Intézetben
gyártottak, de a fejlesztési munka még
az Elektronikai és Finommechanikai
Kutatóintézetben indult. Ennek törté
netét és technológiáját szeretném a
továbbiakban ismertetni, mert a nukle
áris műszerek használhatóságát alap
vetően határozza meg az alkalmazott
detektor. Ebben az időben a műsze
rekkel szemben már elsődleges köve
telmény volt a félvezetős felépítés,
ezért természetes igényként merült fel
az akkor még újfajta detektorok alkal
mazása.
A könnyebb eligazodás kedvéért az
1. táblázatban megadjuk a nukleáris
detektorok fontosabb típusait. Ezek
közül a hazai gyártású katonai mű
szerekben csak az ionizációs kam
rák, a GM-csövek és a szilíciumde
tektorok kerültek felhasználásra. A
félvezető detektorok működési elvü
ket illetően „szilárd ionizációs kam
ráknak” tekinthetők, csak míg a köl
csönhatás következtében azokban
elektron- és ionpárok, a félvezető
anyagokban elektron- és lyukpárok
keletkeznek. A detektorok szerkeze
tüket tekintve nagyméretű p-n vagy
p-i-n szerkezetű diódák (az „i” intrinsic - szennyeződésmentes vagy
kompenzált félvezető réteget jelent).
A 3. ábrán megmutatjuk az S-1 típu
sú detektor felépítését. A diódára
kapcsolt zárófeszültség hatására az
átmenetnél, de leginkább az „i” réteg
ben kialakul az ún. kiürített réteg, a
detektor érzékeny térfogata. Besu
gárzás nélkül csak a termikus hatásra
keletkezett töltéshordozókból és a fe
lületi kúszóáramokból adódó záróá
ram (más néven visszáram) folyik. Az

A

érzékeny térfogatba bejutó részecs
kék vagy fotonok nagyszámú töltés
hordozó párt hoznak létre, ezek a tér
erősség hatására a dióda elektródái
ra „kigyűjtődnek”, és kialakítják a vá
laszjelet, a töltésimpulzust. Fia a de
tektor után megfelelő jelfeldolgozó
elektronikát kapcsolunk, a félvezető
detektorokat akár intenzitás-, akár
energiamérésre is felhasználhatjuk.
A félvezető detektorok akkor alkal
mazhatók az adott fajtájú és energiájú
sugárzás detektálására, ha abban a
termikus energia által generált töltés
hordozók és a felületi kúszóáramok
ban folyó töltés nagysága (zaj) kisebb
a sugárzás által keltett, és a detektor
ban uralkodó térerősség hatására az
elektródákra eljutó töltések mennyisé
génél (jel). Ezenkívül olyan detektor

struktúrát kell választanunk, amely biz
tosítja, hogy a mérendő részecske
vagy foton az energiáját részben vagy
egészben a detektor aktív térfogatá
ban adja le.
Germánium alapanyagú detektorok
csak hűtve használhatók, mert az ún.
tiltott sáv szélessége lényegesen ki
sebb, mint Si alapanyag esetén. Szilí
ciumdetektorokat magasabb hőmér
sékleten (50 °C-ig) is lehet alkalmazni
nagyobb energiájú részecskék és foto
nok detektálására. A felületi záró
réteges (vékony ablakú) detektorokat
részecskék detektálására használják,
mert ezek viszonylag kis veszteséggel
bejutnak az érzékeny térfogatba.
Nézzük a szilíciumdetektorok elő
nyeit a katonai műszerekben: rázás- és
ütésállóak, nagy a számlálási sebessé-

1. táblázat. Fontosabb nukleáris detektorok áttekintése

Gázionizációs detektorok
Ionizációs
kamrák

Proporcionális
számlálók

GM-számlálócsövek

Szcintillációs detektorok
Szerves

Szervetlen

Folyadék

Félvezető detektorok
Germánium

Szilícium
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(A cikksorozat előző része a Haditechnika 2006/3. számában jelent meg.)

1. ábra. Akusztikus sugárzásindikátor

------------------------------------------—--------------------ч

T a n u lm á n y o k

2. ábra. Vastagréteg integrált áramkörök

gük, élettartamuk elvileg végtelen, és
nem függ a besugárzási dózisteljesít
ménytől, emellett nem igényelnek nagy
feszültséget. Hátrányuk a kis érzé
kenység, ami a szilícium alacsony
rendszámából adódik, de a „katonaság
veszélyes üzem”, ezért nagyon ala
csony sugárszintek mérésére a hon
védségi műszereknél nincs szükség.
Most térjünk rá ennek a szomorú vé
gű sikertörténetnek az elbeszélésére,
amely jellemző volt a rendszerváltás
előtti időszakra.
A technikatörténetnek azon fejezete
iből, amelyek az előző rendszerben a
„szigorúan titkos” minősítést kapták,
nagyon kevés írásos anyag maradt

3. ábra. Az S-1 detektor alkatrészei
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meg. Azok a személyek, akik komoly
fejlesztőmunka eredményeként hoztak
létre korszerű eszközöket, a nyilvá
nosságtól elzárva, háttérben dolgoz
tak, nem publikálhattak, nem vehettek
részt konferenciákon. Pedig nyugod
tan állíthatom: az ismertetett fejlesztő
tevékenység és a szilícium nukleáris
detektor technológiája, annak alkalma
zása a katonai nukleáris műszerekben
annyira újszerű volt, egyben ellentétes
a korabeli műszaki közfelfogással,
hogy a munka két megszállott irányító
ján kívül kevesen hittek annak sikeré
ben. Az előző részben olvashatták,
hogy csak az első szilíciumdetektorral
ellátott katonai műszerből, az IH-5 jel

zésűből 1970 és 1980 között 7442 ké
szült. Ez a darabszám fényesen iga
zolja, hogy nem volt „fantaszta”, aki
hitt az akkor új detektorfajta csak ná
lunk bevezetett felhasználásában.
Ahhoz, hogy megértsük a katonai
célú szilíciumdetektor-gyártás megin
dításának jelentőségét, vissza kell tér
nünk az akkori világpolitikai helyzet is
mertetéséhez. A világháború után két
ségtelen volt az amerikai fél fölénye az
atomfegyverkezésben. Ezért a hideg
háború éveiben a külpolitika eszköze
volt az atomfegyverrel történő fenye
getés. A Szovjetunió óriási erőfeszíté
seket tett, hogy behozza ezen a terü
leten a lemaradását, ugyanakkor a
nukleáris műszerek fejlesztésére nem
fordított kellő energiát. 1954-ben lég
köri atomrobbantást hajtott végre, ez
zel kiegyenlítetté vált a helyzet, de azt
a tényt, hogy a kölcsönös fenyegetett
ség gátolta meg az atomháború kirob
banását, csak később ismerték fel a
politikusok.
A hazai detektorgyártás kezdetéről
csak annyit, hogy a gázionizációs de
tektorok közül a GM-csövek gyártása
a megfelelő vákuumtechnikai felké
szültséggel rendelkező Tungsramnál
folyt. A szcintillációs detektorok fej
lesztésével először a KFKI foglalko
zott, majd 1955-től ezt a Gamma Mű
vek vette át, de a szcintillációs detek
torok katonai alkalmazására - a
fotoelektron-sokszorozó törékenysége
miatt - senki nem gondolt. A hazai
hadsereg első generációs műszerei
ben, amelyek a szovjet műszerek to
vábbfejlesztett változatai voltak, ion
kamrát és GM-csövet alkalmaztak. A
hatvanas
években
az
akkori

Tanulmányok
_______________ /
Vöröshadsereg útján új épületekbe
költözött a témával megbízott Optikai
Kutató Laboratórium (OKL), majd eb
ből jött létre az EFKI (Elektronikai és
Fizikai Kutató Intézet). Ide került a
GM-csövek gyártása, és itt indult meg
a külföldi folyóiratokban fellelhető köz
lemények alapján a félvezető detekto
rok,
hűtött
Ge(Li)
és
felületi
záróréteges szilíciumdetektorok fej
lesztése.
A Haditechnikai Intézet szorgalmaz
ta a második generációs műszerek fej
lesztését, amelyekben a GM-csövek
helyett már szilíciumdetektorok az ér
zékelők, ebben oroszlánrésze volt
Dudok Pálnak, a HTI megbízottjának.
Mivel az eszköz gyártásában és alkal
mazásában nem volt általános tapasz
talat, nagyfokú előrelátás és bátorság
kellett a HTI részéről abban az időben,
amikor főleg a szovjet konstrukciójú,
már kinn csapatpróbán átesett, és
többnyire technikailag elavult haditechnikai eszközök átvételére épült a
hazai katonai műszer- és híradástech
nikai fejlesztés.
A hatvanas évek végére el is készült
az IH-5 típusú műszer konstrukciója,
de a detektor sorozatgyártása nem in
dult be. Ehhez az EFKI szervezeti fel
építése nem is volt alkalmas. 1971ben a Videoton a számítástechnikai
eszközök fejlesztése céljára megsze
rezte az intézethez tartozó épületeket,
de kötelezettséget kellett vállalnia a
speciális témák továbbvitelére. A Fél
vezető Osztály élére Dési Sándor ke
rült, aki a műszer egyik konstruktőre
volt, vaskézzel megváltoztatta a kuta
tóintézeti mentalitást, kialakította a fél
vezető gyártósort. Az átalakítás érde
keket sértett, ezért napirenden voltak
a vezetők és a műszakiak közötti öszszeütközések, de az intézetnek és
ezen belül a Vákuumtechnikai és Fél
vezető Főosztálynak (ez a részleg volt
felelős a katonai termékek gyártásá
ért) sikerült a honvédségi megrendelé
sekben szereplő éves darabszámot
szállítania.
A technológiai művelet a Villamos
ipari Kutató Intézet által szállított vagy
import (Hoboken) nagy fajlagos ellen
állású, p-típusú, szeletelt egykristály
ból indult ki. Ezeket az üvegtechniká
ban is alkalmazott optikai csiszológé
pekkel méretre csiszolták. Kémiai tisz
títás és marás után a lapkák egyik ol
dalára alumíniumot párologtattak, ezt
megfelelő hőfokon beötvözték. Az alu
mínium a p-típusú szilíciumon átme
net nélküli kontaktust alkot. Az ellen
kező oldalra gőzölt és diffúzióval be
vitt lítium képezte az n-típusú réteget.
A lítium a szilíciumban nagy diffúziós
állandójú intersticiális (kristályrács

4. ábra. A szerelt S-1 detektor

közi) donor, ezért viszonylag ala
csony, 120 °C hőmérsékleten, megfe
lelő zárófeszültség hatására, ahogy a
lítiumionok előrehaladnak, a szilícium
ban meglévő bórszennyező atomokat
megkötik, így egy kompenzált, nagy
fajlagos ellenállású réteget hoznak
létre, amelyet intrinsic rétegnek neve
zünk. Ez az eljárás a lítiumdriftelés,
amely meghatározta a detektor érzé
keny rétegének vastagságát, ezáltal
az aktív térfogatát. Ezt mindkét oldal
ról nukleáris szempontból inaktív, kb.
0,3 mm vastag holtréteg határolta. A
kétféle érzékenységű detektor végle
ges átmérőjének beállítása ezután

történt. Az S-1 jelű detektort 9 milli
méterre „szúrták ki”, a kisebb érzé
kenységű, S -2 detektornál ultrahan
gos szerszámban 1 mm átmérőt alakí
tottak ki.
A detektor kivezetéseit az előbb em
lített holtrétegben aranyszál mikroötvözésével hozták létre. A kivezetés
sel ellátott, tisztított lapkákat a Kőbá
nyai Porcelánáru Gyár (Kőporc) által
szállított kerámiagyűrűbe rögzítették
levegő nedvességének hatására szi
lárduló szilikonkaucsukkal (CAF). Ez
az anyag oldotta meg a felületvédel
met, hiszen az átmenetek kijutottak a
lapka peremére, és a driftelés során

5. ábra. A lezárt, kész S-1 detektor
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6. ábra. A KBFI számára készült
detektor

7. ábra. Vékony ablakú detektor

в. ábra. Nagy érzékenységű detektor
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kialakított struktúra megváltozása nél
kül nem lehetett a félvezető techniká
ban szokásosan alkalmazott, magas
hőmérsékleten létrejövő, védő oxidréteget kialakítani. A felületi kúszóára
mok útját a lapka éleinek „lecsapásá
val”, ún. fazettázással növelték meg.
A detektor légmentes lezárása a bel
ső felületén rézzel „plattírozott”, mély
húzott alumíniumházban történt. A
sapkát a REMIX gyárban alkalmazott
kondenzátorházból alakították ki. A
rézréteg a detektor menetes csatlako
zásához történő forraszthatóságot ol
dotta meg. A 3. ábrán balról az S-1
detektor drittelt, fazettázott lapkáját, a
befogó kerámiagyűrűt, a menetes
csatlakozóhoz kapcsolódó rögzítő
szerelvényt és az ónozott sapkát lát
hatjuk. A forrasztáshoz folyasztószernek glutaminsavat alkalmaztak,
ezért ez is kényes művelet volt. A sav
gőzök „kiszellőztetésének” érdekében
a forrasztás után kis nyílást hagytak,
amit csak később zártak le. A 4. ábrán
a szerelt, az 5. ábrán a lezárt, kész
S-1 detektort mutatjuk be.
Dési Sándor a végselejt csökkenté
se érdekében minden művelet után
szigorú ellenőrző méréseket vezetett
be. Ilyen volt a lapkák visszáramának
mérése, a driftmélység ellenőrzése
csiszolással, marással és előhívással.
Ennek ellenére a kihozatal rendkívüli
mértékben ingadozott, hatással volt rá
a külső hőmérséklet, a páratartalom,
ebben az időben még nem volt az épü
let megfelelő klimatizálása, tisztított le
vegővel történő ellátása megoldva.
A végellenőrzések és KÜM (katonai
üzemi megbízott) átvétel során a dió-

da
nyitóirányú
ellenállását,
a
záróáramát, az adott dózisteljesítmény
mellett mérhető jelszámot mérték.
A legkritikusabb az 50 °C környezeti
hőmérsékleten mért zajszint volt 80 és
120 V zárófeszültség mellett. A zajmé
rés következtében a végmérésre bo
csátott mennyiségből a jó detektorok
kihozatala nem volt több 5-10%-nál.
A MEO-nak átadott, zajmérésnél nem
megfelelőnek minősített detektorok
nem kerültek lebontásra, mert a hevertetés során bekövetkezett felületi át
alakulások következtében a későbbi
átmérések esetén mindig lehetett „jó”
detektorokat találni. Dési Sándor
1973-ban a személyét ért támadások
miatt elhagyta az intézetet, utódja Ba
lázs Lászlóné lett, majd 1974-ben a
korábbi
főosztályvezető,
Pátkai
György is felmondott, egyben feljelen
tette a KGM Általános Szervezési (ka
tonai) Főosztályán az intézet vezető
ségét (ekkor még Kázsmér János, aki
később a Számítástechnikai Gyár
igazgatója, majd a Videoton vezérigazgatója lett, volt az intézet vezető
je), hogy akadályozza a katonai fej
lesztéseket. A megüresedett főosztályvezetői helyre a cikk szerzője került.
Az tény, hogy a vezetőség annak el
lenére, hogy kötelezettséget vállalt a
katonai téma továbbvitelére, nem néz
te jó szemmel, hogy egy épületet el
foglal ez a számítástechnikai fejlesz
téshez nem tartozó, profilidegen tevé
kenység az intézet területéből. Legha
marabb a GM-csövek gyártását szün
tették meg katonai megrendelések hi
ányára hivatkozva.
Rontotta a főosztály pozícióját egy
sikertelen fejlesztés is. Mint az előző
részből kiderült, a Gamma Műveknél
gyártott, a személyi védelmet szolgáló
DKP-50 (katonai változata az IH-21)
típusú, ún. „tolldoziméterek” úgy mű
ködtek, hogy a kamrát feltöltve állítot
ták a skála nullpontjára, a besugárzási
dózis nagyságát a kamrafeszültség
csökkenése jelezte. A használaton kí
vüli tollak az önkisülés következtében
idővel akkor is besugárzást jeleztek,
ha nem érte azokat gamma-sugárzás.
Ideális lett volna olyan dozimétereket
gyártani, amelyeknél a besugárzás
hatására tér ki az elektrométer. Pátkai
György vezetésével az előzetes kísér
letek alapján az IH-23-nak keresztelt
toll konstrukciója megszületett, de a
vezetőség nem akarta, hogy a profil
gazda a Videoton legyen. A KGM
ASzF erélyes közbelépésére 1974ben a gyártósor kialakítása megtör
tént, de a Takács Tibor osztályvezető
irányításával, nagy áldozatok árán és
magas költségekkel legyártott első so
rozatot a felhasználó Vegyivédelmi

T a n u lm á n y o k

Csoportfőnökség nem vette át, mert a
kamrák a szokásos izotópokkal
(137Cs és 60Co) besugározva jól mű
ködtek, de magasabb energiájú gam
ma-forrásokkal (24Na) besugározva
kisültek. Végül Kázsmér János és a
honvédségi vezetők megállapodtak
abban, hogy a Videoton lenyeli a vesz
teségeket, és az IH-23 gyártását ab
bahagyja. Ezután már csak a félveze
tőgyártás átadása jelentett volna meg
oldást az intézet számára, de ehhez a
KGM ÁSzF nem járult hozzá.
Az elkövetkező tíz év már keserves
időszak volt az főosztály számára, a
vezetőknek és a dolgozóknak úgy kel
lett a terveket teljesítenie, hogy a Vide
oton kifelé látszólag támogatta, de be
felé minden erővel gátolta a tevékeny
séget. Az alacsony fizetések miatt a
műszakiak és a kiemelt szakmunká
sok - néhány megszállott kivételével eltávoztak a területről. Nem volt lehe
tőség sem technológia-, sem eszközfejlesztésre. Ez a helyzet annál is el
lentmondásosabb volt, mert Székesfe
hérváron az ún. Rádiógyár, a katonai
híradás-technikai berendezések gyár
tója fontos része volt a Televíziógyár
ból és a Számítástechnikai Gyárból ál
ló konglomerátumnak.
„Titokban” történtek azért fejleszté
sek az intézet vezetőségének ellené
re. Tilos volt polgári megrendeléseket
kielégíteni, de nagy igény volt a „vé
kony ablakú” részecske- és a nagy ér
zékenységű, egészségügyi területen
használható gamma-detektorok iránt.
A megrendelő cégek műszaki dolgozói
közvetlenül keresték meg a fejlesztő
ket, hogy néhány darab különleges
struktúrájú detektort kapjanak. Ebben
az időben terjedt el az egészségügy
ben a 1311 (jód) izotóp (T1/2 = 8 nap)
helyett a sokkal rövidebb felezési idejű
99mTc (technécium) (T1/2 = 6 óra)
használata, ennek az alacsonyabb
energiájú (140 keV) gamma-sugárzá
sát kívánták mérni a radiológus orvo
sok és fizikusok.
A szilíciumdetektorok népszerűsé
gét növelte az a felismerés, hogy a
nagy fajlagos ellenállású intrinsic réteg
kiürül néhány volt feszültség hatására,
ezért az elektronikát működtető ele
mekről a detektor is elegendő
zárófeszültséget kap, így nincs szük
ség külön nagyfeszültségű tápegység
re. A „csúcsteljesítmény” a két ceruza
elemről (3 V) működtetett sugárzásin
dikátor volt (6. ábra).
A felhasználási lehetőségek kibővül
tek. Már csak a jelfeldolgozó elektroni
ka áramköreit kellett kifejleszteni. A
REMIX vállalatnál ebben az időben je
lentős beruházások történtek a vas
tagréteg integrált áramkörök gyártóka

9. ábra. Az S-1 típusú szilíciumdetektor szerkezete

pacitásának létrehozására. Itt sikerült
néhány analóg áramkört fejlesztetni,
ezek megkönnyítették a felhasználók
nak a félvezető detektoros szondák
készítését. A 7. ábrán néhány vastag
réteg áramkört mutatunk be.
A 8. ábrán látható detektor a KBFI
(Központi Bányászati Fejlesztő Inté
zet) számára készített, 1 mm vastag
réz energiaszűrővel ellátott, NYÁK le
mezbe ültethető detektor. A megren
delő az izotópos ipari radiográfia terü
letén, külső munkahelyeken végzett
munkákhoz, a hegesztett csövek var
ratainak ellenőrzéséhez gyártott sze
mélyi védelmi célú riasztókat ezeknek
a detektoroknak a felhasználásával. A
9. ábrán az S -6 jelzésű, vékony abla
kú, béta- és gamma-mérésre egyaránt
alkalmas detektor látható. Az egész
ségügyben használt, nagyobb térfoga
tú, ezáltal nagyobb érzékenységű de
tektort a 10. ábrán mutatjuk be.
A nyolcvanas évek elejére a hon
védségi raktárak fel voltak töltve kü
lönböző típusú félvezető detektoros
műszerekkel, az évtized közepétől
már a honvédség sem tudott elegendő
nyomást gyakorolni a vezetőségre,
ezért elérték, hogy a szilíciumdetekto
rok gyártását átadhassák a Mikrovákuum Szövetkezetnek, ezzel a kato
nai tevékenység megszűnt, a főosz
tályt felszámolták. Az érintett szemé
lyeknek, akik egész pályafutásukat a
nukleáris méréstechnikának, ezen be
lül a félvezetődetektor-gyártásnak
szentelték, csöppnyi elégtételt sem je
lentett, hogy néhány év múlva a rend
szerváltással az egész Videoton meg
szűnt.
A történetből a következő tanulságo
kat vonhatjuk le. A rendszerváltás előt

ti időszakban a vállalati struktúra- és
érdekviszonyok nem kedveztek a bo
nyolult technológiát igénylő eszközök,
alkatrészek gyártásának. A nagyválla
latoknak előnyös volt a keleti exportra
kerülő termékek összeszerelő tevé
kenysége, milliárdos bevételeket ho
zott, a „kontingens” alapú külkereskedelemi elszámolás (a számítástechni
kai termékek exportjának kiegyenlíté
se csak számítástechnikai importter
mékekkel volt lehetséges). Az import
R 20, R 30 stb. ESzR (a KGST Egye
sített Számítástechnikai Rendszere)
gépekért cserébe a Videoton milliár
dos tételben szállíthatott szoftverrel
nem kellőképpen ellátott, semmire
nem használható („folyamatirányító”)
R 10 gépeket. A kisebb cégeknek vi
szont nem volt meg az a technológiai
hátterük, amely biztosította volna egy
olyan magas technológiai igényű
(„high tech”) eszköz gyártását, mint
egy korszerű szilícium nukleáris de
tektor. A honvédség vezetői felismer
ték az ebben rejlő veszélyeket, ezért
nem engedték, hogy a Videoton meg
szabaduljon ebbéli kötelezettségétől.
Olyan kis, személyi védelmi célokra al
kalmas műszert, amelynek gyártási le
hetőségét biztosítani tudta volna ez a
gyártósor, a Siemens csak kb. 15 év
vel később hozott piacra.
(Folytatjuk)

F elhasznált irodalom

Electronic Personal Dosimeter
System (EPDS). A Siemens Plessey
Controls Limited kiadványa, 1992.
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Hadfi Örs Tamás

Partraszállás
az SS RIVER CLYDE-ról

A „TRÓJAI FALÓ” SZÜLETÉSE
A csapatok partra juttatásának egyik
nagy nehézségét a szállítási kapacitás
elégtelen volta jelentette, vagyis az,
hogy a korabeli eszközökkel és mód
szerekkel harci helyzetben nem tudtak
egyszerre nagy mennyiségű katonát
partra tenni. Ekkor egy haditengeré
szeti tiszt, Edward Unwin, aki koráb
ban a kereskedelmi flottában szolgált,
figyelemreméltó javaslattal állt elő.7 El
gondolása az volt, hogy egy nagy ka
pacitású, de ártatlan külsejű hajót (va
gyis egy nem hadihajót) „rakjanak
meg” rohamcsapatokkal, majd azt fut

tassák partra, melyből a katonák gyors
és nagy erejű támadást tudnak végre
hajtani, így a kijelölt partszakaszt
könnyen lerohanhatják. Az anekdota
szerint az ártatlan külsejű csapda ötle
te a trójai faló mondájából kölcsönöztetett. Akárhogyan is volt, a tervet elfo
gadták. Ebben szerepet játszott az idő
rövidsége is, hiszen a flottatámadás
kudarcát követően a partraszállást he
teken belül meg kívánták indítani.
A „trójai faló” szerepére egy szén
szállító hajót, az SS (Steam Ship, va
gyis gőzhajó) RIVER CLYDE-ot vá
lasztották ki, kapitánya pedig az ötlet
gazdája, Edward Unwin lett. Azért egy

szénszállítót választottak, mert ártal
matlan kinézete mellett nagyméretű
belső terekkel is rendelkezett (szén
raktárak), ráadásul kéznél is volt, hi
szen a Földközi-tenger térségében
gyülekező inváziós hajóhadhoz renge
teg szénszállító tartozott, melyek az
üzemanyagot biztosították. A RIVER
CLYDE szénkészletét pedig már el
használták, így üresen állt.
Az SS RIVER CLYDE-ot Skóciában,
a Russel & Со glasgow-i üzemében
építették 1905-ben, s a híres skóciai
folyóról kapta a nevét. 1905-ben a víz
re bocsátás és az átadás is megtör
tént. A motort a J. G. Kincaid & Со

7. ábra. A partra futott hajó apálykor, orral kiemelkedve a vízből, nem sokkal a partraszállás után
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gyártotta, mely az egyetlen hajócsavar
segítségével 12 tengeri csomó (kb. 20
km/h) szolgálati sebességre tudta az
egyébként nem túl nagy, egykéményes hajót felgyorsítani. A 4000 t-s,
nagyjából 120x14,5x6,5 m nagyságú
jármű hasznos terhelhetősége hozzá
vetőleg 7000 t volt. A rakodást két da
ru segítette. A hajó kialakítása nem
tartalmazott említésre méltó különle
gességet, hagyományos, ún. három
szigetes felépítményű volt, egyike an
nak a több tízezer „háromszigetes” fe
hérhajónak, melyek a világ áruforgal
mát jó fél évszázadon keresztül bo
nyolították.
A RIVER CLYDE 1905-től tíz évig az
Ormond Cook & Со. társaság tulajdo
nában, rendeltetésének megfelelően,
fehérhajóként járta a világ tengereit,
m ikora brit admiralitás 1915-ben hadi
célokra lefoglalta.
Készülve a partraszállásra, a hajón
viszonylag kis, de annál fontosabb át
alakításokat eszközöltek. A csapatok
gyors és biztonságos kihajózása érde
kében a szénszállító oldalába, az első
és második „sziget” között oldalanként
két-két nyílást, ún. kitörési pontokat
vágtak. A nyílásokat kikötőhíd kötötte
össze, melyek a hajó két oldalán pár
huzamosan futottak végig, majd az
orrnál levezettek a vízhez. A kikötőhidat kötelek tartották. A nyílásokon át a
hajót gyorsan és nagy számban hagy
hatták el a katonák. A kikötőhíd végé
nél erre a célra átalakított uszályokat
kellett sorba rakni a hajó orrától a par
tig, melyet a RIVER CLYDE vontatott
maga mellett. Az uszályok sorba raká
sát, egyfajta „pontonhíddá”, platform
má alakítását kis gőzösöknek kellett
segíteni. Az előzetes elgondolás sze
rint tehát csak végig kellett futni az
uszályokból álló hídon, s már a partra
is léphetett a katona.
A RIVER CLYDE nagyjából 2100 fő
felfegyverzett katonát tudott szállítani,
valamint a saját személyzetét. A partra
tett csapatok harcát viszont csak 11
darab géppuskával tudta támogatni,
melyeket a fedélzetre, homokzsákok
mögé telepítettek. A hajótestet homok
színű álcázófestéssel is el kívánták
látni, de az a partraszállás kezdetéig
nem készült el.8

AZ INDULÁS
A támadás közvetlen kiindulópontja
Tenedosz szigete volt, 40 mérföldre
délnyugatra Gallipolitól. Itt 1915. ápri
lis 24-én 15.15-kor érkezett a parancs
a RIVER CLYDE-ra történő behajó
zásra. Ezt a csapatok 19.30-ra fejez
ték be.

8. ábra. A RIVER CLYDE mint kikötődokk. Ausztrál csapatok érkeznek а „V” partra
1915 májusában. A hajón jól látható a félig elkészült álcázófestés

Az SS RIVER CLYDE-ról a brit 29.
hadosztálynak, az egyetlen reguláris
egységnek, nagyjából 2000 embernek
kellett partra szállni. Ez volt a támadók
főereje a Hellész-foknál. A 29. hadosz
tály főleg ír (!) alakulatokból állt, me
lyeket, lévén helyőrségi csapatok, a bi
rodalom minden részéről „szedtek
össze”. A hadosztály parancsnokának
Hunter-Weston tábornokot nevezték
ki, aki egyben minden műveletet irá
nyítója volt a Hellész-foknál. Minden
embernek 200 darab lőszert és há
romnapi élelmiszert osztottak ki, meg
lehetősen nehéz felszerelésükhöz
nagykabát és vízhatlan lepedő is tarto
zott. A katonáknak az akció előtt kaka
ót szolgáltak fel.
A „trójai faló” 1915. április 25-én
01.00-kor hagyta el tenedoszi hor
gonyzóhelyét, s lassan megindult célja
felé. A kijelölt támogatóhajók 05.00kor kezdték meg a partszakasz
védműveinek bombázását, mely egy
órán át tartott, s a partról egyszer sem
viszonozták a tüzet. Ekkor a csapatok
már indulásra készen, feszült csend
ben várakoztak az SS RIVER CLYDE
gyomrában. A hajó motorjait már jóval
a part előtt leállították, hogy a hajótest
a partnak ütközéskor ne sérüljön meg
túlságosan, így a RIVER CLYDE szép
lassan közeledett a szárazföld felé,
mely a bombázást követően élettelen
nek tűnt, ám a felkelő nap pont szem
be sütött vele, s a reggeli pára, illetve
a bombázás okozta füst és por igen
csak megnehezítette a pontos navigá

lást. A RIVER CLYDE végül nagyjából
a kijelölt helyen, 06.25 körül érezhető
ütődés és csikorgás nélkül futott a part
előtti puha homokpadra, ahol megfe
neklett. így a legtöbben észre sem vet
ték, hogy landoltak. A „trójai faló” orral
a part felé, kicsit kiemelkedve a vízből
állt meg, s így is maradt a hadjárat vé
géig.

Elszabadul a pokol...
Miután az SS RIVER CLYDE finoman
megfeneklett a parttól pár tucat méter
távolságban, az első és legfontosabb
feladat a hajó által vontatott s erre a
célra átalakított kis uszályok sorba
rendezése, „rohammólóvá” alakítása
volt. Míg ezt egy kis gőzhajó és a
RIVER CLYDE matrózai igyekeztek
végrehajtani, a Királyi Dublini Lövész
ezred néhány százada, melyek már
korábban csónakba szálltak, s a hajó
val együtt közelítettek céljukhoz, a part
felé eveztek. Nekik kellett (volna) a
partot biztosítani, s a partraszállást fe
dezni. Mikor már majdnem elérték a
szárazföldet, egyszerre megszólaltak
a szinte kőhajításnyira lévő védők
fegyverei, s iszonyatos tüzet zúdítottak
a csónakokban lévőkre. A dubliniakat
megtizedelték... Csak azon kevesek
maradtak életben, akik a csónakokból
kiugrottak.
A britek helyzetét tovább súlyosbí
totta, hogy nagyon nehezen ment a
hajó elejétől a partra vezető, uszályok2008/4 HADITECHNIKA «- 15
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9. ábra. A RIVER CLYDE mint a mesterségesen kialakított kikötőrendszer része.
A hajót már kiépített móló köti össze a parttal

10. ábra. A RIVER CLYDE az elfoglalt Sedd-el-Bahr erődjéből nézve. A védőknek
kitűnő rálátásuk volt a célpontra

11. ábra. A MARUJA Y AURORA (ex RIVER CLYDE) spanyol lobogó alatt az 1930-as
években
12. ábra. А „V” part egykori hőse az 1960-as években, nem sokkal lebontása előtt
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ból álló „pontonhíd” összerakása, illet
ve egyben tartása, melynek folyosót
kellett volna alkotnia. Ráadásul az
uszályok sora még a gőzhajók beállí
tásával sem érte el a partot, a távolsá
got rosszul számolták ki. Pedig csak
ez az egyetlen út volt járható, mert a
víz túl mély volt a katonáknak. Sokan,
akik vízbe ugrottak, megfulladtak fel
szerelésük súlyától. A gyilkos tűzben
emberfeletti teljesítmény kellett az
uszályok pozícióba juttatásához. A
RIVER CLYDE parancsnoka, Edward
Unwin személyesen vezette embereit,
hogy kézi erővel, szállítócsónakok be
állításával teremtsék meg az utat a
csapatok számára. Sokan hihetetlen
bátorságról és bajtársiasságról tettek
tanúbizonyságot. A „pontonhíd” össze
állításáért és egyben tartásáért, vala
mint a sebesültek mentéséért hatan
kapták meg, köztük Unwin kapitány, a
legmagasabb brit katonai kitüntetést, a
Viktória-keresztet (volt, aki posztu
musz). Közben több századot is ro
hamra vezényeltek, hiszen a támadás
nem állhatott le. Először a Királyi
Munsteri Lövészezred katonái indultak
meg a kitörési pontokon keresztül, de
a védők tűzvihara, akár csak a
dubliniakat, őket is lekaszálta. A táma
dás azonban folytatódott. A rohamcsa
patok borzasztó veszteségeket szen
vedtek, a tisztek is igen nagy számban
estek el. Akkora volt a veszteség,
hogy később a munsteriek és a
dubliniak alakulatait össze kellett von
ni. Az 1100 dublini közül csak 11 tudta
a gallipoli hadjáratot sértetlenül
túlélni.9 A rossz kommunikáció miatt a
támadást senki sem állította le, a part
tól távolabbi hajókon lévő harcállás
pontokon nem is tudták pontosan, mi
történik а „V” parton.10
Ezúttal is bebizonyosodott az, ami
még oly sokszor fog ezt követően a
hadtörténetben, hogy a tüzérségi tűz,
legyen az bármilyen erős is, nem ké
pes az összes védőt eliminálni. Ez tör
tént Sedd-el-Bahr-nál а „V” szektorban
is. A partot eleve nem védte néhány
szakasznál (!) nagyobb erő, mely a ha
jóágyúk tüzében meg is fogyatkozott.
Mégis, a tüzérségi előkészítés vége és
a landolás között eltelt idő a török vé
dők számára felkészülési időt biztosí
tott. Bár az állásaikba visszatérő török
katonák nem lehettek sokan, s nehézfegyvereik sem maradtak, de a né
hány (a legtöbb forrás szerint 4 darab)
géppuska is elég volt, hogy a támadó
kat szinte leborotválják. Az első világ
háború katonai újdonsága, a „pergő
tűz”, itt is a védelemnek kedvezett a
támadással szemben. A törökök dol
gát nagyban megkönnyítette, hogy a
tüzet egyetlen pontra koncentrálhat-
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ták. Hiába sikerült végül elkészíteni a
folyosót, az azon támadásra indulókat
könnyedén lelőtték."
Iszonyatos volt a mészárlás. A halot
tak és sebesültek elborították az uszá
lyokat s a tengert, vérük a vizet vörös
re festette. Csak azért nem követke
zett be még nagyobb katasztrófa, mert
a törökök csak kézifegyverekkel lőhették a hajót, ezekkel viszont kárt nem
tehettek benne. A délelőtt folyamán
összesen három nagy kitörést indítot
tak, de a többszöri próbálkozás sem
hozott eredményt. A támadást ekkor
leállították, a hadosztály fele, mintegy
1000 ember a RIVER CLYDE-ba szo
rult. A „trójai faló” valóban csapdává
vált, de ezúttal a támadók estek kelep
cébe.
Azon kevesek, akik valamilyen cso
da folytán mégis partot értek, sziklák
és homokszirtek tövében húzták meg
magukat, ahonnan persze nem moz
dulhattak, a gyilkos tűz a parthoz sze
gezte őket. A kudarccal fenyegető

helyzeten csak az éjszaka, a sötétség
beállta segített. Ekkor, április 26-án
01.00 körül sikerült csak a csapatok
nak nagyobb számban partra jutni.12
Az így összegyűlt egységek más
nap, 1915. április 26-án reggel indul
tak rohamra a török állások, az erőd és
Sedd-el-Bahr települése ellen, mely
végül sikert hozott. A „V ” szektort a bri
tek elfoglalták. Pár nap múlva a
Hellész-foknál elfoglalt partszakaszo
kat sikerült ugyan egy nagy hídfőben
egyesíteni, de az első napi célt, Achi
Baba magaslatait soha nem sikerült
elfoglalni. E nélkül viszont a gallipoli
vállalkozás kudarcra volt ítélve.13

A RIVER CLYDE

további sorsa

A RIVER CLYDE azon a helyen maradt,
ahol megfeneklett, mint dokk és hullám
törő gát funkcionált, kondenzátorait friss
víz előállítására használták. Később az
úszó alkalmatosságokból álló pontonhi-

J egyzetek
7. Unwinról bővebben: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward _Unwin
8. A hajóval kapcsolatos adatokat lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/SS_River_Clide;
http://www.clydesite.co.uk/clydebuilt; Robert Rhodes James: Gallipoli. New York, Macmillan
Company, 1965. 88-89. old.
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Landing_at_Cape_Helles
10. A nap eseményeit részletesen lásd Robert Rhodes James: Gallipoli. New York, Macmillan
Company, 1965. 120-129. old. és www.worldwar1.com/sfclyde.htm
11. А „V” parton történtek: Alan Moorehead: Gallipoli. London, Andre Deutsch Ltd, 1989.
116-123. old.
12. A ,,V’’ parton történtek magyarul: Andy Wiest: Az I. világháború képes története. Bp., M-érték
Kiadó, 2003. 101-102. old.
13. A gallipoli hadjárat lefolyásáról részletesen: Trevor N. Dupuy - Grace P. Hayes: The
Campaigns of the Turkish Fronts. (In: The Military History of World War I. V. köt.) New York,
Franklin Watts, 1967.

dat töltés váltotta fel. A hadszíntér nem
nagy kiterjedése miatt a hadjárat végéig
érték belövések a hajót, de nem sérült
meg komolyabban.
Visszavonuláskor a Hellész-foki brit
csapatokat úgy evakuálták, ahogy ér
keztek, a RIVER CLYDE-on, mely
1916. január 2-án hajózott el Alexand
riába. Az első világháborúban többet
nem jutott meghatározó szerephez.
A háború után, 1919-ben ismét
úszóképessé tették a hajót, majd Mál
tára vitték nagyjavításra. Itt jelentő
sebb átalakításon is átesett. Ezt köve
tően a brit admiralitás 1921-ben eladta
Spanyolországnak, ahol különböző
spanyol cégek tulajdonában még
majd’ ötven évet szolgált, eredeti funk
ciójának megfelelően mint teherhajó,
1921-1929
között
ANGELE,
1929-1966 között MARUJA Y AURO
RA néven. 1966-ban bontották le a
spanyolországi Avilés-ben.
1915-ben Gallipolinál a néhány nap
alatt remélt gyors győzelem helyett,
több hónapon át tartó küzdelem ala
kult ki, mindkét oldal szörnyű véráldo
zatával, végső soron a védelem javá
ra. Az első modern amfíbikus hadmű
velet kudarccal ért véget. A partraszálló hadműveletben az átalakított
SS RIVER CLYDE meghatározó sze
repet játszott. Azonban az ötletszerű
en kialakított konstrukció haditechni
kai értelemben zsákutcának bizo
nyult. Az SS RIVER CLYDE-dal szer
zett tapasztalatok, illetve a katonai
gondolkodásra gyakorolt hatása ré
vén viszont közvetve a leszármazottainak tekinthetők azok a csapatszál
lító, partra szállító és ellátást biztosí
tó hajók, melyek nélkül manapság
egy modern partraszállást nem lehet
végrehajtani.
■

Babucs Zoltán - M am s Roland:
AHOL A HŐSÖK SZÜLETNEK
Az egri M. Kir. Dobó István 14. honvéd gyalogezred a második világháborúban
Ezt a gyalogezredet 1798-ban állították fel, töretlenül működött 1918 végéig a Monar
chia hadseregén belül. Ekkor feloszlott és csak 1920 tavaszán állítják fel újra, már a
nemzeti hadsereg keretén belül.
Egy fejezet foglalkozik az ezred 120 éves előtörténetével, a többi a békehelyőrség
éveit és a második világháborús harcokat tárgyalja 1942-ben a 2. hadseregnél, majd
1944-45-ben a Kárpátokban, Galíciában, Aradnál a Tiszántúlon, a Dunántúlon.
A kötetben 16 korabeli színes és 130 fekete-fehér fotó, 5 térkép és számos táblázat
található. Bemutatja az ezred tisztikarát, több mint 200 tiszt katonai pályafutását. Meg
található a 14-es honvédek lajstroma, akik a különböző hadműveleti területeken hősi
halált haltak.

Puedló Kiadó, Nagykovácsi, 2007, 254 oldal. Ára: 1990 Ft.
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Farkas Tibor

Légideszantlövegek
Wiesei, a kisméretű ragadozó

erőnél már alkalma
zásban lévő Faun
Kraka könnyű szállí
tó járművet használ
ták. Ez egyfajta mo
bil fegyverplatform
volt, voltaképpen egy
kerekeken
guruló
plató. Hamar bebizo
nyosodott, hogy a
jármű nem alkalmas
a közvetlen harc
érintkezésre, mivel
semmiféle páncélvé
delemmel nem ren
delkezett, így a keze 2. ábra. A két típus együtt, felül a gépágyús, alul
lőszemélyzet folya a rakétás változat
matosan ki volt téve
az ellenség tüzének.
be. A tervezet ígéretesnek mutatko
A tapasztalatok alapján megfogal zott. 1975-ig a hat prototípus legyártá
mazták a megfelelőnek tartott járművel sa rendben lezajlott, de pénzügyi gon
szemben támasztott követelményeket. dok miatt a gyártást 1978-ban leállítot
Ezek a következők voltak: kis méret és ták. A program azonban tovább futott,
tömeg, légi szállíthatóság, jó manő mivel külföldön is híre ment a tesztek
nek, és ennek köszönhetően nagy ér
verezőképesség, nagy hatótávolság.
A pályázatra a Porsche művek egy deklődés mutatkozott más országok
könnyű lánctalpas eszközzel nevezett részéről is. A már legyártott járművek
kel a próbák 1990-ig tartottak. Ekkorra
megérkezett a megrendelés is a had
sereg részéről, így lehetőség nyílt a
1. ábra. A Wiesel 1 TOW rakétás változata
sorozatgyártás megindítására. A
Wiesel ekkor két változatban készült.
Az Mk 20-as egy 20 mm-es gépágyú
val, míg a Wiesel TOW a nevében is
szereplő páncéltörő rakétával volt fel
szerelve. Az első példányból 133 db, a
másikból 210 db került átadásra.
A hidegháború befejeztével és a
Szovjetunió széthullásával megszűnt
az a szintű fenyegetés, melynek ellensúlyozására a nagy nyugati haderők
létrejöttek. Ebből következően erőik
hatékony kihasználása érdekében
olyan feladatok ellátását is magukra
vállalták, amelyek eredetileg más
szervezetek hatáskörébe tartoztak.
Ilyenek voltak többek között a békefenntartó küldetések is. Mint később
bebizonyosodott, a Wiesel tökélete
sen alkalmas az ezen küldetésekben
való aktív részvételre. Előszeretettel
alkalmazták konvojok biztosítására,
védelmére, objektumok megfigyelésé
re, őrzésére, a biztonsági egységek
megerősítésére. Ilyen szerepkörben
első debütálása 1993-ban, Szomáliá
ban, az UNOSOM keretein belül tör
tént. Azóta számos egyéb békefenn-

kerül be
mutatásra, melyet speciálisan a
légi szállítású egységek támoga
tására terveztek, később azonban
széles körben közkedveltté vált.
A hidegháború idején, a Varsói Szer
ződés tagállamaiban nagy mennyiség
ben gyártottak harckocsikat és páncé
lozott harcjárműveket. A nyugati or
szágok hadvezetése felismerte azt a
tényt, hogy az ejtőernyős alakulatok,
melyek tagjai jórészt gyalogos egysé
gekből álltak, nem alkalmasak arra,
hogy felvegyék ezen egységekkel
szemben a harcot. A kézi páncéltörő
eszközök ugyanis leginkább csak a
gyalogsági harcjárművek ellen voltak
hatásosak, a harckocsik ellen azon
ban már mind tűzerőben, mind pedig
hatótávolságban kevésnek bizonyul
tak. A telepített, állvánnyal rendelkező
páncélelhárító eszközök, mint például
az orosz AT-7 Saxhorn vagy a fran
cia-német Euromissle Milan túl nehe
zek voltak ahhoz, hogy kézben lehes
sen őket szállítani. A probléma megol
dására kezdetben a szárazföldi had
zúttal egy olyan jármű
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tartó akcióban vett részt (UN, IFOR,
SFOR, KFOR stb.). Érdeklődés mutat
kozott a jármű iránt a Varsói Szerző
dés volt tagállamaiban is. Ennek fő
oka az volt, hogy a „nagy testvér” által
eddig biztosított hadianyag-ellátás
akadozott, így saját erőből kellett biz
tosítani ezeket, a Wiesel pedig olcsón
gyártható, megbízható jármű volt.
A német haderőben jelenleg is rend
szerben van, de leváltása a közeljövő
ben minden bizonnyal bekövetkezik,
mivel már jó ideje csapatpróbán van
nak a következő generáció különböző
változatai.

W iesel M

k

20

A Wiesel Mk 20 kétfős kezelőszemély
zettel rendelkezik, a vezető a jármű
elején, jobb oldalon helyezkedik el,
mögötte foglal helyet a parancsnok,
aki egyben a fegyverkezelő is. Az
E6-II-A1 típusú toronyban helyezték
el a Rheinmetall által gyártott DM6 Typ
RH 202 típusú 20 mm-es, kettős
lőszeradogatású gépágyút. A fegyver
irányzását a Peri-Z-16 típusú perisz
kópokkal végzik, melyek nagyítása
2-6-szoros értékig állítható. Az éjsza
kai bevetések során jó szolgálatot te
het a Peri-Z-59 típusú éjjellátó készü
lék. A fegyver irányzási korlátái víz
szintesen +/-110°, függőlegesen pe
dig +45° és -10°. Lőszerkészlete 400
db, melyből 160 db van tűzkész álla
potban, míg további 240 db áll rendel
kezésre a jármű belsején belüli tartó
kon elhelyezve. A fegyver hatásos lőtávolsága 1000-1200 m. Maximális
tűzgyorsasága 650 lövés/perc.

W iesel TOW
A Wiesel TOW nem csupán fegyverze
tében, de személyi állományában is
eltér társától. Itt háromfős legénység

3. ábra. BTM 208-as változat

4. ábra. A Wiesel 1 a 20 mm-es RH 202 típusú gépágyúval

található. A vezető továbbra is a jármű
elejében jobboldalt ül, de a hátulsó
részben már két fő, a parancsnok és a
rakétakezelő foglalnak helyet. A célzó
készülék a TOW-hoz rendelkezésre
álló AN/TAS-4 típusú. Irányzási
korlátái vízszintesen +/-45°, függőle
gesen +/-10°. A lőállásbán kettő, a
testen belül pedig 6 db rakéta találha
tó, így a fegyverhez rendszeresített
mennyiség összesen 8 db. Hatásos lőtávolsága 3750 m.
A jármű tömege egységesen mind
két típusnál 2,75 tonna. Páncélzata
hegesztett acéllemezekből áll, védel
met nyújt a kezelőszemélyzet számára
a kézifegyverek tüzétől 7,62 mm-es
űrméretig, 100 m-es távolságból. Tel
jes körű ABV- (atom, vegyi, biológiai)
védelemmel rendelkezik, ami levegő
szűrőből és túlnyomást létrehozó
kompresszorból áll. Erőforrása a civil
járművekből már jól
ismert öthengeres dí
zelmotor.
Legna
gyobb teljesítménye
64 kW (86 LE). A haj
tás egy háromfoko
zatú automata váltó
művön és oldalan
ként egy-egy kétfo
kozatú, kombinált te
repváltó kormánymű
vön jut a test elején
lévő láncvezető gör
gőkhöz. Felfüggesz
tése torziós típusú,
oldalanként négy fu
tógörgőből áll, me
lyek utolsó tagja egy

ben a láncfeszítő kerék szerepét is be
tölti. Az előre haladó láncág tagjait két
lánctalphordozó görgő vezeti meg.
Menetteljesítményei kiválóak. Maxi
mális sebessége közúton elérheti a 70
km/h-t, ami terepen sem csökken
40-45 km/h alá. Egyedüli hiányossága
hatótávolságában keresendő, ami jó
útviszonyok között sem növekszik 300
km fölé.
Kis méretének és tömegének kö
szönhetően különösebb előkészítés
nélkül szállítható a német haderőnél
rendszerben lévő főbb szállítógépe
ken. A CH-53-as helikopter kettőt, a
C -130 Herkules hármat, a C -160
Transall pedig négyet szállíthat a tí
pusból.

W iesel Spähpanzer
A Wiesel legfrissebb változata a Wiesel
Spähpanzer. A német hadvezetés
2000-ben jelentette be igényét a típus
kifejlesztésére és 12 db jármű legyártá
sára. A Wiesel TOW alapjaira épült fel
derítő harcjármű. Napjainkban folynak
a csapatpróbák az első elkészült példá
nyokkal. Az átalakítás során megemel
ték a jármű tetejét, eltávolították a fegy
verrendszert, és átrendezték az ülések
helyzetét. Személyzete három főből áll:
vezető, megfigyelő, parancsnok. A fel
derítési feladat elvégzéséhez a legmo
dernebb eszközökkel szerelték fel.
Ezek közzé tartozik az AOZ 2000 típu
sú, önvezérlő optikai célzórendszer, a
CCD kamerarendszer, amely egy hő
kamerából és egy lézeres távolságmé2008/4 HADITECHNIKA «- 19
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5. ábra. A felderítő-páncélos oldalnézete

rőből áll, és hatótávolsága 3000 m-ig
terjed. Az egész rendszert egy 3 m-es
magasságig emelhető platformra he
lyezték, így lehetőség nyílik a célpont
fedezék mögül való megfigyelésére
vagy célmegjelölésére. Ellátták a
FaKoM típusú vezetési, kommunikáci
ós és információs rendszerrel. A jármű
vet önvédelmi célra felszerelték egy
MG3-as géppuskával.

P r o t o t íp u s o k
A fejlesztés során számos olyan proto
típus jött létre, melyek ugyan soha
nem kerültek sorozatgyártásra, mégis
sok gyakorlati tapasztalattal szolgáltak
a fejlesztők számára. Ezek közé tarto
zik a BTM-208-as jelű változat, melyet

T e c h n ik a i

6. ábra. CH53G helikopterből történő kirakás, Wiesel TOW típusokkal

a BTM-208 típusú toronnyal szerelték
fel, a francia SAMM cég gyártotta.
Fegyverzete egy 12,7 mm űrméretű,
M2HB típusú nehéz géppuska és egy
7,62 mm-es FN gyártmányú géppus
ka. Lőszerkészlete az M2HB-hez és a
géppuskához is 500-500 db. A BTMet speciálisan felderítési feladatok
végrehajtására tervezték. Tömege az
átalakítások miatt 2,86 tonnára nőtt.

adatok

W ie s e l M k 2 0

W ie s e l T O W

3
2
2030
2030
2750
2750
soros, öthengeres VW-dízelmotor
2000
2000
64 (86 LE) 4500 ford/min
23
70
2 fokozatú
3 fokozatú
felezőmű
automata
6 előremeneti és 2 hátrameneti
Sebességi fokozatok
3310
3545
Hossz (mm)
1820
1820
Szélesség (mm)
1825
1875
Magasság (mm)
0,5
Talajnyomás (N/crrf)
80
Üzemanyag (!)
300
Hatótávolság (km)
60
Lejtőmászó képesség (“)
30
Maximális oldaldőlés (°)
0,4
Lépcsőmászó képesség (m)
Árokáthidaló képesség (m)
1,2
0,4
Gázlóképesség (m)
1 db kétindítós
1 db Typ DM6-OS
Fegyverzet
TOW
20 mm-es gépá.

Személyzet (fő)
Öntömeg (kg)
Össztömeg (kg)
Motor
Összlökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (kW)
Fajlagos teljesítmény (kW/t)
Maximális sebesség (km/h)
Váltómű
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Személyzete két főből áll: vezető és
parancsnok-megfigyelő.
Elkészítették a Wiesel TOW moder
nizált változatát (típusjele: AT of HOT),
melyet
francia
gyártású
HOTrakétákkal fegyvereztek fel. Ellátták a
találat esélyét növelő elektronikai esz
közökkel (hőkamera, lézeres távolság
mérő, hagyományos és infravörös tar
tományban működő kamera). Ezeket
a Spáhpanzemél már megismert, ki
emelhető, stabilizált platformra helyez
ték. A „puhább” célok leküzdésére el
látták M2HB típusú 12,7 mm-es űrmé
retű nehéz géppuskával.
Az ejtőernyősök hatékonyabb tüzér
ségi támogatása érdekében kifejlesz
tették a BTM-263 típusú önjáró akna
vetőt. Fegyverzete a jármű hátsó ré
szébe elhelyezett 60 mm-es gyalogsá
gi aknavető. Ehhez a test belsejében
24 darab gránátot szállít. Önvédelmi
célra az FN típusú géppuskát válasz
tották, melyhez 200 darab lőszert java
dalmaztak.
Légvédelmi célok elleni harcra ter
vezték a FlaPanzert. Ennek fegyver
zetét az amerikai Stinger képezi. Öszszesen 8 darab rakétát szállít, ebből
kettő van tűzkész állapotban a kettős
indítóállványon.
A logisztikai és egészségügyi fel
adatok ellátására a lőszerszállító és az
egészségügyi jármű szolgál. A lőszer
szállító 1000 kg-nyi terhet, az egész
ségügyi pedig egy fekvő vagy két ülő
sérültet képes magával vinni.
A prototípusok nagy része meg
maradt ebben az állapotban, de a
m egszerzett
tapasztalatokat
a
W iesel-2 tervezése során később
felhasználták.
■

T a n u lm á n y o k

Dr. Turcsányi Károly
Hegedűs Ernő

Nehézharckocsi-fejlesztés
a második világháborúban

VI. rész

A magyar Tas nehézharckocsi-fejlesztés eredményei
má s o d ik m a g y a r h a d s e r e g 1942-1943. évi alkalmazási
álisan magas összeget, 120 millió pengőt követelt”221. A veze
tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a magyar tés ezt követően úgy döntött, hogy egy magasabb harcértékű
harckocsihadosztályok közepes harckocsiként alkalma nehéz harckocsi tervezésére ad utasítást. A saját tervezéssel
zott típusa, a Túrán már nem felel meg az egyre nagyobb ugyan időt veszítettek, de elkerülték a tetemes licencdíjat, sa
számban alkalmazott új szovjet típus, a T-34/76 által támasz ját ipari-gyártástechnológiai képességeikhez igazíthatták a
tott harcászati követelménynek216. A Túrán rövid csövű, 75 mm- konstrukciót, és hazai forrásból biztosíthatták az eszközt.
es lövege helyett hosszú csövűt, az 50 mm-es szegecselt, kö
A Weiss Manfréd (WM)-gyár konstrukciós irodája 1943
zel függőleges síklemez páncélzat helyett legalább kétszeres nyarán Kovácsházy Ernő gépészmérnök irányításával
vastagságú, döntött-hegesztett páncélzatot követelt meg az új megkezdte a harckocsi tervezését222. A Haditechnikai Inté
helyzet. A kísérletek során azonban bebizonyosodott, hogy a zet részéről az új harckocsi megalkotásánál Harmos Zoltán
Túrán harcászati lehetőségeinek javítását célzó jelentős átala vezérőrnagy és azok a tisztek segítettek, akik az új német
kítások alapvető technológiai-technikai korlátokba ütköztek, nehéz harckocsikat, a Párducot és a Tigrist egy bemutatón
megvalósításuk nem volt reális. A magyar katonai felső vezetés már láthatták. Az új harckocsi konstrukciós megoldásai
ezért egy új harckocsitípus mielőbbi gyártását határozta el.
alapvetően a Párduc nehéz harckocsi konstrukciós jegyeit
A harckocsigyártásért felelős magyar szakemberek a német hordozták magukon. Ugyanakkor jelentős hatást gyakorolt
szövetségeshez fordultak az új harckocsi gyártásához szüksé a konstruktőrökre a T-34-es típus is, hiszen - a döntött
ges technológia átvétele érdekében. Az adott helyzetben egy páncélzatra vonatkozó általános építési elveken túl - meg
licenc átvételétől a magyar vezetés az új típus gyártásának vizsgálták, és csak a rendelkezésre álló idő- és gyártókapa
gyors beindítását várta. 1943 áprilisában egy szakértői csoport citás hiányában vetették el a szovjet harckocsi mintájára
utazott Németországba, „hogy megtekintsék a német egy korszerű dízelmotor rendszeresítését223.
harckocsitípusokat és azok gyártását, valamint újólag érdek
A Tas nehéz harckocsihoz a motor nem igényelt többlet
lődjenek egy megfelelő típus átvételének lehetőségéről”217. A beruházást, mivel azt kedvezően megoldották a sorozatban
német fél a Pz. IV licencgyártásának lehetőségét látta reális gyártott Túrán harckocsimotor felhasználásával. Az alkal
nak. Magyar részről azonban ezt az ajánlatot nem fogadták el, mazott erőforrás a cseh V -8 Túrán motor konstrukció volt,
mivel a Pz. IV közepes harckocsi harcászati paraméterei ek ezen csak kisebb magyar módosítások történtek. A fő mó
kor már nem mutattak fölényt az új szovjet típusokkal szem dosítás az új hűtő- és ventilátorrendszer volt. Két 260 ló
ben. Nem kevésbé volt fontos szempont, hogy a német gyár erős harckocsimotor egymás melletti elrendezésű beépíté
tástechnológia egy az egyben történő átvétele esetén „az átál sével kedvező, 520 LE-s teljesítményt értek el, ami a Párlás a magyar ipar számára áthidalhatat
lan nehézséget fog jelenteni”218. A ma
gyar delegáció egy, a Pz. IV-nél na 42. ábra. A TAS nehéz harckocsi gyári makettje, tervezett 80 mm-es ágyúval
gyobb teljesítményű harckocsi gyártásá
nak beindításában kereste a megoldást,
így a figyelmük a nehézharckocsi-kategória irányába fordult. Német részről be
mutatásra kerültek ugyan a Párduc és a
Tigris nehézharckocsi-típusok is, de
egyrészt gyártástechnológiájukat meg
vizsgálva felmerült a magyar ipar képes
ségének elégtelensége, másrészt né
hány konstrukciós megoldásuk - példá
ul az átlapolt görgős futómű - kiforrat
lanságára és meghibásodási rátájára hi
vatkozva a német mérnökök „sajnálattal
közölték, hogy azok nem érett
típusok”219. Ennek ellenére a magyar
szakembereket a két bemutatott német
nehézharckocsi-típus közül a reálisabb
Pz. V konstrukció érdekelte, ezért kez
deményezték „a Párduc gyártási jogá
nak
és
gyártási
leírásának
megvásárlását”220. Azonban a német fél
„a Párduc harckocsi gyártási jogáért irre
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due nehéz harckocsival azonos mozgékonyságot biztosított
volna a Tasnak. Ugyanakkor a két önálló motorblokkból elő
állított W 16 elrendezésű motor bonyolultabb és vélhetőleg
kevésbé üzembiztos volt, mint egy V 12 hengerelrendezé
sű. A motor 130x140 mm furatlöketű, 14 900 cm3 hengerűr
tartalmú, királytengelyes, kétszelepes OHC-erőforrás volt,
1:6 kompresszióviszonnyal224. Maximális teljesítményét
aránylag alacsony, 2200-as fordulatszámon adta le. A bal
motornál elektromos, a jobbnál - a maximális biztonság ér
dekében - inerciális indítórendszert alkalmaztak. (Alap
esetben az elektromosan indított bal motorról történt meg a
jobb motor indítása.) így a magyar közepes és a nehéz
harckocsi motorizálását - egyfajta családelv megvalósítá
sával - gazdaságosan, ugyanazzal a motorral oldották vol
na meg. Ez a lehetőség a Túrán motor speciális konstruk
ciós kialakításából, az ebből fakadó kis beépítési méretből
és alacsony fajlagos fogyasztásból következett.
A kis beépítési méret érdekében a Túrán 8 hengeres ben
zinmotorjának V-elrendezése eltért a hagyományos 90 fokos
megoldástól. A 4-4 hengerből álló hengersorokat egymás
hoz képest 45 fokra helyezték el. Az erőforrás ezáltal való
ban rendkívül kompakt formát öltött, azonban a beépítésnél
ez a konstrukciós előny bizonyos hátrányokkal, többletkölt
séggel is járt. Az új elrendezés miatt ugyanis a gyújtási peri
ódusok egy körülforduláson belül kis mértékben egyenetle
nek voltak. Az eltolódásnak lényegében csak akusztikai ha
tása volt, amit a 8 henger működésekor alig lehetett észre
venni. A motorház öntöttvasból készült, és jellegzetességei
közé tartozott, hogy nem a hagyományos osztott kivitelben,
hanem úgynevezett „alagút” rendszerben gyártották. Ez azt
jelentette, hogy a motorház osztatlan volt, ami lényeges té
nyező a forgattyús tengely kialakítását és szerelését tekint
ve. A forgattyús tengelyt tagokból alakították ki, az elemek
csatlakozásánál nagy átmérőjű hengergörgős csapágyakat
használtak. Az így összeszerelt forgattyús tengelyt hajtóka
rok nélkül áttolták a motorházon, és a hajtókarok szerelését
csak ezután végezték el. Ez a megoldás a gyártás során
nagy pontosságot igényelt, főleg azért, mert a hengergörgős
csapágyak egy-egy főtengelyelem csatlakozófelületénél ki
alakított pályán megosztva futottak. A motor forgattyús me
chanizmusához a V 8-as elrendezés következtében 4 db főhajtórúd és ehhez csatlakozó 4 db mellékhajtórúd tartozott,
amelyek egy síkban mozogtak. A forgattyús tengely hajtásol
dalán szerelt lendkerék viszonylag kis átmérőjű volt. Ezt a
megoldást a 8 henger okozta egyenlőtlenségi fok alacsony
értéke következtében lehetett megvalósítani. Az összessé
gében kedvezően kisméretű Turán-motor lehetővé tette a W
16 hengerelrendezésű Tas motor létrehozását.
A 45 fokos hengerelrendezés, a felülvezérelt rendszerből
fakadó félgömb égéstér és a kettős gyújtás lehetővé tette
az akkor kedvezőnek mondható 260 gr/LE fajlagos fo
gyasztás elérését225. így a harckocsi hatótávolsága kategó
riáján belül jónak mondható, 200 km-es értéket mutatott226.
A belső tartályokban elhelyezhető üzemanyag mennyisége
700 liter volt.
A sebességváltóművet és a hajtóművet Jurek Aurél ter
vezte. A tervezési munkákat Korbuly János irányította.
A váltómű négysebességes, bolygóműves rendszerű volt,
egy 0,8-1,25 áttételű országúti-terep szorzóművel. A boly
góművet a Tasnál a Turántól eltérően, nem pneumatikusan
(levegővel), hanem hidraulikusan (olajjal) vezérelték.
„A silumin öntésű sebességváltó-szekrényben a 4 sebes
séget adó bolygómű l-lll. sebességfokozatait kivezetett
szalagfékekkel, a IV. (közvetlen) fokozatot tengelykapcso
lóval lehet működtetni. Innen a hajtás a ház mellső toldatá
ban elhelyezett egységként a kúpkerekes irányváltón át két
áttételi fokozatból választható módon egy kereszttengelyt
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43. ábra. A Tas nézeti rajza a tervezett 80 mm-es löveggel

forgat. A sebességváltó a kapcsolható gyorsító áttétellel
kétféle üzemmódban működtethető: így az 1. fokozatból in
dulva a 4. fokozattal mintegy 30 km/h (terep-) sebességnél
a gyorsító fokozattal (az országúti), ez esetben az 5. se
besség kapcsolható, vagy már induláskor bekapcsolt gyor
sító (országúti) fokozattal érhető el a legnagyobb sebesség
(kb. 47 km/h), ám ezúttal a 4. fokozatban”227. A bolygómű
ves sebességváltót terhelés alatt is lehetett kapcsolni, ami
fokozta a mozgékonyságot. Az ugyanilyen elven működő
Turán-váltóművet 1942-ben egy összehasonlító tesztnek
vetették alá a Pz. IV típussal. A Túrán hegyes-dombos te
repen jobbnak bizonyult, mivel hegymenetben terhelés alatt
is vissza lehetett kapcsolni váltójával, míg a német harcko
csinál ezt nem lehetett megtenni, így az hasonló helyzetben
gyakran visszacsúszott228. A harckocsi mellső lánckerékmeghajtású volt, emiatt a nyomatékátvitelt és a mellső ki
hajtást meg kellett oldani. Erre a Párduc és a Tigris harcko
csiktól átvett megoldás született. (A hátsó meghajtású lánc
kerék alkalmazása lényegesen egyszerűbb lett volna.)
A páncéltestet és a futóművet Kovácsházy Ernő irányítá
sával készítették. A gyár a Tasnál egy lényeges műszaki
problémát oldott meg, ugyanis a páncéltestet hegesztették,
és csak minimális mennyiségű szegecset alkalmaztak. A Tas
a torony mellső részénél még a Párducnál is következete
sebben valósította meg a döntött síklemez szerkezet alkal
mazását. Ezzel - a Párduchoz képest - csökkentették a to
rony szemből támadható merőleges felületét. Hasonlókép
pen járlak el a harckocsitest mellső részének kialakításánál
is. A páncélzat a homlokrészen 120 mm vastagságú, 55"-ban
döntött kialakítású, míg a torony mellső és oldalsó részénél
egyaránt 100 mm-es volt. A harckocsitest oldalsó részein 50
mm-es, 30°-ban döntött, míg a hátsó és a felső lemezek ese
tében 20 mm-es lemezekből állt229. A toronykoszorú belső
gyűrűátmérője 1650 mm volt230. A tornyot hidraulikusan vagy
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kézi úton forgathatták. A harckocsi méreteit tekintve 3500
mm szélességű, 9200 mm hosszúságú, 3000 mm magassá
gú volt, alapvetően a Pz. V méreteit követve. A Tas harcko
csi tömege a tervek szerint 38 tonna lett volna231. A gyakorlat
ban ezt a tömegértéket meghaladhatta volna a harckocsi, így
összességében a Tas tömege 38 és 40 tonna közé esett,
mellyel indokolt volt a nehézharckocsi-kategóriába sorolása.
Habár a harckocsi a Párduc megoldásait követte, a futómű
tekintetében fel sem merült a meghibásodásra hajlamos né
met átlapolt görgős konstrukció átvétele. A futómű oldalan
ként 3-3 acélöntésű dúcon rögzített fél elliptikus rugókötegből, dúconként két-két lengőkarból és gumiütközőből állt,
amelyekre két 720 mm-es gumiabronccsal ellátott acélönt
vény futókereket rögzítettek. A futómű azért lett laprugós,
mert a W. M. Rt. nem tudta megoldani a torziós rugós tenge
lyek gyártását. A 600 mm széles lánctalpak 0,78 kp/cm2talaj
nyomást tettek lehetővé, ami - a 13,8 LE/t fajlagos teljesít
mény és a 45 km/h legnagyobb közúti sebesség paraméte
reit is figyelembe véve - összességében a Párduccal közel
azonos mozgékonyságmutatókat eredményezett232.
A Tas nehéz harckocsiba a MÁVAG által fejlesztett légvédel
mi lövegen alapuló 80 mm-es páncéltörő ágyút akarták beépí
teni, ehhez kellett a minél kisebb felületű tornyot kialakítani.
A Bofors licence alapján a 29/38 M 8 cm-es légvédelmi ágyút
1929-től 1944-ig gyártotta a MÁVAG, ebből összesen 167 da
rab készült el. A 47 mm-es űrmérethosszúságú, 780 m/s kez
dősebességű, 8 kg-os lőszerrel tüzelő löveg „nagy tűzereje és
lőszabatossága miatt alkalmas volt páncélozott járművek le
küzdésére is”233. 1943 végén elkészítették a löveg javított, LV58
űrmérethosszú változatát, amely 872 m/s értékre gyorsította a

44. ábra. A Tas 75 mm-es ágyúval szállítási helyzetben

45. ábra. A Tas gyári modelljének oldalnézete a tervezett
80 mm-es ágyúval

páncéltörő gránátot234. A löveg páncélátütési teljesítménye az űrméret, a lövedéktömeg és a lövedék kezdősebesség-pa
raméterei alapján - 1000 méteren 130 mm-re becsülhető.
A 80 mm-es harckocsiágyú azonban 1944 nyaráig nem ké
szült el, beépítésével csak a tervekben számoltak235. így a pro
totípusnál inkább a már rendelkezésre álló 75 mm-es löveg al
kalmazására törekedtek. A 75 mm-es hosszú csövű páncéltö
rő löveg gyártási jogát jelentős, kétmillió márkás licencdíj elle
nében adta át a Rheinmetall-Borsig a magyar félnek, még
1942 decemberében236. A 43 mm űrmérethosszúságú löveg
6,8 kg-os lövedéke 792 m/s sebességre gyorsult, és 500 m-en
132 mm páncélt ütött á f37. A HM 1943 februárjában adta le
rendelését 220 lövegre. Ekkor a gyártás 1944-es beindulásá
val számoltak, havi 18 darabos termeléskapacitással. 1944
elején - még a Túrán korszerűsítési program keretében elvé
gezték az első páncéltörő ágyú belövését. A próbák eredmé
nyeként bebizonyosodott, hogy a löveg további tökéletesítés
re szorul, mivel „belövésekor hüvelylángolást, utánrobbanást,
valamint erős füst- és gázképződést tapasztaltak”238. Végül - a
hibák kijavítását követően - az új toronnyal ellátott Túrán harc
kocsikba „1944 őszén a Ganz-gyárban beépítették a 43 M
harckocsiágyút”239. A Tas harckocsi gyártása esetén így a
43 mm űrmérethosszúságú magyar lövegekből néhány darab
rendelkezésre állt. A harckocsi kiegészítő fegyverzetét két
34/40A M 8 mm-es géppuska alkotta. A lőszer-javadalmazás
a fő fegyverzethez 50-30 lőszer, míg a két géppuskához öszszesen 3000 lőszer volt240.
A harckocsi fejlesztési folyamata összességében gyorsan
haladt. 1944 tavaszán a hegesztett törzs és a torony elkészült,
a páncéltestbe a futóművet, a motorokat és a meghajtást be
építették. Elkészült a magyar gyártmányú harckocsilöveg né-

2. táblázat. A második világháború nehéz harckocsijainak összehasonlító adatai

Paraméter

KV-1
1942

1939-42
Rendszeresítés éve
Ekvivalens toronypc. (mm)
125
127
Ekvivalens homlokpc. (mm)
76
Löveg páncél átütés
1000 méterről (mm))
L/43, 76
Tömeg
43 t
Motorteljesítmény (LE)
600
dízel
Motortípus
13,9
Teljesítmény/tömeg (LE/t)
37
Sebesség ( km/h)
Faji. talajnyomás (kg/cm2)
0,95
Hatótávolság (km)
335

Churchill
III.

Pz. VI
Tigris

KV-85
(ISz-1)

Pz. V
Párduc

Pz. VI WM Tas
Tigris II (tervezet)

ISz-2

ISz-3

1944
1945
1944
1944
1943
1942
1942
1943
160
230
102
185
100
100
90
120
240
260
195
220
102
110
140
100
122
122
75
88
80
57
85
88
L/45, 70 L/56, 140 L/52, 100L/70, 14088L/71, 200L/58 130 L/43 160L/43 160
46 t
68 t
40 t
45 t
57 t
46 t
45 t
40 t
600
600
700
600
520
600
350
700
Otto
dízel
dízel
Otto
Otto
Otto
dízel
Otto
13,3
13,0
8,6
13,6
12,2
13
15,5
8,75
47
40
37
45
44
42
50
27
1,072
0,8
0,8
1,04
0,78
0,85
0,85
0,95
200
200
200
330
160
120
130
90
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hány példánya is. Ekkorra azonban már az egész hadiipar te
kintetében érezhetővé vált a nyersanyaghiány (nem volt ele
gendő koksz, vasérc, ötvözőanyag). 1944. július 27-én a Tas
szerelési munkáit amerikai bombatámadás miatt abba kellett
hagyni. A bombázás elpusztította a szerelőműhelyt és a gép
műhelyt. A leszakadó csarnok rádőlt a Tas harckocsira, amely
kiégett. A terv szerint 2 prototípus épült volna, a futómű, a mo
tor, a sebességváltómű és a kihajtómű el is készült, de a má
sik prototípus elkészítésére már nem kerülhetett sor.
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A magyar nehézharckocsi-program során a magyar hadi
ipar - korlátozott kapacitása ellenére - a technológiai-fej
lesztési területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Felis
merték, hogy a T -34 típussal szemben - a harcászati vesz
teségek alacsony szinten tartása mellett - csak a nehézharckocsi-kategóriában lehet reális képességet megjelení
teni. Mintakövetésük tárgyaként helyesen választották ki a
két azonos harcértékű német nehéz harckocsi közül a reális
műszaki paraméterekkel bíró konstrukciót, a Pz. V-öt. Ked
vezően használták fel a Túrán közepes harckocsi gyártás
ban lévő részegységeit (motor) és a Turán-korszerűsítési
program folyamán kifejlesztett új harckocsirészegységeket.
Következetesen alkalmazták a döntöttpáncélzat-technológiát. A Tas alvázán a tervek szerint gyártottak volna pán
célvadászt is, amelynek két prototípus alváza szintén elké
szült. ATas-program tehát széles körű és sikeres volt. Ha az
angolszász stratégiai bombázások nem Toppantják össze a
magyar hadiipari termelést, minden bizonnyal legyártásra
került volna egy kisebb széria a Tas nehéz harckocsiból,
amely - a műszaki paraméterek összességét figyelembe
véve - sikeres eszköz lehetett volna.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ NEHÉZ HARCKOCSIJAINAK
ÖSSZEVETÉSE
A 2. táblázatban a második világháború főbb nehézharckocsi-típusainak összehasonlító adatait ismertetjük. Olyan tí
pust is szerepeltetünk, amelynek fejlesztését - alacsony
gyártási darabszáma miatt - külön nem vizsgáltuk, ugyan
akkor műszaki adatai elősegíthetik a nehéz harckocsik fej
lődési tendenciáinak szemléltetését. Az összevethetőség
érdekében minden típusnál a korábbiakban általunk már
használt (számított) ekvivalens páncélvastagságot adtuk
meg a táblázatban241. Az egyes paramétercsoportokon be
lül a legnagyobb, illetve legkiugróbb értékeket mindenütt ki
emeltük.
A nehéz harckocsik fejlődését - a táblázatban ismertetett
adatok alapján - három korszakra bonthatjuk. A korai idő
szak 1940-1942-ig tartott, középidőszaknak tekinthető az
1943- as év, majd a késői időszaknak mondhatók az
1944- 45-ös évek. Fontos kitekinteni a világháború utáni
nehézharckocsi-fejlesztésre is olyan vonatkozásban, hogy
a háború végére kialakult nehézharckocsi-építés iskolái kö
zül melyiknek vették át a leginkább technológiai-koncepcio
nális eredményeit.
Az 1939-ben megjelenő első korszerű nehéz harckocsi, a
KV—1 olyan többfeladatú - áttörésre és általános harckocsi
harcászatra egyaránt alkalmas - típus volt, amely a kor
szak széles körben rendszeresített harckocsijaihoz mérten
kétszeres páncélvastagságával, jelentős motor- és lövegteljesítményével 1940-től 1942 végéig lényegében uralta a
harcmezőt.
A KV-1-es 1942-ben a folyamatos fejlesztést követően
védettség tekintetében hasonló képességekkel bírt, mint az
ebben a kategóriában megjelenő Pz. VI, majd később a Pz.
V, harcászati és hadműveleti mozgékonyság tekintetében
pedig megközelítette német ellenfeleit. Tűzerő tekintetében
1943-ban viszont a német nehézpáncélosok voltak fölény
ben, hiszen a 85, illetve 107 mm-es szovjet harckocsiágyúk
rendszeresítése - a nehézharckocsi-program leállítása mi
att - elmaradt. Ekkortól a harctereket mennyiségi és minő
ségi tekintetben is a Párduc és a Tigris nehéz harckocsik
uralták.
A kezdetben eredményes, de csak kis darabszámban
gyártott Tigris a nehézharckocsi-program 1944-es felfutta
tását követően a keleti hadszíntéren már nem volt igazán
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Páncélzat
Erőforrás

..'.... ^

Első generáció

Második generáció

Harmadik generáció

Negyedik generáció

Szegecselt
síklemez
páncélzat

Hegesztett
függőleges
páncélzat
Tigris I
(1942-1944)
Churchill lll-VII
(1942-1945)

Hegesztett
döntött-hajlított
síklemez páncélzat
Párduc
(1942-1945)
Tigris II
(1944-1945)

Öntvény
páncélzat
(torony)

Első generáció
Karburátoros
Otto-motor
(hp=24%-ig)

T-35
(1935-1939)

Churchill l-ll
(1941)

Második generáció
Centurion
(1945)

Befecskendezéses
Otto-motor
(hp=26%-ig)

Harmadik generáció
Dízelmotor
(he=36%-ig)

KV-1
(1941-1942)
KV-85
(1943)
ISz-2
(1944-1945)
ISz-3
(1945)

KV-1
(1939-1940)
KV-2
(1939-1940)

3. táblázat. Nehézharckocsi-típusok különböző fejlettségű konstrukciós megoldásai

sikeres. A német nehézharckocsi-fejlesztés végső állomá
sának tekinthető Királytigris mozgékonysága és mennyisé
ge a német nehézharckocsi-koncepció egyfajta válságáról,
illetve egyes korszerű technológiák - az öntvénypáncél
harckocsitorony és a nagy teljesítményű dízelmotor - hiá
nyáról tanúskodtak. A rendkívül kis hatótávolság, a csök
kentett teljesítményű, túlterhelt motor, a túlterhelt és ezáltal
a meghibásodásra hajlamos erőátviteli rendszer és futómű,
a szállítás és harctéri mozgás szempontjából kezelhetetle
nül nagy tömeg mind arra utal, hogy a Királytigrissel a ha
gyományos technológián alapuló nehézharckocsi-építés
elérte lehetősége határait. A kis számú Királytigris és a
nagy számú Párduc 1944-től a szovjet nehéz harckocsik új
generációjával nézett szembe. Az ISz-sorozatot a korszerű
megoldások - a következetesen alkalmazott döntött pán
célzat, az öntvénypáncél harckocsitorony és a nagy telje
sítményű dízelmotor - alkalmazása jellemezte. Harcászati
és hadműveleti mozgékonysága a viszonylagosan ala
csony szerkezeti tömeg és a nagy motorteljesítmény miatt
magas szinten maradt, ugyanakkor védettsége lehetővé
tette ellenfelei 500 méterre történő megközelítését. Fegy
verzete 1000 méter távolságból is képes volt az ellenfél ne
héz harckocsijainak leküzdésére. A nehézharckocsi-fejlődés késői időszakában a szovjet nehéz harckocsik harcá
szattechnikai szempontból és mennyiségüket tekintve fö
lénybe kerültek az ellenféllel szemben.
A 3. táblázatban a harckocsik két meghatározó harcá
szati paramétere, a mozgékonyság és a védettség forrásá
nak tekinthető harckocsi-erőforrások és harckocsipáncél
zatok különböző generációit ábrázoltuk. Ez a két paramé
ter természetesen nem határozza meg egyértelműen egy
harckocsi fejlettségét és képviselt harcászati (had
műveleti-műszaki lehetőségeit. Bizonyos fokú összevetés
re és részkövetkeztetések megfogalmazására azonban le
hetőséget ad. Mi éltünk ezzel a - szakirodalomban ismere
teink szerint eddig ilyen formában közre nem adott - beso
rolással és összevetéssel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy
egy általunk negyedik generációba sorolt páncélzattal és

harmadik generációs erőforrással épített harckocsi, példá
ul a KV-1/1942, a 2. számú táblázatunkban igazoltan ki
sebb harci lehetőséggel rendelkezett, mint a harmadik ge
nerációs páncélzattal és első generációs motorral épített
német nehéz harckocsik. A harckocsik második világhábo
rú utáni fejlődése, napjaink korszerű alapharckocsijai pedig
tendenciájában annak alátámasztását igazolják, hogy az
újabb generációjú páncélzatok és erőforrások alkalmazása
összességében egyenes arányban van a képviselt harci le
hetőséggel.
A páncélzatok fejlődése tekintetében a fejlettségi sor
rendben felsorolt megoldások egyúttal megfelelnek az idő
rendi fejlődés sorrendiségének is, kategóriánként egyre
nagyobb fajlagos szilárdságú és védettségű, illetve egyre
kisebb fajlagos tömegű páncélzatokat jelenítve meg242.
(Kétségtelen, hogy a brit Churchill - a gyártási folyamat
gyorsítása érdekében - a fejlettebb öntvénytechnológia
irányából visszalépett az egyszerűbb síklemez-technológia
felé, ez azonban egyedi eset volt.) Az erőforrások fejlődé
se tekintetében párhuzamosan létező műszaki megoldáso
kat soroltunk fel, amelyeknél - tekintettel arra, hogy a vizs
gált harckocsimotorok mind a 600-700 LE kategóriában ke
rültek megvalósításra - a hatótávolság szempontjából
kulcsfontosságú hatásfokot vettük alapul. Az effektiv hatás
fok (gazdaságosság) mutatója mellett fontos harcászati
szempont volt az alkalmazható üzemanyag tűzveszélyes
sége is, ami az Otto-motorokhoz képest alacsonyabb liter
teljesítménnyel rendelkező dízelmotorok bevezetésének
egyik fő oka volt. A rendszerint a repülőgépiparból szárma
zó, gyakran akár 105 °C-ig szabályozott túlnyomásos hűtőrendszerrel üzemelő, közvetlen befecskendezésű Otto-motor tekintetében a karburátoros motorokhoz képest mintegy
2%-kal nagyobb hatásfokérték, 10%-kal magasabb teljesít
mény és 20%-kal alacsonyabb fogyasztás egyaránt indo
kolttá teszi ennek a korszerű megoldásnak külön kategóri
ában szerepeltetését243.
(Folytatjuk)
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Kis J. Ervin

Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi
eszközei 1967-ben am

z egyiptomi légierő a legerősebb arab haderőnem

A

volt 1967-ben, 560 db repülőgéppel és helikopterrel
rendelkezett, valamint ezeken felül hadrendbe állít
ható mozgósítható tartalékkal. Ebből 431 db harci repülő
gép volt, beleértve 278 db korszerű MiG-19, MiG-21, va
lamint Szu-7 és T u-1 6 típusút. A felsoroltakon kívül a légi
erő több mint 100 db támogató repülőgéppel és helikopter
rel is rendelkezett. Személyi létszáma 11 000 fő katonát és
5000 polgári alkalmazottat tett ki. Ez a hatalmas erő fan
tasztikus fejlődésen ment keresztül az utolsó háborút kö
vetően.
1956 végén Egyiptom ismét a Szovjetunióhoz fordult,
hogy új fegyverek vásárlásával építse újjá nagy vesztesé
geket szenvedett hadseregét. A szovjetek 150 millió dollá
rért szállítottak fegyvereket és felszerelést a már megígért
kölcsönök felett, amit az Asszuáni-gát építéséért ígértek.
1957 márciusában már három szovjet teherhajó érkezett
Alexandriába 15 db MiG-17, 10 db II—28 típusú repülőgép
pel és lokátorberendezésekkel. Eközben a Szaúd-Arábiába
és Szíriába menekített repülőgépeket is visszaszállították
Egyiptomba.
További szállítmányok a Szovjetunióból, valamint 650 fő
szovjet, lengyel és csehszlovák kiképző tette lehetővé
Egyiptomnak, hogy teljesen újjászervezze légierejét, egy
ben egységesítse a felszerelését. 1967 júniusára az egyip
tomi légierő már 100 db MiG-15, MiG-17 és 40 db II—28 tí
pusú repülőgéppel rendelkezett, és ezek közül többet nyil
vánosan is bemutatott a kairói, május 23-i katonai parádén.
Ugyanebben az időben számos egyiptomi tisztet, pilótát és
technikust küldtek a Szovjetunióba, Lengyelországba, Bul
gáriába és Csehszlovákiába kiképzésre, néhányukat még
az Egyesült Államokba is. Akár négy évet is eltöltöttek kü
lönböző tanfolyamokon külföldön, mivel a kiképzésre és to
vábbi légierő-fejlesztésekre fordított összeg hatalmas volt.
Sokan mondhatják, hogy az új szervezet a szovjet doktríná
nak felelt meg, mindazonáltal az egyiptomiak mindig ki
hangsúlyozták, hogy bár vettek át néhány ötletet a szov
jetektől és a Nyugattól is, saját elképzeléseiket valósítot
ták meg.
Az egyiptomi légierőt dandárokba szervezték, ezek
mindegyike általában három alegységből állt, amelyeket
a Legfelsőbb Parancsnokság Tanácsa által irányított fő
parancsnokság vezette központi légvédelmi rendszerhez
csatoltak. Néhány dandárt vagy azok egyes alegységeit a
szárazföldi csapatok közvetlen alárendeltségébe utaltak.
Másrészt a dandárok helyi parancsnokságait egyből az
újonnan alapított vezetési és irányítási rendszerbe integ
rálták, amelyet két tucat lokátorállomás és számos földi
figyelőpont támogatott. A legtöbb repülőteret megna
gyobbították, új hangárokat, műhelyeket és raktárakat
építettek hozzájuk.
Amikor 1958-ban Egyiptom, Jemen és Szíria csatlako
zott az Egyesült Arab Köztársasághoz, az egyiptomi légi
erőt átnevezték Egyesült Arab Köztársaság Légierejének,
a vezetési rendszerét kibővítették, hogy irányíthassa a
Szíriái és jemeni légierőt is. A következő évek intenzív
együttműködése és az alegységek kölcsönös cseréje elle
nére az Egyesült Arab Köztársaság Légiereje valójában
sosem vált igazi egyesített légierővé. Ennek egyszerűen
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az volt az oka, hogy az egyiptomi légierő viszonylag kor
szerű, jól felszerelt és kiképzett volt, ugyanakkor teljesen
más problémákkal küszködött, mint a másik két légierő,
amellyel az Egyesült Arab Köztársaság Légierejét alkotta.
A Szíriái Arab Légierő például Damaszkuszban átélt né
hány puccsot, amelyekben a vezérkar többször lecserélő
dött. A jemeni légierő pedig csak az egyiptomiak támoga
tásának köszönhette létét. Emellett Izraelt kivéve mindhá
rom országnak más ellenségei voltak. Szíria például leg
alább annyira rossz viszonyban volt Törökországgal és
Irakkal, mint Izraellel, míg Jemennek egyáltalán nem volt
és nincs határa Izraellel.
Mivel az Egyesült Arab Köztársaságban Egyiptom volt a
vezető nemzet, a további repülőgép-beszerzések az Egye
sült Arab Köztársaság Légierejének egyiptomi részét tették
a legütőképesebb légierővé a Közel-Keleten. Bár az Egye
sült Arab Köztársaság nem maradt fenn sokáig (már 1961ben szétesett, főleg a katonai puccs által Damaszkuszban
hatalomra került új rezsim miatt), az egyiptomi légierő meg
tartotta nevét, és továbbra is Egyesült Arab Köztársaság
Légierejének nevezték.
1960-ra az egyiptomi légierő nagyobb volt, mint az egész
izraeli véderő a légierővel együtt. A legtöbb egyiptomi va
dászrepülőgép műszakilag sokkal fejlettebb volt, mint ame
lyekkel az izraeliek repültek. Az Egyesült Arab Köztársaság
Légierejének egyiptomi része négy ezreddel, két ezred öszszesen mintegy 150 db MiG-15 és MÍG-17F/PF típusú re-
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pülőgéppel, egy ezred, azaz 60 db II—28 típusú bombá
zóval és egy szállítóezreddel rendelkezett, amely 11-14
M e d ite rra n e a n
és A n-12 típusú szállító repülőgépekből állt. A követke
ző években az Egyesült Arab Köztársaság Légierejé
nek egyiptomi része komoly műszaki problémákkal
szembesült, ezek többsége a nagyszámú új generáci
ós harci repülőgép egyidejű beszerzéséből eredt.
1958 és 1965 között Egyiptom összesen 100 db
MiG-19 típusú vadászrepülőgépet vásárolt. Eredetileg
a repülőgépigény sokkal kisebb volt, mindössze két
egység - a 20. és a 21. Vadászrepülő Osztály - létre
hozására elegendő. A repülőgépeknek több komoly
tervezési hibája is volt, a legsúlyosabb, hogy a hidrau
likus rendszer csöveit túl közel vezették a hajtóműhöz,
ezért gyakran túlhevültek, ami számos súlyos baleset
hez vezetett. A hadra fogható repülőgépek száma
olyan mértékben csökkent, hogy 1964-ben a 20. és a
21. repülőosztályokat egy nagyobb egységbe vonták
össze. Más arab légierők a MiG-19-esek üzemeltetése
során még ennél súlyosabb problémákkal küszködtek,
így 1964-ben az egyiptomiak úgy döntöttek, hogy átve
szik a maradék 30 db szír és iraki repülőgépet. Míg a
volt iraki MiG-19-eseket Egyiptomba szállították, a szír
MiG-19-esek többsége Szíriában maradt, de két ideig
lenesen ott állomásozó egyiptomi alegységnek adták
át azokat.
Az egyiptomiak menetközben megismerkedtek az új
The Six Day War:
Egyptian Front
sugárhajtású vadászrepülőgépekkel, a MiG-21-es csa
láddal, amely 2 Mach sebességgel is képes volt repül
Jjj^- Israeli Advance, June 5
ni, és viszonylag egyszerű volt vezetni. Kiváló repülési
I
Israeli Advance, June 6
tulajdonságai és jó távolságmérő lokátora tették a típus
Israeli Advance, June 7
egyes változatait kivételessé. A MiG-21 F-13 típus egy
*" Israeli Advance, June 8
30 mm-es gépágyúval is rendelkezett. Amikor 1961ben ismertté vált, hogy Izrael 40 db Mirage IIICJ típusú
и
yptian Infantry Division
repülőgépet rendelt Franciaországtól, Egyiptom azon
^ Egyptian Armored Division
_
M ajor Roads
nal ugyanannyi MiG-21F-et rendelt a Szovjetuniótól,
és az első csoport egyiptomi pilótát szovjet kiképzésre
Red Sea
S'
küldte. Az első 40 db MÍG-21F-13 típusú repülőgép
___
már 1962 júniusában és júliusában megérkezett Egyip
2. ábra. Az 1967. évi háború egyiptomi frontjának térképvázlata
tomba, ahol egy három osztályból álló ezredbe szer
vezték őket. 1963-ban az egyiptomi légierő megtudta,
hogy a teljes izraeli megrendelés 72 Mirage III volt.
Ezért másodszor is rendeltek a MiG-21 F-13 típusból, hogy első 40 db MiG-21 PF típust is megvásárolták, és három,
120 db-ra növeljék a számukat, és egy teljes repülőhadosz korábban MiG-21 F-13 típusú repülőalegységet fegyverez
tályt szereltek fel velük. Miután a pilóták kiképzése össze tek át velük. Ezt a régebbi típust azután olyan alegységek
tettebbnek bizonyult, mint várták, 1964-ben még 40 db kapták meg, amelyek korábban MiG-17 és MiG-19 típu
MiG-21 U típust rendeltek, majd ugyanebben az évben az sokkal voltak ellátva.

1. táblázat. Az izraeli légierő által az 1967. évi háborúban alkalmazott repülőgéptípusok főbb harcászati paraméterei

Típus

Rendeltetés Max. seb. Utazóseb.

Mirage III.
Skyhawk / A-4
Mystére IV.A
Ouragan
Vantour II.
Magister

vre., vbre.
vb re.
vre.
vre., vbre.
k. bre.
isk. gyak. rg.

Hatótávolság

(km/h)

(km/h)

(km)

2360
1100
1110
960
1100
650

1080
850
800
600
850
600

1200
4820
917
1800
kb. 3000
kb. 1000

Szolgálati
csúcsmagasság
(m)
15
12
16
13
13
11

900
000
500
500
500
000

Fegyverzet

Bombaterhelés

(db/űrm.)

(kg)

2/30 mm
2/30 mm
2/30 mm
2/30 mm
4/30 mm
2/7,62 mm

gá.
gá.
gá.
gá.
gá.
gpu

400
3720
900
500
4000
18 db 37
mm. rak.
vagy 7 db
68 mm. rak.
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1962-ben az egyiptomi légierő további 30 db
T u -1 6 típusú bom bázót kapott, amelyek а
T u -1 6 K -1 1 -1 6 változatot képviselték, AS-1 és
A S -5 típusú levegő-föld rakétákkal voltak felfegyve
rezve, és biztonságos távolságból támadhatták az
izraeli célpontokat anélkül, hogy kitették volna ma
gukat az izraeli vadászok tüzének. Egy három osz
tállyal rendelkező ezredbe szervezték őket 1964ben, de még 1967-ben is kiképzésben voltak. Köz
ben folytatták a M iG -21-esek beszerzését, 1966ban az egyiptomi légierő még 75 db továbbfejlesztett
gerzliy®
MÍG-21PFM típussal négy új osztályt hozott létre.
Tulajdonképpen nem alakítottak új osztályokat, ha
nem négy alegységet átfegyvereztek erre a típusra,
a M ÍG -21F -13 és MÍG-21PF típusú repülőgépeiket
más - már létező - alegységnek adták át. Közben
sok MiG-21 F-13-at és MiG-21 PF-et vesztettek el
balesetekben, és más légierőknek is adtak át belő
lük. Végeredményben - bár nem kevesebb mint 235
db M iG -21-est vásároltak 1961 és 1967 között, és
Israei
elméletileg hat elfogó és hat vadászbombázó repü
lőszázaduk volt ezzel a típussal felszerelve - 1967.
június 5-én az egyiptomi légierőnek gyakorlatilag
csak 108 db MiG-21 típusú repülőgépe állt szolgá
latban, ami csak kilenc alegységet tett ki, egyenként
12 repülőgéppel!
A másik jelentős típus a Szu-7BMK földi támogató
The Six Day War:
repülőgép volt, amelyből 64 db-ot kaptak 1966 júliusa
Jordanian Front
és 1967 júniusa között. Az egyiptomi pilóták nem sze
rették ezt a típust, mert kicsi volt a hatósugara, a sok
Israeli Advance June 5
műszaki probléma és a viszonylag korlátozott harci ké
Israeli Advance June 6
pességei sem tették népszerűvé. De mivel a szovjetek
Israeli Advance June 7
ragaszkodtak a szállításhoz, az első 64 db repülőgépet
-^ •-Is ra e li Advance June 8
már megrendelték, és ezeket újabb 30 db követte.
g g ] Jordaman Annored B n gad
1967 júniusára 64 db-ot szállítottak le, és egy teljes
Infantry Brigade
hadosztályt terveztek belőlük felállítani, két hatosztá
^Jordanian
lyos ezreddel. Ám 1967 júniusára csak a Fáidban tele
pült 55. repülőszázad állt készen 15 fő kiképzett pilótá
val és 15 db rendszerben álló Szu-7BMK-val.
3. ábra. Az 1967. évi háború jordániai frontjának térképvázlata
A 60-as évek elején Egyiptom sokat invesztált a
Ha-200 típus gyártásába, majd a Ha-300 típusú su
gárhajtású repülőgép fejlesztésébe. Az első egy 1963ban Spanyolországban kifejlesztett kiképző repülőgép volt,
Valójában a legtöbb magas rangú, felelős beosztásban
amelyet a hulvani és az al-kahiraszi repülőgépgyárban ké lévő tiszt egyszerűen nem tudta, mit kellene tennie, ha kitör
szítettek, de hajtóművei megbízhatatlanok voltak. A a háború. Legtöbbjük nem volt képes önálló döntéseket
Fla-300 már sokkal többet ígérő típus volt, könnyű, delta hozni, jobban szerettek a felsőbb parancsokra várni: ha
szárnyú, szuperszonikus vadászrepülőgép, amelyet német, ilyet nem kaptak, egységeik semmit sem tettek. A rendkívül
osztrák és spanyol segítséggel, indiai együttműködéssel centralizált vezetési rendszer túl lassú volt, hogy a paran
fejlesztettek. Ezt a nagyon érdekes és ígéretes tervet töröl csokat időben továbbítsa a különböző osztályok felé, és az
ték a háború után 1967-ben.
együttműködés az egyiptomi légierő, a szárazföldi csapa
Összességében 1967-re az egyiptomi légierő igazán kor tok és a haditengerészet között ezért igen alacsony fokon
szerű, jól felszerelt haderőnemmé vált, de az állomány ki állt. Bár az egyiptomi pilóták magabiztosak voltak, korszerű
képzésének színvonala nagyon hullámzó volt. Az egyipto felszereléssel, a jemeniek és az izraeliek vezette harci re
mi légierőnek nem volt elég technikusa a repülőgépei üze pülőgépek elleni harci tapasztalataikat nem vették figye
meltetéséhez. A csaknem 700 kiképzett pilótából és navi lembe, és azoknak gyakorlatilag az egész haderőnem híjá
gátorból csak mintegy 150-et küldtek Jemenbe, ahol harci val volt.
tapasztalatot szerezhettek, és csupán 200 volt gyakorlott
A nyugállományú Tamim Fahmi Abdallah vezérőrnagy
nak tekinthető. A többi valamilyen kiképzés közepén tartott,
kritizálta az akkori szovjet kiképzési elveket: „Nem szeret
és pontosan ez a tényező, valamint a Legfelsőbb Parancs tem azt a fajta kiképzést, amit kaptunk, mivel nagyon elmé
nokság Tanácsa és a főparancsnokság alapvető gyengesé leti volt. Talán nem mi voltunk az egyedüliek a Szovjetunió
gei bizonyultak végül az egyiptomi légierő fő hibáinak. Az ban és a Varsói Szerződés országaiban, ahol ilyen volt a ki
egyiptomiaknak nem volt tervük a következő háború meg képzés, de sosem bocsátom meg magunknak, hogy ugyan
vívására, és bár az övék volt az egyetlen ütőképes, minő ezt az utat követtük. Sokat harcoltunk Jemenben, ezért ne
ségi légierő az egész Közel-Keleten, amely rendelkezett künk jobban kellett volna tudnunk. De mivel a felszerelé
könnyű és közepes bombázókkal, nem tervezték támadó sünket a szovjetektől kaptuk, inkább hittünk nekik, mint sa
módon használni légerejüket (ez végzetes hibának bizo ját magunknak. Mindig nagy magasságon, nagy sebesség
nyult).
gel repültünk-többnyire a hangsebesség felett. Aki alacso-
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Ezzel ellentétben az izraeli légierőnél az ag
resszív, kezdeményező harcmodor volt az alapve
tő minden pilóta és tiszt számára. Az egyiptomiak
nak nem engedélyezték, hogy agresszíven har
coljanak, amint arra a nyugállományú Tasin Zaki
ezredes emlékezett: „A 2. MiG-17-es ezred pa
rancsnoka voltam 1965-ben, amelynek egy
MiG-17 repülőszázada állandóan al-Arisban állo
másozott. Parancsunk szerint nem repülhettünk
közel az egyiptomi-izraeli határhoz, de az izraeli
ek gyakran megsértették a légterünket alacso
nyan repülve, sőt mi több, átrepültek az al-Aris re
pülőtér felett is. Ez rosszulesett a pilótáimnak, mi
vel a parancsnokság megtiltotta az izraeli határ
megsértését. Hogy a harci morált javítsam, néha
megengedtem nekik, hogy kis magasságon elre
püljenek Beershebáig.”
Végeredményben az egyiptomi légierő papíron
lenyűgözően festett, a valóságban azonban ko
moly korlátái voltak. Tasin Zaki ezt az alábbi mó
don összegezte: „Gyakorlatokat tartottunk, hogy
ellenőrizzük légvédelmünk hatékonyságát a kis
magasságon repülő célokkal szemben. A légvéde
lem képtelen volt repülőgépeket felderíteni 400 m
magasság alatt az elavult orosz radarok miatt,
amelyek nem voltak képesek a kis magasságon
repülő célokat észlelni. Gyűlést tartottunk a légierő
főparancsnoka jelenlétében. A gyűlést bezárták,
miután az egyik orosz tanácsadó azt mondta, hogy
az EAK légvédelme szilárd, csak néhány apróbb
módosításra van szükség a légvédelmi rakétaüte
gek állásainál a csatornazóna északi részén - ez
az, ami igazán meglepett engem!”
Összességében elmondható, hogy az egyipto
mi légierő állományát nem képezték ki nagy inten
zitású műveletek végrehajtására. A technikusok
4. ábra. Az 1967. évi háború jeruzsálemi frontjának térképvázlata
kiképzetlenségük miatt nem voltak képesek olyan
rövid idő alatt újbóli bevetésre felkészíteni a repü
lőgépeket, mint az izraeliek. Az egyiptomiak a
gyenge karbantartási szint miatt csak repülőgépe
nyan repült - hadbíróság elé került. Egyszer nagy bajba ke ik 60-65%-át tudták hadra fogható állapotban tartani - bár
rültem, mivel kis magasságon repültem. Jemenben mindig ez a hadrafoghatósági arány volt jellemző akkoriban az
ezt csináltuk, de amikor hazamentünk, ezt már elfelej Egyesült Államok és a Szovjetunió légierejére is. Izrael el
tettük.”
len ez nem volt elég. Talán emiatt a Legfelsőbb Parancs
Sok egyiptomi tiszt panaszkodott, hogy a szovjetek egy nokság Tanácsa elutasította a helyi parancsnokok kérését,
általán nem tanítottak nekik légi harcászatot. A nyugállomá hogy járőrözhessenek a Szuezi-csatorna és a legfontosabb
nyú Kadri al-Hamid vezérőrnagy így foglalta ezt össze:
légitámaszpontok mentén, magyarázatul a pénzhiányt hoz
„Nem tanultunk légiharc-elméletet, az oroszok kiképeztek va fel. Ezzel ellentétben az egyiptomi légierő elfogó va
minket, de nem légi harcra. Megtanítottak Mach 2 sebes dászrepülőgépei még a háború előtti utolsó napokon is
séggel repülni, nagy magasságban célokat elfogni és éjjel csak kora reggel járőröztek, nyolc óra után minden repülő
repülni. Minderre nem volt szükség az 1967-es arab-izrae gép a földön volt újrafegyverezve, újratankolva, amíg a sze
li háborúban - a légi harc földközelben zajlott. Kiképeztek mélyzet reggelizett. Annak a ténynek a birtokában, hogy
valamire, ami nem következett be, ami bekövetkezett, arra nemcsak az egyiptomi légierő tisztjei, de néhány magasabb
nem voltál felkészítve.”
beosztású tiszt is felhívta a figyelmet arra a módszerre,
Abdel Naszr vezérőrnagy, az egyiptomi légierő volt ve ahogyan Izrael megtámadhatja Egyiptomot, érthetetlen, mi
zérkari főnöke a következőket nyilatkozta: „Amikor az oro ért hagyta Egyiptom felső katonai vezetése figyelmen kívül
szok jöttek, kiemelték a kiképzés fontosságát a vezérkari és a jemeni háború tapasztalatait, saját tapasztalt tisztjeinek
a törzstiszteknél. Nem tanítottak nekünk harcászatot, de si és pilótáinak javaslatait, és miért nem csoportosították át
keresen megtanítottak megfelelő és szervezett módon
repülőgépeiket több repülőtérre, hogy felkészüljenek egy
gondolkodni... Amikor a Szovjetunióban voltam, sok kap esetleges meglepetésszerű izraeli csapásra.
csolatom volt a kiképzési osztállyal a munkám miatt. Meg
beszéltem velük, hogyan képezzék ki a katonáinkat. Felfe
deztem, hogy alapfokú kiképzést adnak nekünk, de nem ta AZ EGYIPTOMI LÉGIERŐ SZERVEZETE 1 9 6 7 JÚNIUSÁBAN
nítanak harcászatot. Voltak saját harcászati módszereik, de
ezek nem voltak számunkra használhatóak, mivel a töme Az egyiptomi légierő szervezete 1967. június 5-én rendkívül
ges alkalmazáson és erőfölényen alapultak, amely nem állt bonyolult volt, mivel hetekkel azelőtt mozgósítottak (1967.
a rendelkezésünkre.”
május 13.), és a legtöbb egységet átirányították egy nagy
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terv alapján az egyik légi bázisról a másikra, hogy összeza
varják az izraeli hírszerzést. A repülőgépek három különbö
ző repülőtéren voltak szétszórva azért, hogy növeljék az
egyiptomi egységek nyomon követésének nehézségét.
1965-ben, az egyiptomi légierő újjászervezésekor új osz
tályszámozást vezettek be a különböző egységekben,
amíg a legtöbb egység jelölését megtartották 1-től 29-ig. A
hatnapos háború után bevezetett szigorú biztonsági előírá
sok miatt a legtöbb pilóta és repülésirányító - adatok hiá
nyában - még mindig zavarban volt számos egység pontos
megnevezésének és helyének meghatározásakor.
Tehát 1967 júniusában az egyiptomi légierő összesen
431 db harci repülőgéppel - beleértve 124 db MiG-15/17,
80 db M iG -19 és 108 db M iG -21,60 db Szu-7 BMK, 29 db
II—28 és 30 db Tu-16 típusút -, valamint számos támogató
és szállító repülőgéppel és helikopterrel rendelkezett, ame
lyeket a következő repülőtereken állomásoztattak:
1. Légierő ezred - Fáid
Ezt a dandárt Szu-7 BMK típusú repülőgépekkel tervez
ték felszerelni, három repülőosztállyal, de 1967. június 5-re
csak egy alegysége volt hadra fogható:
- 55. Repülőszázad: 15 db Szu-7 BMK, Fáid
- a másik két repülőszázad megalakítás alatt
2. Légierő ezred - el-Aris
Ezt a dandárt Szu-7 BMK típusú repülőgéppel tervezték
felszerelni, három osztályból állt volna, de ezt csak 1967.
június 5-én érték el.
- 2 4 . Repülőszázad, MiG-15bisz, Jebel Libni
- 3 1 . Repülőszázad, MiG-15bisz, Kibrit
- ismeretlen számú osztály, Szu-7 BMK típusra tervezve
3. vagy 4. Légierő ezred
- 4 3 . Repülőszázad, MiG-21 F—13, helyzete és állomás
helye ismeretlen (valószínűleg csak a száma létezett)
- 46. Repülőszázad, MiG-21 F—13, helyzete és állomás
helye ismeretlen (valószínűleg csak a száma létezett)
- 47. Repülőszázad, MiG-21 F—13, helyzete és állomás
helye ismeretlen (valószínűleg csak a száma létezett)
5. Légierő ezred
- 10. Repülőszázad, 20 db MiG-21 F-13, 1 db M iG -15
ÚTI, Bir Dzsifdzsahaf/al-Mulajz
- 2 2 . Repülőszázad, MiG-21 PFM, Kibrit
- 2 6 . Repülőszázad, MiG-21 PFM, Kibrit
7. Légierő ezred
- 41. Repülőszázad, MiG-21 F-13, Kairó - nemzetközi
repülőtér
- 4 2 . Repülőszázad, MiG-21 F-13, Abu Szavajr
- 4 5 . Repülőszázad, MiG-21 F-13, Abu Szavajr
9. Légierő ezred
- 4 0 . Repülőszázad, MiG-21 PF, Fáid
- 44. Repülőszázad, MiG-21 PF, Insasz és Bir
Dzsifdzsafah/al-Mulajz
- 4 9 . Repülőszázad, MiG-21 PFM, Insasz
12. Légierő ezred
Ennek az egységnek a fő támaszpontja Kibrit volt, fő fel
adata a szárazföldi csapatok közvetlen támogatása. Ezért
az osztályok egy részét közvetlenül a Szárazföldi Parancs
nokság alá rendelték.
- 25. Repülőszázad, M iG -17F, Kibrit, el-Aris és Bir alTamadah
- 31. Repülőszázad, M iG -17PF, Kibrit és Luxor
15. Légierő ezred
- 20/21. Vegyes repülőszázad, M iG -19, Hurghada/alGardagah
- ismeretlen számú repülőszázad, M iG -17 és M iG -19,
Damaszkusz, Szíria
20. Légierő ezred
- 5 . Repülőszázad, MÍG-17F, el-Aris
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- 18. Repülőszázad, M iG -15 és M iG-17F, el-Aris és
Dzsabel Libni
61. Légierő ezred
- 2 . Repülőszázad, M iG -17, Bir al-Tamadah
- 8. Könnyűbombázó repülőszázad, II—28, Abu Szavajr
- 9. Könnyűbombázó repülőszázad, II—28, Kairó nyugat
és Rasz Banasz
- ismeretlen könnyűbombázó repülőszázad, II—28, Kairó
nyugat
65. Légierő dandár
- ismeretlen közepes bombázórepülő-század, Tu-16,
Kairó nyugat
- ismeretlen közepes bombázórepülő-század, Tu-16,
Báni Szuvajf
- 95. Közepes bombázórepülő-század, Tu-16K-11-16,
Kairó nyugat
Más alegységek:
- 7. Helikopterosztály, 6 db Mi—6, Kairó nyugat
- 11. Szállító osztály, DC-3/C-47/Dakota; Kairó nyugat
és el-Mansurah
- 12. Helikopterosztály, Mi-4, Bir Dzsifdzsafah
- ismeretlen szállító osztály, 11-14, Kairó nyugat és
Bilbeisz
- 16. Szállító osztály, An-12B, Kairó nyugat, Aszván
- 40. Helikopterosztály, Mi—8; Bir Dzsifdzsafah és
Hurgada/al-Gardagah
Az egyiptomi légierő bemutatott szervezeti felépítését és
számadatait még a háború menetének ismertetése előtt ér
demes összevetni annak veszteségadataival, melyek a kö
vetkezők voltak:
- 89 db MiG-15/17 típusú repülőgép (ebből 9 légi harc
ban);
- 29 db M iG -19 típusú repülőgép (ebből 16 légi harc
ban);
- 98 db MiG-21 típusú repülőgép (ebből 29 légi harc
ban);
- 27 db Szu-7 BMK típusú repülőgép (ebből 4 légi harc
ban);
- 29 db II—28 típusú repülőgép (ebből 2 légi harcban);
- 29 db Tu-16 típusú repülőgép;
- 24 db 11-14 típusú repülőgép (ebből egyet izraeli vadá
szok lőttek le);
- 8 db An-12 (ebből egyet izraeli vadászok lőttek le);
- 1 db M i-4 típusú helikopter;
- 10 db M i-6 típusú helikopter;
- 4 másik támogató repülőgép.
Ez nyilvánvalóan igazi katasztrófa volt, különösen ami
kor csak egy maroknyi egyiptomi M iG-21-es - mindössze
tíz - maradt a háború végére azokon kívül, amelyeket júni
us 5-től Algériába szállítottak. Legalább egy, de valószínű
leg három repülőgép került végül izraeli kézbe azel-arisi re
pülőtérre történő szállítás közben, amely már akkor az el
lenség kezén, azaz izraeli parancsnokság alatt állt. Az is
biztos, hogy a 40 db M iG -17 és M iG -19 típusú repülőgép
ből, amelyet Egyiptom Algériának küldött, csak hat vagy
nyolc került vissza 1968-ban. A háború után a veszteségek
enyhítésére jelentős utánpótlás kezdődött. A csehek 30 db
MiG-21 F-13 típusú repülőgépet és 122 db korszerű L-29
típusú kiképző repülőgépet, míg a Szovjetunió 75 db
MiG-21 PFM-et küldött 1967 végén. Ennél sokkal nehe
zebb volt a mintegy 100 fő kiképzett pilóta pótlása, akiket a
háborúban vesztettek el. Abból a célból, hogy elősegítse a
kiképzést, az egyiptomi légierő további 24 db MiG-21 U tí
pusú kétüléses vadászrepülőgépet is vásárolt.
(Folytatjuk)

Ajánló

II. Hajdúsági

Harcjárművek, hadihajók

Makettezfr Verseny

és harci repülőgépek makettjei Békéscsabán
A jelentős múlttal és nagy gyakorlattal rendelkező

Nemzetközi makettkiállítás és -verseny, Hajdúszoboszló

2008. augusztus 23-24.

A D e b re ce n i M a k e tte z ő K lu b K ö zh a szn ú E g y e s ü le t im m á r
m á s o d ik a lk a lo m m a l re n d e zi m e g m a k e ttv e rs e n y é t, m e lye n
2 4 k a te g ó riá b a n m é rh e tik össze tu d á s u k a t a m a k e tte z ő k .
A v e rs e n y m e lle tt b ö rze és fo ly a m a to s k ie g é s z ítő p ro g ra 
m o k te s z ik szín e ssé a re n d e zvé n yt.

KIT

Makett Klub

Magyarország egyik legrégebbi ilyen szervezete
immár 14. alkalommal rendez kiállítást és versenyt
Békéscsabán. Hazánk minden részéből sok
kategóriában, az összes korosztályból várják
a nevező versenyzőket és az érdeklődő látogatókat.
Időpont: 2008. szeptember 13-21.

Averseny helye:
K o vá cs M á té V á ro s i M ű v e lő d é s i K ö z p o n t és K ö n y v tá r
4 2 0 0 H a jd ú s z o b o s z ló , S z ilfá k a lja u. 2.
További információk: h ttp ://w w w .h b m k .h u /d m k
C s o lity L a jo s (k lu b v e z e tő ): 0 6 -2 0 -3 6 7 -1 4 1 8 ;
c s o lity @ fre e m a il.h u
S zá llá s: T ó th G ábor, 0 6 -7 0 -3 1 0 -6 0 2 5

W0LFPACK 2008
, :

AUGUSZTUS 23-24

További tájékoztatás kérhető Fekete László klubvezetőnél (megtalálható
hétfőtől péntekig 14-17 óráig, illetve szombatonként 9-12 óráig Békés
csabán, a Kinizsi u. 2. szám alatt, a KIT Makettboltban.) Fekete úr a tele
fonon vagy e-mailben feltett kérdésekre is szívesen válaszol. Telefon
szám: 06-66/327-859; 06-20/352-9287; e-mail: infor@kitmakettklub.hu

információ: http://wolfpack.atw.hu;
e-mail: avmsz@uw.huésgcart@uw.hu
Telefon: 30/418-1778(Tábor Áron) és92/511-210(NémethLászló)
Szeretettel várunk minden
versenyzőt és érdeklődőt
2008. augusztus 23-24-én
a zalaegerszegi

WOLFPACK 2008
makettversenyre és -kiállításra.
A rengeteg látnivaló mellett
kiegészítő programok garantálják,
hogy a családtagok
se unatkozzanak!
A helyszín a korábbiakhoz
hasonlóan:
Apáczai ÁMK, Zalaegerszeg,
Apáczai tér. 5.

Gyere el, nevezz be a versenyre,
és érezd jól magad a nyár utolsó
makettező rendezvényén!
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Szabó Miklós

A USS LAKE ERIE rakétás cirkáló

Az Egyesült Államok haditengerészetének számos cirkálója közül az elmúlt
hónapokban nagyobb figyelmet kapott a CG 70 hadihajó. A 2008. februárban
végzett rakétaindítással bebizonyította, hogy az amerikai rakétavédelem képes
7 km/s sebességgel repülő űrobjektum megsemmisítésére, ezt egy mobilnak
tekinthető cirkáló és a kiépített rakétavédelmi rendszer segítségével oldották meg.
A kísérlet eredményeként beigazolódott, hogy a nagyméretű, az emberek által
gyártott űrobjektumok által okozható károktól a nagyhatalmak részben vagy
teljesen képesek oltalmazni a lakott területek jelentős részét.
Cikkünkben áttekintjük a Ticonderoga hajóosztály fejlesztését, az Aegis védelmi
rendszert, a ÜSS LAKE ERIE hajó történetét és felépítését.

CIRKÁLÓ KÖZEPES MÉRETŰ, g y o rs

A

hadihajó. Ez a hadihajóosztály a
XVIII. sz. végén alakult ki, és a
fejlődés során bebizonyult többfeladatú
alkalmazhatósága alapján a mai napig
is szolgálatban áll. A 6000-15 0 00 1 kö
zötti vízkiszorítású hajóegységek szá
mos fegyverzeti rendszert hordozhat
nak. A közepes méret nagy sebességet,
egyben nagy manőverezőképességet is
jelent. Jelenleg az alkalmi harci kötelé
ken (Task Force) belül ezek a hadihajók
a csoport védelmét nyújtják.
Az amerikai haditengerészetnél jelö
lésükre a cruiser szó első betűjét, a Ct alkalmazzák. A számos cirkálóosz
tály megkülönböztetésére ehhez ki
egészítésül a jellemző tulajdonságra
utaló betűt használják. A CG cirkálók
irányított (guided) fegyverrendszerrel,
vagyis rakétákkal vannak felszerelve.
Ebből a típusból már 73 hajóegységet
regisztráltak, cikkünkben a CG cirká
lók 47-73 közötti hajóegységeit, va
gyis a Ticonderoga hajóosztály cirká
lóit fogjuk vizsgálni. Ezek fegyverzete
a Tomahawk robotrepülőgépektől a

Standard légvédelmi és rakétavédelmi
rakétáig változik, de felszíni és víz
alatti célpontok ellen alkalmazható ra
kétákkal, torpedókkal is felszerelték.
Hazánkban néhányan - tévedésből
az Aegis rendszer miatt - Vincennes
hajóosztályként említik. Bár a Perzsa
öbölben számos hiba után hírhedtté
vált ÜSS VINCENNES cirkáló alap ha
ditechnikai eszköze ez a védelmi rend
szer, de nem erről nevezték el a hajó
osztályt, mert ez a cirkáló is a
Ticonderoga osztályú hadihajó, jelölé
se CG 49.

A HAJÓOSZTÁLY KIALAKULÁSA
Az új hajóosztály elgondolása a hetve
nes évek közepén alakult ki. A konkrét
követelményeket 1977-ben adták ki,
és 1978 szeptemberében rendelték
meg az első egységet, a ÜSS
TICONDEROGA hadihajót. A fejlesz
tők alapnak a ÜSS SPRUANCE torpe
dóromboló hajótestét és hajtóművét
tekintették, az új osztály elsődleges

1. ábra. A CG 47 TICONDEROGA cirkáló rajza
1 - A Harpoon robotrepülőgép indítóberendezései, 2 - Mk. 45 típusú 127 mm-es lövegtorony, 3 - Mk. 26 univerzális rakétaindító berendezés, 4 - tengeralattjáró-elhárító helikopter, 5 - az AN/SPY-1 radar antennája, 6 - AN/SPG-62 megvilágító radar
antenna, 7 - az AN/SPS-49 távolfelderítő radar antennája, 8 - a TACAN rendszer
antennája, 9 - Phalanx tornyok, 10 - AN/SPS-55 navigációs radar, 11 - az
AN/SPQ-9 radar antennája, 12 - torpedóvetők nyílása
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besorolása így lett romboló, azaz DDG
kategória volt. Az előd hajótestét meg
hosszabbították, és a gerincét is átala
kították.
A 25-30 éves szolgálati idő miatt
alapkövetelmény volt a hajó gyors és
könnyű átalakításának lehetősége. Ezt
az architektúrával érték el. A gyártás
során már alkalmazták az előre készí
tett, félig, háromnegyedig készre sze
relt egységeket, modulokat. Gyártás
szempontjából a hajótestet 10 modul
ból szerelik össze. A hajótest felépíté
se és szilárdsága lehetővé teszi, hogy
a hajó tartósan 20 csomós sebesség
gel haladjon még 7-es értékű hullám
záskor is.
A jelentős tömegcsökkentés érdeké
ben a kialakításakor a korábbi acél
páncélzat helyett széleskörűen a
könnyebb, de szilárdabb kevlar alap
szerkezetű elemeket alkalmazták. A
hajó szerkezeti részei között egyre
több helyen használták az acél helyett
a könnyebb, alapvetően alumíniumöt
vözeteket, továbbá ahol lehetett, spe
ciális műanyagokat, például a felső fe
délzet burkolata vinilszármazék.
A hajó erőforrása 4 db gázturbina,
ezek hajtják meg a két hajócsavart. Az
öttollú hajócsavar mindegyik tolla állít
ható, és külön adagolt, ráfúvott levegő
segítségével csökkentik a toll végén
kialakuló buborékok által keltett
kavitációs zajt. A hajótest középső fel
építményének két oldalán alakították
ki a kettéosztott kéményszerkezetet,
ezzel lehetővé tették a keletkező
égéstermékek rövidebb úton történő
elvezetését.
A fedélzeti haditechnikai eszközök
és elektronikai berendezések száma a
feladatokkal együtt növekedett, így a
tervezés korai fázisában az osztály
hajókategóriát megváltoztatták, és a
továbbiakban már a cirkáló kategóriá
ba, a CG osztályba sorolták át.

1978-1994 között az osztály 27 ha
jóegysége készült el. Ezek közül ma 22
áll szolgálatban, az első öt hajóegysé
get már kivonták, közülük egyet cél
anyagként elsüllyesztettek, egyből mú
zeumot alakítottak ki. A hajóosztály tel
jes állományának építési adatait az 1.
táblázat szemlélteti. A hajókat két gyár
ban építették, Maine államban a Bath
Iron Works, illetve Pascagoulában az
Ingalls Shipbuilding cégnél. A hajóegy
ségek fontosabb harcászati-műszaki
adatait a 2. táblázat szemlélteti.
A hajóegységek pontos készletei
egymástól eltérhetnek, sőt részben ru
galmasan átszervezhetők az adott har
cászati feladat alapján. Ezt különösen
az Mk. 41 típusú indítóberendezésben
elhelyezett rakéták típusaival alakíthat
ják kis mértékben. Az elektronikai fel
szereltség is eltérő, egyes egységek a
SPY-1 radar A változatával, mások а В
változatával rendelkeznek. Természe
tesen a hatótávolság hétpecsétes titok,
de a 2008. februári események után
megállapítható, hogy a jelenleg alkal
mazott SM -3 rakéta változatának meg
felelő működéséhez a célpontot
1500-2000 km-es távolságról már kö
vetniük kell, mert a rakéta emelkedési
sebességét figyelembe véve 60-180 s
alatt a célpont 420-1500 km-t halad.

Az A egis

védelmi rendszer

A hajóosztály fő feladata az alkalmi har
ci kötelék védelme, ezt segíti az Aegis
radarrendszer, amely egy időben akár
100 db veszélyes objektum tevékeny
ségét ellenőrizheti, követheti mozgásu
kat és vezérli az ellenük való tevékeny
séget. A rendszer lelke a többfeladatú
AN/SPY-1 típusú radar, amely önálló
an deríti fel a célpontokat, automatikus
észlelésük után a memorizált adatok

alapján mozgásukat követi, előkészíti a
védelmi rakétákat, azokat a célra irá
nyítja. A rendszer különlegessége,
hogy az integrált vezetési rendszer se
gítségével nemcsak a radar által észlelt
célpontok ellen készülhetnek, de más
adatvonalon érkező adatokra is reagál
hat. A célpontok lehetnek szárazföldi,
felszíni és víz alatti objektumok, levegő
ben és a közeli űrtérségben tartózkodó
ellenséges tárgyak. A veszélyesség és
tartózkodási körzet szerint értékelt cé
lok elleni tevékenységre a rendszer idő
ben javaslatot készít.
Az első hajóegység, amely már az
Aegis rendszert alkalmazta, a CG 52
ÜSS BUNKER BILL volt, amely a
Ticonderoga hajóosztály első Mk. 41
típusú indítórendszerrel felszerelt egy
sége. A korszerűsített В változatú ra
dart a CG 59 ÜSS PRINCETON egy
ségtől kapták, és a ÜSS CHOSIN ha
jótól az AN/UYK-43/44 típusú számí
tógép támogatja a rendszert.
A rendszer prototípusát, az Engine
ering Development nevű modellt a
ÜSS NORTON SOUND hajóra telepí

tették. A beépítést 1973-ban végezték,
majd a cirkálóosztály mellett a ÜSS
ARLEIGH BURKE rombolóról elneve
zett osztály fegyverzete lett, ezt a ha
dihajót 1991. július 4-én vették át.
Az Arleigh Burke rombolóosztály és
a cirkáló hajóosztály egyes egységeit
2002-től további korszerűsítésbe von
ták be. 2009 végéig 3 db cirkáló és 15
db romboló képes lesz a legkorsze
rűbb változat alkalmazására.
A rendszer fejlesztési programja
2012-ben zárul le, ekkor már az SM-3
rakéta hatékonyabb kinetikus robba
nófejjel és érzékenyebb szenzorral fog
rendelkezni. De ezzel csak az Aegis
rendszer fejlesztése fejeződik be, mert
ekkor már a CG-X cirkáló fejlesztése
lesz a főirány.

A ÜSS LAKE ERIE

felépítése

Végighaladva a felső fedélzeten, jól
megfigyelhető a megemelt orr-rész fe
délzete. Ide helyezték a mellső 127
mm-es löveget, mögötte található az

Vízkiszorítás (t)
Hossz (m)
Szélesség (m)
Merülés (m)
Hajtómű típusa
Hajtómű teljesítménye (MW)
Max. sebesség (csomó)
Személyzet (fő)
Elektronikai felszerelés típusai
Többfeladatú radar
Felderítő radar
Tűzvezető radar
Vízfelszíni radar
Löveg tűzvezető radarok
Szonárkészlet
- ennek aktív része
- ennek passzív része
Könnyű többfeladatú
fedélzeti rendszer
Elektronikai harcviselési készlet
Fegyverzet
Indítóberendezés (CG-ig) típusa
Indítósilók száma (db)
Indítható rakétatípusok

Torpedóvető
Helikopter

9590 (CG 47-48), 9407 (CG 49-51) és
9957 (CG 52-73)
17, 80
16,80
9,50
4 db GE LM 2500 gázturbina
64,16 (86 000 LE), 2 hajócsavar
32,5
33 tiszt + 327 legénység
(max. 405 fő lehetséges)
AN/SPY-1 A/B
AN/SPS-49
AN/SPG-62
AN/SPS-55
AN/SPQ-9
AN/SQQ-89(V)3
AN/SQS—53B/C/D
AN/SQR-19 TACTAS
AN/SQQ-28
AN/SLQ-32
Mk 41
2x61
RIM-66 SM-2, RIM-161 SM-3,
RIM-162 ESSM, BGM-109 Tomahawk,
RUM-139
8 db RGM-84 Harpoon*
2 db Mark 45 127 mm-es könnyű löveg
2 db Phalanx CTWS torony
2 db 25 mm-es gépágyú
2 -4 db 12,7 mm-es géppuska
2 db 324 mm-es Mk 32
Sikorsky SH-60 Seahawk LAMPS III 2 db

* Egyes példányokon 2 * 2 db-os Harpoon-indító van, az újabb SLAM változatokat módosított
Harpoon-indítóban szállítja

1. táblázat. A TICONDEROGA (CG) hajóosztály fontosabb harcászati-műszaki adatai

Mk. 41 típusú rakétaindító szerkezet
első egysége, amelyből függőlegesen
indíthatók a különféle rakéták, robotre
pülőgépek. Nyolc sorban kétszer négy
silót alakítottak ki az Mk. 41-en, de a
hatodik sorban három siló helyén más
szerkezeti elem van, így összesen 61
db silót (vagy angolul cellát) alkalmaz
hatnak. A hely jobb kihasználása érde
kében nem cső alakú, hanem négy
szög alakú silókat készítettek. A fal
szerkezet segítségével elérték, hogy a
siló mellett helyezték el a lángterelőt.
így indításkor a rakétatestet nem ve
szélyeztetik a forró gázok.
Az első öt hajóegységnél még az
Mk. 26 típusú karos indítóberendezést
alkalmazták, amely jelentősen behatá
rolta az indítható eszközöket. Ezért ezt
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váltotta fel az Mk. 41 típusú, de mivel
ennek méretei és tömege jelentősen
nagyobb volt, valamint a további elekt
ronikai eszközök számát is növelték,
a hajó vízkiszorítása is több lett.
Az orr-rész végén bástyaként emel
kedik ki a hadihajó jellegét meghatáro
zó középső felépítmény. A hajó felis
merését ez a jellegzetes felépítmény
és az ezen elhelyezett két árboc könynyíti meg. Ebbe a felépítménybe épí
tették be a hajó navigációs, vezetési
elemeit, és itt helyezték el az elektroni
kai eszközök zömét. A felépítmény há
rom részre bontható, a középső része
karcsúbb, valamint alacsonyabb, a
mellső és a hátsó rész öt szintjével
szemben ez csak háromszintes. A
mellső és hátsó rész függőleges olda

lait a közepétől felfelé bedöntötték, ez
zel csökkentették a hajó rádiólokációs
visszaverő felületét, valamint az ide
helyezett 4 db sík antennával megol
dották a körkörös légtérellenőrzést.
Ezt a feladatot az AN/SPY-1 lokátor
végzi. A lokátor antennáiból a mellső
részen a hajó előtti és a menetirány
szerinti jobb oldali légteret ellenőrző
antenna található, a hátsó részen a
hajó mögötti és bal oldali légtért ellen
őrzik.
Az oldalfal bedöntése megemelte a
speciális radar optikai tengelyét, ezzel
könnyítették a jelfeldolgozást. Az
AN/SPY-1 típusú radar egy antennája
3,65x3,65 m méretű, körszelet formá
jú, és a szerkezete 4100 önálló sugár
zóból épül fel. A pontos felderítési le
hetőségéről kevés konkrét adat is
mert, de biztos, hogy a SM -3 típusú
rakéta indításához szükséges adatok
miatt hatótávolsága az 1000 km-t
messze meghaladja.
A hajó parancsnoki hídját a középső
felépítmény mellső részének legfelső,
ötödik szintjén alakították ki. Az alatta
lévő két szintet elfoglalja a SPY-1 ra
dar adó-vevő rendszere, így a vezeté
si központ ez alatt kapott helyett. En
nek munkáját az alatta lévő szintre
szerelt hatalmas számítógéprendszer
támogatja. Az Aegis rendszer itt kap
csolódik a hajó többi vezetési rendsze
réhez, ezzel lehetővé vált, hogy a hajó
információs, valamint tűzvezetési
rendszere az integrált rendszer része
ként teljes koordinációban működjön.
A harci munka során a vezetési köz
pontban hangolják össze a cirkáló
összes védelmi rendszerének a tevé
kenységét. A bonyolultság szemlélte
tésére néhány fontosabb elemet eme
lünk ki. Csak a hajó fedélzetén öt ra
darrendszer szolgáltat alapinformáci
ót, ehhez csatlakozik két szonárrendszer, valamint a speciális adatvonalak
segítségével külső információk érkez
nek az alkalmi harccsoport körüli tér
ségben történő eseményekről.
A hajó fedélzetén több rakétarend
szer, két löveg és két torpedóvető be
rendezés mellett a légtérben szolgáló
helikopterek is képesek a csapásmé
résre. A mellső SPY-1 antennák felet
ti tetőszerkezetre szerelték a lokátoros
vezérlésű rakéták működéséhez szük
séges megvilágító radartornyokat, ez
a két parabolaantenna az AN/SPG-62
radar része, ezek munkáját egészíti ki
a másik két antenna a hátsó tetőszer
kezeten.
A számos radarberendezés és kom
munikációs rendszer szükségessé tet
te árbocok építését. A középső részre
szerelték a hajó jellegzetes formájú
rácsszerkezetű árbocait. A mellső ké-
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A Ticonderoga hajóosztály utolsó öt
hajóegységét egy időben, 1988. feb
ruár 25-én rendelték meg. A huszon
negyedik egység, a CG 70 gerincét
1990. március 6-án fektették le a
Maine állambeli Bathban található
Bath Iron Works hajógyárban. A kö
vetkező év július 13-án bocsátották
vízre. A hajó elnevezését az 1813.
szeptember 10-én az Erie tavon zaj
lott ütközetről kapta. A fiatal amerikai
haditengerészet néhány hajója ekkor
sikeresen vágta el a britek utánpótlá
si vonalát.
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2. táblázat. A TICONDEROGA osztály hajóegységeinek építési időpontjai

ményszerkezet előtti alacsonyabb ár
bocon helyezték el felszíni hajózást
segítő AN/SPS-55 típusú navigációs
radar antennáját, illetve előtte látható
az AN/SPQ-9 típusú tűzvezető radar
antennát letakaró aerodinamikai bur
kolat.
A mellső kéményszerkezet mögötti
tetőre helyezték el a két önvédelmi 20
mm-es Phalanx tornyot. Ezek mögött
magasodik a hátsó árboc, amely tete
jén a TACAN rendszer antennája, mö
götte alacsonyabban az AN/SPS-49
típusú légtérellenőrző radar antennája
található.
A középső felépítmény hátsó részé
ben helyezték el a tengeralattjárók el
leni védelem SH-60 Seahawk LAMPS
III típusú helikoptereinek hangárját, a
fedélzet fölé épített segédfedélzeten
alakították ki a felszállóhelyet. A heli
kopterek feladata alapvetően a víz
alatti térség ellenőrzése, a célpontok
felderítése és megsemmisítése.
A tatfedélzeten a második Mk. 41 tí
pusú indítószerkezet helyezkedik el,
és mögötte a hátsó löveg található. A
tatra helyezték el a 2x2 db Harpoon
rakéta indítószerkezetét. A hajó a két
oldalán kialakított nyílásokon keresztül
indítja az alsó fedélzetről a torpedókat.
Nem részletezzük a belső elrende
zést, mert ezek felépítése a korábbi
hajókéhoz hasonló.
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A ÜSS LAKE ERIE volt az első ha
dihajó, amelyet a Csendes-óceáni
Flotta Parancsnoksága nem a hajó
gyárban, hanem Pearl Harborban, a
hadihajó báziskikötőjében vett át. Ter
mészetesen ez nem egy pár napos
művelet, hanem hosszú, többlépcsős
folyamat volt. A hivatalosan elismert
időpontja 1993. július 24., de a hadi
hajó csak 1995. január 11-én csatla
kozott a hetedik alkalmi harci csoport
hoz (TF7), amelyet a CV 64 ÜSS
CONSTELLATION hordozó vezetett.
A CV 64 csoport 1994. november 10én kezdte szolgálatát a Perzsa-öböl
ben, ide érkezett a CG 70 mint a cso
port második rakétás cirkálója, felada
ta a csoport védelme volt.
A hadihajók hat hónapos szolgálat
után térnek vissza báziskikötőjükbe,
ahol egy hónapos szünet után készle
teiket feltöltve térnek vissza a csoport
harcászati területére. Az évek során
alapvetően a Perzsa-öböl és az Indi

ai-óceán térségében teljesítettek szol
gálatot. A ÜSS LAKE ERIE szerepe a
csoportban 1997-ben megváltozott,
ekkor a CG 70 lett a csoport rakétavé
delmi vezetőközpontja.
2002-ben lezárult a hajó történeté
nek első fejezete, ekkor kezdődött el a
rakétavédelmi rendszer fejlesztése,
amely a tervek szerint 2012-ig tart.
A hajón folyamatosan átalakítják a ra
darrendszert, a vezetési és kommuni
kációs rendszereket. A korábbi SM-2
rakéta különféle változatait hamaro
san az SM -3 rakéta vizsgálata váltja
fel. 2002 novemberében indította az
első SM -3 rakétát, majd 2003. de
cember 11-én az integrált haditenge
részeti ballisztikus rakétavédelmi
rendszer kötelékében SM -3 rakétával
semmisítették meg a célpontot, amely
egy közepes hatótávolságú hadszíntéri ballisztikus rakéta volt. Majd 2006.
május 25-én egy SM -2 rakéta indítá
sával mutatták be az Egyesült Álla

mok rakétavédelmi képességeit. A be
mutató során Hawaiiból indított bal
lisztikus rakétát semmisítettek meg.
2008 februárjában sikeresen sem
misítette meg a meghibásodott ameri
kai műholdat, ezzel bebizonyította,
hogy a rakétavédelmi rendszer képes
ségei az elmúlt évek során jelentősen
fejlődtek. Ha figyelembe vesszük,
hogy a fejlesztés során a cirkálókról
14 db Standard rakétából 12 eltalálta
a célpontot, ebből a legutóbbi kísérle
ten már nagy pontossággal mértek
csapást a hajtóanyagtartályra, akkor
megállapítható, ezzel a rendszerrel
más feladatokat is sikeresen oldhat
nak meg.
A vizsgálatok során az alapkövetel
mények mindig egy célpontra korláto
zódtak, csak egy próba során mértek
csapást egyidejűleg két célpontra. így
megbízhatóan nem ismerhetjük a
rendszer teljes lehetőségi körét, de
feltételezhetjük, hogy képes az alkal
mi csoportra mért rakétacsapás hatá
sának csökkentésére. A korszerű
szenzorok segítségével még a világ
űrben kiválasztható a valós robbanó
fej az álcatárgyak közül, így darabjai
ra zúzható a robbanófej töltete, amely
a védelem megszűnése miatt a légtér
be visszatérve elég.
A ÜSS LAKE ERIE hajóosztálya hu
szonnegyedik egységeként teljesít szol
gálatot a csendes-óceáni térségben.
A hadihajó korszerű elektronikai fegy
verzete lehetővé teszi az alkalmi harci
csoport teljes védelmét az ellenséges
szárazföldi, haditengerészeti, légi és űr
béli csapások ellen. A hajó 2018-ig szol
gálatban marad, ezalatt még számos
esetben bizonyíthatja kiemelkedő ké
pességeit. A haditengerészetnél már el
kezdték fejleszteni a Ticonderoga cirká
lókat váltó új hadihajókat. Az elnevezé
sük CG-X. Ezek a hajók majd 2015
után állnak szolgálatba.

Felhasznált

irodalom

http://en.wikipedia.org
http://www.navysite.de
http://en.wikipedia.org
http://web.ukonline.co.uk
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Szabados Péter

A Gépjármű Beszerzési Program
a megvalósulás útján ш

M agyar H onvédség 15 évre
szóló Gépjárm ű Beszerzési
Programjának (GBP) köszön
hetően már szinte minden katonai
szervezetünknél megtalálhatók az új
beszerzésű gépjárművek. A szerző
dés futamidejének első harmadánál
- a programért felelős témavezető
ként - szeretném az olvasóval meg
osztani az eddig elért eredménye
ket, bemutatni a beszerzett típusok
fő jellemzőit, és tájékoztatást adni a
program további fő célkitűzéseiről
és feladatairól.
A GBP-ről már sokszor sokfélekép
pen hallhattunk, olykor-olykor egymás
tól eltérő megközelítésben. A korábbi
tárgyilagos és tényszerű beszámolók
mintájára - a volt MH Páncélos és
Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség
mérnök főtisztjeként és jelenleg a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
Program Tervezési és Vezetési Igaz
gatóság, Program Irányító-követő
Osztály kiemelt főtisztjeként - szeret
ném a program érdekében dolgozók
elhivatottságának oldaláról is megvilá
gítani az eddig megtörtént eseménye

A

ket. A 2007-ben bekövetkezett szerve
zeti változások következtében a prog
ram menedzselési feladatai a 2006.
december 31-ével megszűnt HM
Technológiai Hivatal, Gépjármű Prog
ramiroda tevékenységi köréből a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
Program Tervezési és Vezetési Igaz
gatóság, Program Irányító-követő
Osztályhoz kerültek.
írásomnak ugyancsak aktualitást
ad a Rába Jármű Kft. szervezésében
ez év október 15-ére tervezett üze
meltetési konferencia is, amely meg
vonja a program első öt évének ta
pasztalatait mind a gyártó/szállító,
mind az üzem eltető szervezetek
szempontjából.
A Magyar Honvédség Gépjármű Be
szerzési Programja 2003. évi megindí
tását megelőzően 2002-ben volt az el
ső „próbálkozás”, amely Gépjármű
Fejlesztési Programként (továbbiak
ban: GFP) vált ismertté.
A GFP szükségessége már a 90-es
évek közepén m egfogalmazódott,
amikor a rendszerváltozást követően
világossá vált, hogy a többnyire

1. ábra. Katonai járműátvételre felajánlott MB G 270 CDI típusok
(BA10/Raj; BA9 sebesültszállító; BA10/hpl.)

szovjet relációból beszerzett gépjár
művek utánpótlási forrása elapadt.
Ezen időszakban az üzemben tartás
területén jelentős feladat hárult a
csapatoknál az orosz gyártású gép
járművek - UAZ, GAZ, ZIL, MÁZ,
KAMAZ, URAL, KRAZ típusok - üze
meltetői állományára. A gépjármű
technikai eszközök alkatrész-után
pótlása is akadozott, amit a bekövet
kezett meghibásodások elhárításá
ban és a szükséges alkatrészek be
szerzési forrásainak felkutatásában
vállalt jelentős szerepükkel a hon
védségi részvénytársaságok igye
keztek enyhíteni.
Az MH harckészültségének alapvető
biztosítékát az üzemképes harc- és
gépjárműállomány képezte - képezi
most is - , így a fenti előzmények alap
ján szükségessé vált az amortizálódott
gépjárműpark mielőbb cseréje. A GFP
előkészítésének feladatai már 1996ban megfogalmazódtak hatástanulmá
nyok, katonai alkalmazói követelmé
nyek és műszaki, valamint pénzügyi
elgondolások formájában. Az előké
szítés eredményeként 1999-ben alá
írásra került a program Általános har
cászati-hadműveleti és műszaki köve
telményrendszere (HMK), amelynek
jóváhagyását követően, rövid szünet
után, 2002-ben kiírásra került a be
szerzési eljárás. A GFP azonban még
az indítás évében eredménytelenül
zárult, aminek fő okaként - az MH fo
lyamatos átalakításával összefüggés
ben - a gépjárműpark változó mennyi
ségi mutatói jelölhetők meg.
A GFP lezártával még ugyanabban
az évben új tender kiírására került sor
Gépjármű Beszerzési Program néven.
A GFP tapasztalatainak birtokában az
illetékesek próbáltak minél általáno
sabb, az MH részére kevesebb kötött
séget vállaló, a korábbinál kedvezőbb
beszerzési eljárást lefolytatni, messze
menően figyelembe véve a hazai autó
gyártói és beszállítói képességeket és
kapacitásokat. Az egyszerűsített eljá
rás lényegét a következők képezték:
- a személy- és teherszállítási kapa
citások alapján összevonásra került és
ezáltal csökkent a járműkategóriák
mennyisége (12 helyett 3: А, В, C ka
tegória);
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Kategória

Típus

2003

2004

2005

2006

2007

A
С (I. osztály)
С (II. osztály)
C (III. osztály)
C (III. osztály)
С (IV. osztály)
С (IV. osztály)
Összesen (db):

IKARUS E95
MB G270 CDI
MB UNIMOG 4000
RÁBA H14
RÁBA H18
RÁBA H25
MAN HX32

15
40
20
75

25
20
90
20
155

4
37
11
22
12
5
91

28
34
13
9
84

27
13
22
19
14
95

2008 2008-ig 2009
összesen

2010

2 terv
29
7
24
17
11
88+2

2 ten/
24

19
186
40
121
122
61
39
588+2

2 ten/
13
-

2
14
15
7
51+2

-

5
37
11
7
84+2

1. táblázat. A Gépjármű Beszerzési Program teljesülése 2003-2008 (-2010) között

- hosszú távú szállításra szóló ke
retszerződést kötöttek, mely feltöltése
éves szállítási szerződésekben reali
zálódik;
- folyamatos alkalmazkodás az év
ről évre változó műszaki és környezetvédelmi előírásokhoz;
- nagyfokú variabilitás, a katonai al
kalmazói igények messzemenő figye
lembevétele.
2003 tavaszán az Ajánlati dokumen
tációban meghatározott három kate
góriából kettőben, az autóbuszok (A)
kategória és a katonai terepjáró gép
járművek (C) kategóriában került kihir
detésre nyertes pályázó. Az autóbusz
kategóriában az IKARUS Trade Kft., a
katonai terepjáró gépjárművek kategó
riában pedig a RABA Jármű- és Busz
gyártó Kft. nyerte el az „udvari beszál
lító” jogát.

A katonai közúti összkerékhajtású
gépjárművek (B) kategóriában a
nyertes pályázó kihirdetését követő
en a pályázat további elbírálása jogi
útra terelődött, szerződéskötésre
nem került sor. A RÁBA Jármű Kft. a
C kategória I., II. és V. osztályában
külföldi alvállalkozók (Daimler AG;
MAN AG) bevonásával teljesíti az MH
megrendeléseit, míg a III. és IV. osz
tályban saját gyártású tehergépjár
műveket szállít.
A GBP hármas fő célkitűzését az
alábbiak képezik:
- a fizikailag és erkölcsileg amorti
zálódott gépjárműpark cseréje;
- nemzetközi szerződésekben vál
lalt kötelezettségeink teljesítése;
- folyamatos alkalmazkodás az EUs és a hazai műszaki és környezetvé
delmi jogszabályi környezethez.

2. ábra. Katonai járműátvétel, tereppróba, MB G 270 CDI ВАЮ/Raj változat
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A fenti célok teljesítésére a nyerte
sekkel aláírt 15 éves szerződés kere
tében éves szállítási szerződések, az
úgynevezett kiegészítő megállapodá
sok megkötésére kerül sor. Az első,
2003. évi kiegészítő megállapodás
megkötésére mintegy 3 Mrd Ft állt
rendelkezésre, melynek ellenértéke
ként összesen 75 db gépjármű meg
rendelése és tárgyévi teljesítése tör
tént meg.
A GBP el nem hanyagolható ered
ményeként említendő, hogy a polgári
életben már régebb óta érezhető
technikai fejlődés végre betört az MH
csapatainak telephelyeire is. Első
ként 15 db Ikarus E95 típusú távolsá
gi autóbusz, 40 db MB G270 CDI te
repjáró személygépjármű és 20 db
MB UNIMOG-4000 2 t teherbírású
katonai terepjáró tehergépjármű ér
kezett a felajánlott katonai szerveze
tekhez.
A szállítások 2004-ben több mint
4 Mrd Ft értékben 155 db különféle jár
mű megrendelésével folytatódtak, mi
közben megkezdődött a RÁBA H-sorozatú gépjárművek szállítása is. Öszszességében 90 db 5 t teherbírású
H14 és 20 db 7 t teherbírású H18 pla
tós szállító gépjármű leszállítására ke
rült sor további - az előző évben is
már szállított - 25 db MB G270 CDI és
20 db MB UNIMOG-4000 mellett.
A leszállított eszközök minden té
ren megfelelnek a HMK-ban megfo
galmazott szigorú harcászati és mű
szaki követelményeknek, amit a ha
ditechnikai ellenőrző vizsgálatok
eredményei és a csapatpróbák ta
pasztalatai is igazolnak. A családel
vet és a csereszabatosság elvét ér
vényesítő program keretében be
szerzésre kerülő típusok viszonylatá
ban biztosított a járműveket kezelő
és karbantartó állomány kiképzése
és a járművek egységes technikai ki
szolgálása is. A program indításától
kezdődőden a járművek EURO-3,
2009-től pedig már EURO-4 környe-

3. ábra. Ikarus E95 MT távolsági autóbusz

zetvédelmi kategóriájú motorral ér
keznek az MH-hoz. A fokozott kör
nyezetvédelmi előírások jegyében a szerződéses kötelezettségeknek
megfelelően - a szállítók megadták a
járművekbe beépített újrafelhasznál
ható (újrafeldolgozható) anyagok, va
lamint a járművek szétbontása során
keletkező veszélyes hulladékok ará
nyát, ami a különböző típusok átlagá
ban 80:20%.
A 2005. évtől már kétéves kiegészí
tő megállapodások megkötésére ke
rült sor, így a szállítások kiegyensúlyo
zottabbá, a járművek ellenértékének
kifizetése a teljesítések függvényében
jobban tervezhetőbbé vált, miközben
az előszállítások révén a katonai szer
vezetek szakállományának kiképzése
és felkészítése már a felajánlást meg
előző években elkezdődhetett.
A 2005-2006. évi kiegészítő meg
állapodás áttörést jelentett a szak
ági bázisjárm űvek m egrendelésé
ben is. Amíg 2003-2004. években
csak szállító járművek megrendelé
sére került sor, addig 2005-től kez
dődően különböző szakági képessé
geket magukban hordozó gépjármű
vek - olyanok, mint a sebesültszállí
tó, cserélő-rakodós, önrakodó-darus, lőszerszállító, üzemanyagtöltő,
-szállító, vízszállító, hűtő- és kenye
res konténerszállító stb. - is jelentős
számban jelentek meg az MH kato
nai szervezeteinél. Ezen bázisjár
művek megjelenésével megkezdő
dött az MH felajánlott erői szakági
képességének kiteljesedése.

A 2005-2006. évekre a RÁBA Jár
mű Kft. összesen 171 db gépjármű
szállítására kapott megrendelést a
szakági tartozékokkal együtt több mint
11 Mrd Ft értékben. 2006-tól újabb jár
műtípusokkal bővült a szállítási palet
ta, a 12 t névleges terhelésű RÁBA
H25 és a 14,5 t teherbírású MAN
HX32 típusú gépjárművek emelőhor
gos, oldalrakodós, konténerszállító és
üzemanyagtöltő, -szállító típusváltoza

tok formájában érkeztek az MH alaku
lataihoz.
Folytatva a megrendelések sorát a
GBP 2007-2008. évi kiegészítő meg
állapodás további 183 db gépjármű
szállítását tette lehetővé mintegy 16
Mrd Ft értékben.
2008 végére összességében az ed
dig rendszeresített típusokból az aláb
bi típusú és mennyiségű eszközök
lesznek a katonai szervezetek telep
helyein:
- 19 db Ikarus E95 autóbusz;
- 186 db MB G270 CDI terepjáró
személygépjármű és bázisjármű;
- 40 db MB UNIMOG-4000 2 t te
repjáró tehergépjármű;
- 121 db RÁBA H14 5 t terepjáró te
hergépjármű;
- 122 db RÁBA H18 7 1 terepjáró te
hergépjármű és bázisjármű;
- 61 db RÁBA H25 12 t terepjáró te
hergépjármű és bázisjármű;
- 39 db MAN HX32 14,5 t terepjáró
tehergépjármű.
A 2007-2008. évi megrendelésekkel
tovább emelkedett a bázisjárművek
darabszáma és ezáltal a képesség
százalékos aránya is a felajánlások
ban részt vállaló katonai szervezetek
nél. Az 1. táblázatban az eddigi éven
kénti megrendeléseket figyelhetjük
meg típus és darabszám szerinti bon
tásban.
A táblázatból az évente megrendelt
típusok és darabszámok mellett a tárca
költségvetésének függvényében a
megrendelésekre biztosított pénzügyi
fedezet folyamatos növekedése is ész-

4. ábra. Katonai gépjárműátvételre felajánlott MB G 270 CDI BA9 sebesültszállító
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'

kalmazási körülményeket és reálisan
megállapítani az (alkalmazói) igény (műszaki) követelmény-költséghaté
konyság hármasának optimális szem
pontrendszerét.

I karus E95 MV
és I karus E95 MT típusú autóbusz

5. ábra. Átadásra előkészített MB UNIMOG 4000 repülőtéri karbantartó gépjárművek

revehető. A tárgyévi megrendelésekkel
együtt 2008. december 31-ig összesen
588 db új gépjármű leszállítása fog
megtörténni az MH részére. A szakági
bázisjárművek felépítményezésére a
táblázatban feltüntetett költségeken
felül évente további mintegy 1-1 Mrd Ft
keretösszeg is rendelkezésre állt.
A program eredményes folytatását
szemlélteti a táblázat utolsó kettő osz
lopában a 2009-2010. évi, már meg
kötött kiegészítő megállapodás szerin
ti eszközmennyiség: a két év tekinteté
ben összesen 135 db gépjármű szállí
tására kapott megrendelést a szállító
közel 12 Mrd Ft értékben.
A GBP 2009-2010. évi megrendelé
sek további érdekessége, hogy a
missziókban jelentkező nagyobb sze
mélyi védelem fokozása céljából már
páncélozott személygépjárművek meg
rendelésére is sor került.
A missziós feladatot végrehajtó ma
gyar alegységek állományában jelen
leg mintegy 60 db gépjármű rója Afga
nisztán és Koszovó úttalan útjait.
A cikk eddigi részében az MH Gép
jármű Beszerzési Program általános
menetéről, az éves célkitűzések telje
süléséről és a program első öt évének
eredményeiről kívántam információt
nyújtani, illetve azon keresztül a prog
ram jelentőségét érzékeltetni. A továb
biakban viszont már a szállított típuso
kat mutatom be azok harcászati-mű
szaki jellemzőin keresztül.
Hangsúlyozni kell ezen járművek
katonai jellegét, ami mindenekelőtt az
extrém terep-, éghajlati és időjárási vi
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szonyok közötti megbízható üzemelte
tésben nyilvánul meg. Vagyis ezeknek
a gépjárműveknek bármilyen körülmé
nyek között helyt kell állni, és üzembiz
tos működésükkel megfelelő biztonsá
got kell nyújtani a katonák részére.
A program indítását megelőzendő
harcászati-műszaki követelményrend
szer összeállítása során a kidolgozó
szakemberek próbálták mind részlete
sebben számba venni a lehetséges al-

A Gépjármű Beszerzési Program
(GBP) autóbusz (A) kategóriában az
IKARUS Trade Kft. nyerte el a beszál
lítói jogot, kategórián belül négy alosz
tályban. A Magyar Honvédség töme
ges személyszállítási feladatainak
megfelelően került kidolgozásra az Ál
talános harcászati-hadműveleti és mű
szaki követelményrendszer (HMK). A
négy alosztály a beszerezni kívánt tí
pusváltozatok, a személyszállítási ka
pacitás, valamint az utaskényelmi
komfort kiépítettsége szerint különböz
tethető meg egymástól. Ez utóbbi ki
alakításának egyik
meghatározó
szempontja volt értelemszerűen a
szállítási távolság.
A fentiek figyelembevételével az (A)
kategóriában a beszerzési eljárás le
folytatására a következő alosztályok
nevesítésével került sor:
- 20-30 fő befogadóképességű tá
volsági autóbusz;
- 40-50 fő befogadóképességű tá
volsági és városközi autóbusz;
- 40-50 fő befogadóképességű tá
volsági luxusautóbusz;
- min. 100 fő befogadóképességű
városközi csuklós autóbusz.

6. ábra. RÁBA H18. 206 DAE-003 hűtőkonténeres szállító katonai terepjáró
gépjármű ellenőrző vizsgálata 30‘-os lejtőn

A felsorolt alosztályokból ez idáig tá
volsági és városközi, valamint távolsági
luxusautóbusz típusváltozatban történ
tek megrendelések, 2003-ban 15 db,
majd 2005-ben további 4 db. Tervezet
ten a 2008-2009. évekre további 2-2
db autóbusz beszerzésével számolunk.
A leszállított autóbuszok a katonai
szervezetek alapvető személyszállítá
si igényeinek kielégítésére hivatottak.
Az új típusváltozatoknak köszönhető
en megkezdődhetett az ellátásban
érintett csapatoknál a személyszállítá
si igények gyors, kulturált, a kor szín
vonalának megfelelő kiszolgálása, mi
közben e járműkategórián belül javult
a szervezetek technikai hadrafogható
sága. Az új típusváltozatokkal kiváltás
ra kerülnek az Ikarus—211, -250, -256
és -365 típusú autóbuszok, és várha
tóan hosszú távra megoldódnak a csa
patok személyszállítási feladatainak
jelenlegi problémái.

Harcászati- műszaki jellemzők
A beszerzett autóbuszokat az MH-ban
12 évre és - 20 000 km/év futási nor
mával - 240 000 km futásteljesítmény
re rendszeresítették. A típusra a gyár
tó egy év garanciát és 12 év szavatos
ságot vállalt, miközben a szavatosság
teljes időtartamára biztosítja a teljes
körű alkatrész- és szervizellátást.
A beszerzett autóbusztípusok a kor
színvonalának
megfelelő
felépít
ménnyel, motorral és futóművel rendel
keznek. Katalizátoros motorjuk biztosít
ja az EURO-3 környezetvédelmi köve
telmények teljesítését. Zajszintjük, kör
nyezetvédelmi paramétereik és műsza
ki megoldásaik tekintetében teljesítik az
autóbuszokkal szemben támasztott kor
szerű követelményeket. Biztonsági be
rendezéseik révén megfelelnek a hatá
lyos hazai és EU-s műszaki előírások
nak. Az autóbuszok nemzetközi vizsgá
juk révén külföldi szállítási feladatokra is
kirendelhetők, ehhez rendelkeznek
elektronikus menetíróval, tartósfékkel
(retarder), kipörgésgátlóval (ASR). Vala
mennyi ülés az utast 2, illetve 3 ponton
rögzítő biztonsági övvel van felszerelve.
A polgári műszaki szabályzókon
felül az autóbuszok kielégítik a katonai
alkalmazói elvárásokat is. A típusok
szélsőséges időjárási és igénybevételi
körülmények között is jól alkalmazha
tók, - 3 0 - +40 °C hőmérsékleti viszo
nyok között, 96%-os relatív páratarta
lom, maximum 20 m/s szélsebesség
és 2000 m tengerszint feletti magassá
gig megbízhatóan üzemeltethetők.
Az autóbuszok szerkezeti elemei el
lenállnak az ABV-szennyező és a men
tesítő anyagok korróziós és vegyi hatá

Típusváltozat

Ikarus E95 MV

Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Saját tömeg (kg)
Ossz. gördülő tömeg (kg)
Mellső/hátsó tengelyterhelés (kg)
Nyomtáv mellső/hátsó tengely (mm)
Tengelytáv (mm)
Szállítható személyek száma (fő)
- ülő utas
- álló utas
- gépkocsivezető
Málhatér/utastéri csomagtartó (m3)

12 000
2550
3400
13 595
19 000
7500/13 500
2083/1838
5790

Motor

álló elrendezésű, 6 hengeres, soros,
4 ütemű dízel, közvetlen befecsken
dezéssel, turbófeltöltéssel és levegővisszahűtéssel
11 970
260 (2000 1/min)
13,7
zárt rendszerű, kétkörös, szivattyús,
folyadékhűtésű
400
Szinkronizált, 6 előre-, 1 hátrameneti
fokozat, integrált, pneumatikus ráse
gítéssel, intarderrel

Hengerűrtartalom (cm3)
Legnagyobb motorteljesítmény (kW)
Fajlagos teljesítmény (kW/t)
Hűtőrendszer
Üzemanyagtartály (I)
Nyomatékváltó

Fékberendezés
- üzemi
- biztonsági
- rögzítő
- tartós
Kormányberendezés
Fordulási kör sugara (m)
Elektromos rendszer (V)
Akkumulátorfeszültség/kapacitás
Akkumulátorok mennyisége
Maximális sebessége (km/h)

41
15
1
8/1,2

Ikarus E95 MT
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kétkörös, direkt működésű elöl tárcsa,
hátul dob, ABS/ASR
rögzítőfék
rugóerő-tárolós, a hátsó tengelyre
ható
hidrodinamikus intarder
és kipufogófék
integrált rendszerű, golyósoros,
orsós, hidraulikus szervorásegítéssel
12,5
24
12V/200Ah
2 db
113 (100 km/h-nál elektronikusan
korlátozva)

2. táblázat. Az Ikarus autóbuszok műszaki jellemzői

sainak, egyidejűleg biztosítva a jármű
kézi és gépi vegyimentesítését. A jármű
külső festése alkalmas az álcázó festé
kek kézi vagy gépi úton történő felvitelé
re és szükség esetén eltávolítására.
A jármű belső burkolata, az ülések
kárpitja önkioltó anyagból készült, a
közlekedő folyosó és a fellépők felülete
csúszásmentesített bevonatú, ellenáll a
napsugárzás, a víz és az üzemanyagok
káros hatásainak. A jármű vezetőfülkéje

és utastere megfelel mind a borulásos,
mind pedig az ütközéses balesetek biz
tonsági előírásainak. Az autóbusz hatótávolsága teljes terhelés és 60 km/h át
lagsebesség mellett 600 km. A vezető
fülke kialakítása a gépjárművezető ré
szére lehetővé teszi mind a nyári, mind
pedig átéli gyakorlóöltözetben, valamint
vegyivédelmi felszerelésben történő ve
zetést. A járművezető egyéni fegyverének és felszerelésének elhelyezésére a
2008/4 HADITECHNIKA <r 41
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Típusváltozat
Alkalmazás
Kivitel
Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Szabad magasság (mm)
Ossz. gördülő tömeg (kg)
Saját tömeg (kg)
Nyomtávolság (mm)
Mellső terepszög (")
Hátsó terepszög (°)
Leküzdhető legnagyobb emelkedő teljes terheléssel (°
Gázlómélység (mm)
Árokáthidaló képesség (mm)
Lépcsőmászó képesség (mm)
Szállítható személyek száma (fő)
Maximális sebesség (km/h)
Tartálytérfogat (I)
Hatótávolság (km/1 feltöltés) közút/terep
Motor
Hengerűrtartalom (cm3)
Motorteljesítmény (kW)
Nyomatékváltó
Mellső tengely
Hátsó tengely
Fékberendezés - mellső- hátsó tengely
Gumiabroncs mérete
Kormányberendezés
Elektromos rendszer (V)
Akkumulátorfeszültség (V)
Akkumulátorok száma (db)

BA4

BA6

BA9

BA10

Parancsnoki

Századpk-i

Sebesültszállító

zárt
4642
1774
1960
258
3500
2640
1475
41
35
38

zárt
4642
1774
1960
258
3500
2565
1475
41
35
38

bázisjármű
5226
2095
1697
258
4300
3135
1555
41
35
38

Századpk-i
rajszállító
ponyvás
4644
1774
2050
258
3500
2655
1475
41
35
38

2+7
120

1+5; 1+7
156

636
400
300
1+4
156

1+4
156
96

750/600
5 hengeres, 4 ütemű, soros, folyadékhűtéses,
common-rail turbódízel, elektronikus motorvezérléssel
2685
115 (3800 1/min)
5 előre- 1 hátrameneti fokozatú, automata
meghajtott, merev
meghajtott, merev
kétkörös, hidraulikus, ABS tárcsafék dobfék
235/85 R 16 C
szervorásegítéses
12/24
12
3 (2 + 1)

3. táblázat. Az MB G 270 CDI katonai terepjáró gépjármüvek műszaki jellemzői

vezetőtérben fegyvertartó állvány és
málhahely került kialakításra.
Az utastéri mennyezeti tetőcsomag
tartó kétoldalt az ülések felett fut. Te
herbírása 20 kg. A csomagtartóval egy
blokkban került kialakításra a fűtő-, a
szellőztető- és a klímaberendezés kö
zös légcsatornája. A légcsatornán át
bejutó friss levegő igény szerinti
mennyiségének szabályozására és
irányának terelésére légterelő zsaluk
szolgálnak. A szellőztető rendszerre
huzatmentes levegőeloszlás, alacsony
zajszintű működés és nagy kapacitás
jellemző. A folyamatos levegőcserét
az utastérben a jármű tetején elöl talál
ható nyomó ventilátor, valamint a tető
közepén elhelyezett kettő darab elszí
vó ventilátor biztosítja. A légbefúvó
nyílások mellett találhatók az utasok
tájékoztatására és szórakoztatására
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szolgáló fedélzeti audiorendszer hangerőszabályzós hangszórói is.
A vezetői és utastéri fűtő-szellőző
rendszer téli időjárás esetén biztosítja
a szélvédő és oldalsó ablaküvegek pá
ramentesítését, valamint +5 "C állandó
hőmérsékletet a padlólemeztől 30 cm
magasságban. A jármű fűtési rendsze
re megosztott (vezetői és utastéri), külön-külön működtethető, szabályozha
tó, kétkörös, radiátoros. Az utastér ál
lóhelyi fűtését a jármű üzemanyagrendszeréről működő, a fűtőrendszer
be bekötött olajkályha biztosítja.
Az autóbusz dupla üveglapos, hőszi
getelt, Thermopan biztonsági ablak
üvegekkel szerelt. Az oldalsó ablak
üvegek a távolsági változatnál füg
gönnyel elsötétíthetők. A külső vissza
pillantó tükrök elektromosan állíthatók
és fűthetők. A vezetőülés fűthető, kifor

dítható, deréktámasszal és fejtámlával
szerelt légrugózású ülés, mely a veze
tő testtömegéhez automatikusan iga
zodik. Az utastéri ülések mindkét olda
lon két sorban helyezkednek el. A hát
támlák döntése három fokozatban állít
ható. A járóközhöz közelebbi ülések
mintegy 10 cm távolságra a jármű kö
zépvonalának irányába oldalra elmoz
díthatok, biztosítva a téli ruházatban
utazók kényelmét. Valamennyi ülés
biztonsági övvel van ellátva, a járóköz
felé eső belső ülések pedig állítható
kartámasszal rendelkeznek. Az ülések
hátsó háttámláján ruhaakasztó és ka
paszkodó található. A lábtartók mellett
az üléspárok közé, az ülések aljára
vannak felszerelve a rendszeresített
kézifegyverek rögzítésére alkalmas
konzolok is. A járóköz felőli ülések bel
ső oldalán hulladéktárolók találhatók.

K a to n a i lo g is z tik a '
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Az autóbusz málhaterei védettek a
felcsapódó víz és por ellen, ajtajaik
zárhatók, és belső térvilágítással ren
delkeznek. A járművek gumiabroncsai
közúti változatú, tömlő nélküli radiál
szerkezetűek. A busz útikészletébe a
hólánc is beletartozik. A jármű menet
dinamikai szabályzókkal, blokkolásgátlóval (ABS) és kipörgésgátlóval
(ASR) rendelkezik.
Az autóbusz műszaki mentésére,
vontatására a mellső lökhárítóban el
helyezett vonórúd, valamint a légveze
ték csatlakoztatásához szükséges le
vegő-kapcsolófej szolgál.
Az autóbusz elektromos rendszere
24 V feszültségű, fordított polaritás el
len védett. A jármű rendelkezik
álcázófénnyel és külső indítási csatla
kozóval.
A kezelőszervek és a műszerfal fel
iratozása magyar nyelvű. A motor- és
a málhatér tűzjelző érzékelőkkel van
biztosítva. A motor hűtőrendszere fák
lyás hidegindító berendezéssel rendel
kezik, ami -4 0 °C környezeti hőmér
sékletig megbízható működést bizto
sít. Szükség esetén a hűtőrendszer
vízzel is feltölthető.

M ercedes-Benz G270

CDI

7. ábra. MB G 270 CDI BA6 zárt parancsnoki katonai terepjáró személygépjármű

mélygépkocsik, valamint az ugyan
csak benzines U AZ-452 sebesültszállító gépjárművek.

katonai

TEREPJÁRÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI

Harcászati- műszaki jellemzők
Kategóriát és típust váltva a katonai te
repjáró gépjárművek (C) kategória
I. osztályába tartozó személyszállító és
bázisjárművekkel ismerkedünk meg.
A C kategóriában is a HMK-ban rög
zített osztályok szerint történik a meg
rendelt gépjárművek szállítása. Az
egyes alosztályokat egymástól a befo
gadóképesség és a felépítmény jelle
ge szerint különböztetik meg.
- 1+4 és 1+7 fős terepjáró személygépkocsi, ponyvás kivitelű;
- 1+4 és 1+7 fős terepjáró személygépkocsi, zárt kivitelű;
- könnyű terepjáró tehergépkocsi és
bázisjármű.
A felsorolt alosztályokban pa
rancsnoki és rajszállító, valamint se
besültszállító gépjárművek érkeznek
a Magyar Honvédség katonai szer
vezeteihez. A nyertes szállító - a
RÁBA Jármű Kft. - a kategóriában a
Mercedes-Benz G270 CDI típusú
gépjárműveket biztosítja külföldi al
vállalkozójának bevonásával. A típus
a Magyar Honvédség lövész- és
egészségügyi alegységek személyés sebesültszállítási feladatainak
gyors, kulturált, a kor színvonalának
megfelelő ellátásához nyújt hathatós
segítséget. Rendszeresítésével ki
váltásra kerülnek a benzinüzemű
U A Z-469B típusú terepjáró sze

A típusváltozatok a kor színvonalának
megfelelő felépítménnyel, motorral és
futóművel rendelkeznek. Katalizátoros
motorjuk az EURO-3 környezetvédel
mi követelményeket teljesíti. Zajszint
jük, környezetvédelmi paramétereik és
műszaki megoldásaik tekintetében tel
jesítik a terepjáró személygépkocsi
kategóriával szemben támasztott kö
vetelményeket. A Magyar Honvédség
ben a típus rendszeresítése 15 évre
és 300 000 km futásteljesítményre
(20 000 km/év) szól. A gyártó a típusra
két év vagy 100 000 km teljesítéséig
általános garanciát, öt év átrozsdásodás elleni garanciát, valamint a teljes
rendszerben tartási időre szavatossá
got és szervizellátást vállalt.
A G270 gépjárművek megfelelnek a
hazai és EU-s műszaki és környezetvédelmi normáknak. A katonai alkal
mazás oldaláról vizsgálva elmondha
tó, hogy a típus megfelel a NATO kom
patibilitási és interoperábilitási követel
ményeinek.
A járművek zárt és ponyvás kivitel
ben kerülnek szállításra. A zárt BA4 és
BA6 típusváltozatok a zászlóalj- és
századparancsnoki szint járművei. A
BA4 változat háromajtós, a BA6 ötajtós
kivitelben készül. A BA4 típusnál a hát
só ülések a jármű hossztengelyével

párhuzamosan, míg a BA6 változatú
aknái keresztben helyezkednek el. A
BA10 típusváltozat szakaszparancsno
ki és rajszállító változatban készül.
Mindkettő háromajtós ponyvás kivitelű.
A BA10 szakaszparancsnoki 1+5,
míg a BA10 raj 1+7 fő szállítására al
kalmas. A hátsó ülések mindkét válto
zatban hosszanti irányban helyezked
nek el. A zárt karosszériás típusválto
zatok klimatizáltak, a ponyvásak pedig
nyitottá tehetők a ponyva oldalsó ré
szeinek a felhajtásával. A ponyvás tí
pusváltozatok az utazó személyek biz
tonsága érdekében borulókerettel biz
tosítottak.
A BA9 típusváltozat az egészségügyi szakszolgálat mentőfelépítmény
nyel ellátott bázisjárműve, mely 2+7 fő
szállítását biztosítja 1 fő gépkocsive
zető, 2 fő ápoló és maximum 6 fő sé
rült összetételben. A sérültek állapo
tuktól függően fektetve és ültetve szál
líthatók, ennek függvényében a szállí
tási kapacitás értelemszerűen változik.
A katonai alkalmazási igények több más fontos szempont mellett alapvetően a típus terepjárási és szál
lítási kapacitását fedik le. A jármű ké
pes 300 mm magas lépcső és 400 mm
széles árok, valamint 636 mm mély
gázló leküzdésére. Kapaszkodóké
pessége a talaj minőségétől és állapo
tától függően 38° (80%), ferde oldallej
tő leküzdési képessége - kedvező
súlypont-elhelyezkedéséből adódóan
- 25° (47%). A jármű -3 0 °C és +40 °C
közötti hőmérsékleti viszonyok, 96%
relatív páratartalom, 20 m/s szélse2008/4 HADITECHNIKA
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besség és 1,5 g /n f portartalom, vala
mint 3000 m tengerszint feletti magas
ságig alkalmazható.
Erőforrása dízelüzemű, 5 hengeres,
2685 cm3 hengerűrtartalmú, soros,
hengerenként 4 szelepes, turbófeltöltős
töltőlevegő
visszahűtéssel,
common-rail befecskendezéses rend
szerű. Elektronikusan vezérelt motor
ja 115 kW (156 LE) teljesítmény le
adására képes. A motor 370 Nm név
leges nyomatékét 1600 1/min fordu
latszámon adja le. Rendkívüli körül
mények között a motor gázolajon kívül
adalékolt repülő-hajtóanyaggal is üze
meltethető. A motor zárt rendszerű,
kényszercirkulációs hűtőrendszere
lehetővé teszi a széles domborzati és
hőmérsékleti körülmények közötti al
kalmazást. A hűtőrendszer a motor
üzemi hőmérsékletét termosztáttal és
egy hidraulikus meghajtású hűtőventi
látor segítségével szabályozza. A hű
tőrendszer szükséghelyzetben vízzel
is feltölthető. A motor előmelegítés
nélkül -2 0 "C-ig hidegen indítható,
míg előmelegítő alkalmazásával -3 0
°C-ig. A motort az alvázra erősített vé
dőlemez védi a terep felőli felverődések ellen.
A jármű kiemelkedően jó emelkedő
leküzdési képességét az összkerékmeghajtás, az elektronikusan kap
csolható mellső hajtás, a kiegészíté
sül kapcsolható felező, kereszt
(kerékközi)- és hossz(tengelyközi)differenciálmű biztosítja. A sebesség
váltómű 5 fokozatú, elektronikus
léptetőkapcsolású automata váltó. A
hajtáslánchoz tartozó osztómű szin
tén elektronikus kapcsolású, mely a
gyártó által megadott terepjárási jel
lemzőket a vezetőtér középső konzol
ján lévő két érintőkapcsoló útján biz
tosítja a terepfokozat és a hossz-differenciálmű kapcsolása révén. A
mellső és hátsó hidak kereszt-differenciálművei a középkonzol harmadik
érintőkapcsolójával hozhatók műkö
désbe.
A futóművek erősített kivitelben ké
szülnek, rögzítésük az alvázhoz rugal
mas ágyazású hossz- és keresztirá
nyú kapcsolórudakkal történik. A me
netstabilitást és az utazók kényelmét a
hidak és az alváz között lévő kettő pár
csavarrugó és teleszkópos lengéscsil
lapító biztosítja. A jármű U-profilból he
gesztett négyszög keresztmetszetű al
vázát és a karosszériát 8 darab, sajtolt
és csavarozott elemekből összeállított
gumipogácsa rögzíti egymáshoz. A ru
galmas lengőrendszer részét képezik
az állítható ülések is.
A hidraulikus fékrendszer kétkörös,
mely vákuumos fékrásegítőt, blokkolásgátlót
(ABS)
és
elektronikus
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8. ábra. MB G 270 CDI BA10F felderítőraj-szállító katonai személygépjárű

fékerőszabályzót foglal magában. A
mellső híd kerekeit tárcsafék, a hátsó
kerekeket pedig dobfék lassítja. A me
chanikus kézifék a hátsó kerekekre hat.
A jármű alján vezetett csővezetékek
és egyéb szerelvények az alulról felverődés okozta mechanikai sérülések el
len védett kivitelben készülnek. Az al
vázat elöl és hátul lökhárítók zárják. A
belső kárpitozás és a ponyva önkioltó
anyagból készült. Külső festése ellen

áll az ultraibolya sugárzásnak, az
ABV-szennyezők káros hatásainak. A
jármű kézi és gépi úton kívül-belül
mentesíthető. Az MH-ban rendszere
sített vízbázisú álcafesték mind kézi,
mind gépi úton felhordható és károso
dás nélkül eltávolítható. A csomagtér
ben elhelyezett rakomány rögzítésére
a karosszéria belső terében kialakított
rögzítőfülek és a padozatba beépített
„C” sínek szolgálnak.

9. ábra. MB UNIMOG 4000 katonai terepjáró tehergépjármű

A jármű elektromos rendszere
12/24 V. A motortérben 2 db, az utas
térben 1 db akkumulátor van a két el
ső ülés között elhelyezve. Az utastéri
akkumulátor a fedélzeti számítógép
tápellátását, a motortéri akkumuláto
rok a motor indítását biztosítják. Az
utólag beépítendő elektromos beren
dezések számára 2 db 12 V és 1 db 24
V feszültségű csatlakozási lehetőség
került kialakításra. Az áramellátást
1 db 12 V és 1 db 24 V feszültségű ge
nerátor biztosítja. A járműveket
STANAG szerinti külső indítási aljzat
tal látták el. Az éjszakai alkalmazás le
hetőségét a központilag beépített ál
cavilágítás biztosítja. A műszaki
KRESZ szerint 750 kg fék nélküli és
2500 kg össztömegű ráfutófékes után
futó vontatható a típussal.
A fűtési rendszer menetközben és
álló helyzetben is -3 0 °C esetén pad
lószinten legalább +5 °C hőmérsékle
tet biztosít. A jármű egyaránt vezethe
tő téli és nyári öltözetben, valamint
vegyivédelmi felszerelésben. Korláto
zás nélkül szállítható vasúti, vízi és lé
gi úton. A szállítások biztonságos vég
rehajtása érdekében az alvázon
rögzítőfülek találhatók.
Az európai uniós környezetvédelmi
előírások szigorodásával a további
megrendelések során 2009-től már
EURO-4 környezetvédelmi kategóriá
jú motorral szerelt járművek kerülnek
szállításra, melyek típusjele G280
lesz. A közeljövő további újdonsága le
het még a missziós alkalmazások igé
nyeinek jobban megfelelő, könnyű
páncélozott személygépjárművek be
szerzése.
M e r c e d e s - B e n z UNIMOG 4000
KATONAI TEREPJÁRÓ TEHERGÉPJÁRMŰ
Az UNIMOG a teherszállítási képessé
ge alapján a katonai terepjáró gépjár
mű (C) kategória II. osztályába sorol
ható be. Ponyvázott sík rakfelülete ré
vén személyszállításra is alkalmas te
hergépjármű. A plató fixen rögzített
ülésein összesen 8 katona utazhat
egymásnak háttal ülve.
A típus az MH-ban 20 évre és
160 000 km futásra tervezetten került
rendszerbe állításra. A Magyar Hon
védség ellátásban érintett csapatainál,
javítva a gépjármű-állomány feltöltöttségét és technikai hadrafoghatóságát,
első soron kiváltja a GAZ-66 típusú te
repjáró tehergépkocsikat, majd a ké
sőbbiekben a hasonló típusú alvázra
szerelt bázisjárműveket is.
A típus eddig szállító és személyszállító változatban került beszerzés
re, azonban bázisán már műszaki

Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Szabad magasság (mm)
Ossz. gördülőtömeg (kg)
Saját tömeg (kg)
Hasznos terhelés (kg)
Nyomtávolság (mm)
Mellső terepszög (°)
Hátsó terepszög (°)
Gázlómélység (mm)
Fordulási kör sugara (m)
Leküzdhető legnagyobb emelkedő
teljes terheléssel (°)
Oldallejtő-leküzdési képesség (“)
Lépcsőmászó képesség (mm)
Árokáthidaló képesség (mm)
Szállítható személyek száma (fő)
Maximális sebesség (km/h)
Motor

Hengerűrtartalom (cm3)
Legnagyobb motorteljesítmény (kW/LE)
Fajlagos motorteljesítmény (kW/t)
Nyomatékváltó

Mellső tengely
Hátsó tengely
Fékberendezés

Gumiabroncsok mérete
Kormányberendezés
Elektromos rendszer (V)
Akkumulátorfeszültség (V)
Akkumulátorok mennyisége (db)

5410
2300
2720
440
7500
5190
2310
1927
46
51
800
14,3
45
30
400
500
1+1
97 (85 km/h-nál elektronikusan
lekorlátolva)
4 hengeres, töltőlevegő visszahűtésű, elektronikus motorvezérléses,
folyadékhűtésű, soros turbódízel
4249
130/177
15,3
8 előre, 6 hátrameneti fokozat,
elektropneumatikus vezérlésű,
mechanikus
kerékagybolygós hajtott portálten
gely, csavarrugós felfüggesztéssel
u. a.
elöl-hátul tárcsafék,
2 körös pneumatikus, hidraulikus,
4 csatornás ABS
12,5 R20
hidraulikus szervokormány
24
24
2

4. táblázat. MB UNIMOG 4000 katonai terepjáró tehergépjármű műszaki jellemzői

szakági képességet - tűzszerész fel
derítő és tűzszerész-mentesítő - is ki
alakítottak. A rakfelületre fixen rögzí
tett tűzszerészkonténerrel ellátott jár
művel a tűzszerész felderítő állomány
mozgóképessége a terepen javult, a
konténerben elhelyezett felszerelés
révén a felderítés hatékonysága nőtt,
a mentesítés biztonságosabbá vált.
A hazai kialakítású tűzszerészkonté
neren kívül a gyártó fejlesztéseket foly
tat harctéri sebesültkiürítő, valamint fo
kozott ballisztikai és akna elleni véde
lemmel rendelkező, 3-10 fős kabinok ki

dolgozására. További érdekesség, hogy
a személyszállításra kialakított változa
tok kifejlesztése során a prototípusokon
különböző borulási vizsgálatokat hajtot
tak végre. A rakfelületen utaztatott sze
mélyi állomány borulás elleni védelmé
nek alapkoncepciója, hogy a rakfelület
borulás esetén is fixen maradva bizto
sítsa az utasok lehetőség szerinti sérü
lésmentességét. Ezt a célt a megfelelő
szerkezeti anyagok és technológia al
kalmazásán kívül a következő biztonsá
gi elemek, illetve konstrukciós megoldá
sok révén érték el:
2008/4 HADITECHNIKA «■ 45

- a 2x4 személyes ülés a jármű rak
felületének hosszanti középvonalában
van elhelyezve, melyen a katonák
egymásnak háttal ülnek;
- a leszerelt állapotban összecsuk
ható ülések X formájú lábai a plató al
jában kulcslyukszerűen kialakított fu
ratokban vannak rögzítve;
- a pádon ülő személyek utazás
közbeni biztonságát kétpontos bizton
sági övék biztosítják;
- a katonák málhájának és felszere
léseinek rögzítésére a plató belső ol
dalán rögzítőfülek és karikák vannak
elhelyezve;
- a plató erősített kivitelű ponyvatar
tó keretei a borulókeret funkcióját is el
látják.
További biztonsági elem a jármű
kárpitozásának és ponyvájának ún.
önkioltó anyagból való készítése,
amely tűz esetén az égést nem táp
lálja.
Az eszköz széles spektrumú időjá
rási körülmények között, - 30 °C és
+40 °C hőmérséklet, 94%-os páratar
talom, 1,5 g/m3 levegő-portartalom és
maximum 20 m/s sebességű szél
mozgás, továbbá 180 mm/h esőinten
zitás mellett is biztonsággal üzemel
tethető.
A jármű motorja négyhengeres, so
ros elrendezésű, négyütemű, 130 kW
teljesítm ényű, turbófeltöltős dízel
üzemű, common-rail befecskendezé
si rendszerű, elektronikus motorve
zérléssel és töltőlevegő visszahűtéssel ellátott EURO-3 környezetvédel
mi besorolású erőforrás. Fajlagos tel
jesítménye 15,3 kW/t. A motor a jár
mű orrában fokozottan védett kialakí
tású módon, a fülke mellső részének
takarásában, a hosszanti tengellyel
párhuzamosan helyezkedik el. A mo
torhoz és az erőátvitel-részegysé
gekhez való könnyebb hozzáférés
céljából a jármű fülkéje előrebillent
hető.
A jármű 8+6 fokozatú, szinkroni
zált, félautomata sebességváltója a
hajtásláncban a hidraulikus működ
tetésű, egytárcsás, száraz, automata
utánállítású tengelykapcsoló után
következik. A sebességváltóba in
tegrált egyfokozatú kézi kapcsolású
osztómű kardántengelyek útján to
vábbítja a nyomatékot a hidak irá
nyába. Az osztómű egy elektropneumatikusan kapcsolható, max.
100 kW teljesítmény leadására ké
pes mellékhajtással rendelkezik. A
4x4 kerékképletű jármű állandó hát
sókerék-hajtását a terepjárási tulaj
donságok javítására a pneumatikus
kapcsolású mellső híd egészíti ki. A
mellső és hátsó híd felfüggesztése
az alaphelyzethez viszonyítva akár
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+/-30° szögeltérést is biztosít a kü
lönböző terepakadályok leküzdése
során. A hidak menet közben,
elektropneum atikusan kapcsolható
kereszt-differenciálművekkel rendel
keznek. A futómű csavarrugók útján
van az alvázhoz bekötve. A motort
és az erőátviteli rendszert alulról vé
dőlemezek védik, így azok sérülés
elleni védelme biztosított a max. 400
mm magas terepakadályokon való
áthaladás esetén. A kerekeken
félterep mintázatú, tömlő nélküli gu
m iabroncsok találhatók, melyek
szükség esetén tömlőssé is átalakít
hatok. A jármű rendelkezik központi
kerékfúvató rendszerrel, ami lehető
vé teszi a vezető részére, hogy a kü
lönböző terepviszonyoknak megfele
lően menet közben változtassa a
mellső és hátsó híd kerekeiben a
légnyomás értékét együtt, illetve külön-külön. A rendszer működése
elektropneumatikus.
Az alváz rugalmas csavarodásra ké
pes, hajlításra merev hegesztett U
profilú létrakeret, melyhez a felépít
mény és az erőátviteli berendezések
rögzítése rugalmas elemekkel történik.
Az alváz igénybevétel szempontjából
kritikus részei meg vannak erősítve.
A vízi, légi és vasúti szállításhoz elöl,
középen és hátul rögzítő és függesztő
füleket szereltek fel.
A jármű pneumatikus vezérlésű,
automatikusan működő, terhelésfüg
gő fékerőszabályzós, ABS-sel fel
szerelt, kétkörös hidraulikus tárcsa
fékkel rendelkezik. A fékrendszer
csővezetékeit az alvázhoz mechani
kai sérülések ellen védelmet nyújtó
konstrukciós megoldással rögzítet
ték. A fékrendszer elemei korrózióál
lók. Az összes kerékre ható pneuma
tikus vezérlésű rögzítőfék a járművet
30° meredekségű lejtőn is képes
megtartani. A fékhatás fokozására a
kipufogórendszerbe épített kétfoko
zatú fojtó és kipufogószelep által
m űködtetett motorfék szolgál. Az
eszköz elején és hátulján szabvá
nyos légcsatlakozó fejek találhatók a
pótkocsinak, illetve magának a já r
műnek vontatmányként történő von
tatásához. A manőverezését hidrau
likus rásegítésű golyósoros kor
mánymű biztosítja.
Az elektromos rendszer kétvezeté
kes, 24 V egyenáramú. A vezetőfül
ke mögötti bal oldali tárolórekeszben
kettő darab, sorba kötött 125 Ah ka
pacitású akkumulátor található. Kül
ső indítás STANAG szerinti csatlako
zóval és indítókábellel történik.
A pótkocsi vontatására kiépített ön
záró kapcsolású vonófej mellett egyegy 7 pólusú (polgári) és 12 pólusú

(STANAG szerinti) szabványos pót
kocsi-csatlakozó található. További
fogyasztók csatlakoztatására ad le
hetőséget a fülkében kiépített 3 db
15A dugaszos csatlakozóaljzat.
A jármű rendszereinek ellenőrzése a
fülkében kiépített diagnosztikai csat
lakozó útján lehetséges. Az álcázott
mozgást álcafények biztosítják: elöl
2 db álcafényszóró, hátul 2 db álcá
zott helyzetjelző, 1 db álcázott fék
lámpa és konvojlámpa formájában.
A világító- és jelzőberendezések me
chanikai sérülések elleni védettsége
azok konstrukciós elhelyezése által
biztosított.
A jármű előre és hátra egyaránt ki
vezethető csőrlővel rendelkezik. A
csörlőkötél hasznos hossza 40 m.
Csörlőzéskor a csörlőkötél vízszintes
és függőleges síkú megengedett elté
rése elöl 10°, hátul 25° lehet. A fel- és
letekercselést kötélterelő görgők és
kötélsoroló segítik. A jármű fedőfesté
se UV- és ABV-álló, vízbázisú álcafes
tékkel történő színezése és lemosása
biztosított.
Az eszköz a kor színvonalának
megfelelő felépítménnyel, motorral
és futóművel rendelkezik. Katalizáto
ros motorja teljesíti az EURO-3 kör
nyezetvédelm i
követelm ényeket.
Zajszintje, környezetvédelmi para
méterei és konstrukciós megoldásai
tekintetében a jelenlegi terepjáró te
hergépkocsi kategórián belül korsze
rű gépjárműnek számít. Az MH rend
szerében 20 évre került rendszeresí
tésre.
A sok esetben elhangzó nem szak
mabeli kijelentés szerint az új terepjá
ró gépjárművek rakfelülete magas. A
magas konstrukció a közúti közleke
dés során valóban járhat bizonyos
korlátozásokkal, azonban általános
ságban elmondható, hogy a korszerű,
jó terepjárási tulajdonságokkal és
nagy túlélőképességgel rendelkező
eszközök magas építettsége a külön
böző terepakadályok leküzdhetőségének az igényéből fakad. A kerekek
és a merev hidak terepen történő
nagy szögeltérése (kitérése) csak
megfelelő elmozdulást biztosító ke
rékjáratok révén biztosítható. Ebből
eredően a futómű megkívánt elmoz
dulása a fülke és a felépítmény - így
a rakfelület - magasabb elhelyezését
eredményezi. Megújuló hadsere
günkben a „platóprobléma” kezelésé
re az egységrakomány-képzés, a kor
szerű anyagmozgatási rendszerek
bevezetése és a korszerű anyagmoz
gató gépek rendszeresítése jelenti a
megoldást.
(Folytatjuk)
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Az ellentételezéses kereskedelem
kérdése a haditechnikai szállításokban
nemzetközi munkamegosztás egyik gyakorlati módja
a kereskedelem. „A modern kereskedelem kifejlett
pénz- és hitelforgalommal elviszi az árut arról a hely
ről, ahol a legjobb és legnagyobb mennyiségben termelik,
oda, ahol a legjobban és legdrágábban elkél”.1A nemzetkö
zi kereskedelem fejlődése az anyagok, az áruk és a pénz
forgalmának növekedését eredményezte.
„A nemzetközi kereskedelemben ... minden egyes
ország... arra a termékre specializálódik, amelynek előállí
tásában a legnagyobb előnye van, és ebből a jószágból
egy bizonyos mennyiséget exportál, cserébe másik ország
exporttöbbletéért.”2
Amíg a kereskedelem fejlődésével a polgári rendeltetésű
áruk, eszközök nemzetközi forgalmát az állami beavatkozás
egyre kevésbé korlátozta, azaz a szabályozást a piaci keres
let-kínálat határozta meg, addig a hadfelszerelés3 és a kettős
felhasználású termékek4 és technológiák esetében az állami
felügyeleti szigor nem (nemzetközi forgalmának) enyhült.
A kereskedelmi folyamatban minden esetben a felek kö
zötti megállapodás alapján „értékek” cserélnek gazdát,
ami lehet az egyik oldalon áru, anyag, szolgáltatás, míg a
másik oldalon vagy szintén áru, anyag, szolgáltatás, illet
ve pénz.
Jelen munkában azon különleges árucserével kívánok
foglalkozni, ahol az egyik oldalon áru és/vagy szolgáltatás,
a másik oldalon szintén áru, szolgáltatás vagy ezek kombi
nációja szerepel.

A

Á ru, utasítás, szerződés:
Pénz:

1. ábra. Barter blokkvázlata

A Z ELLENTÉTELEZÉSES KERESKEDELEM FOGALMA, FAJTÁI
A mai világkereskedelemben - az ellentételezéses keres
kedelem (countertrade) végzése folyamán - három egy
mástól elkülönülő, de esetenként egymásba „átnyúló” ke
reskedelmi megoldás lehetséges.
2. ábra. Viszontvásárlás blokkvázlata

Barter
Ebben a kereskedelmi formában szigorúan egy meghatáro
zott termék vagy szolgáltatás cserél gazdát egy másik ter
mékért vagy szolgáltatásért. A két szállítás vagy szolgálta
tás egy szerződésben szerepel.

3. ábra. Visszavásárlás blokkvázlata

Viszontvásárlás
Ebben az ügyletfajtában gyakorlatilag két egymástól el
különülő, jogilag önálló szerződésről van szó, melyek a fe
lek óhajának megfelelően egymást kompenzálják.

Visszavásárlás
Ebben a kereskedelmi ügyletben az eladó kötelezettséget
vállal arra, hogy az általa leszállított termelőberendezésben
gyártott áruból meghatározott tételben és értékben vásárol
vissza készterméket.
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Megáll, és száll:
Pénz útvonal:

4. ábra. Offsetügyletek blokkvázlata

Az export- és az importszállítások ellenértékének utalása
időben eltér egymástól!

OFFSETÜGYLEf
Az offsetügylet a kereskedelmi megoldások azon változata,
ahol az eladó kötelezi magát arra, hogy széles spektrumból
választva ellentételezi a vevői vételt. Ezen spektrum lehet
termék, szolgáltatás, beruházás, befektetés stb., ahol a ve
vő garantálja, hogy az export megvalósulása esetén a meg
állapodásnak megfelelően, az export értékének meghatá
rozott százalékában teljesíti (általában több mint 100%ban) az ellentételezést.
Az offsetügylet lehet direkt vagy indirekt.
Direkt offsetnek nevezzük azt az ellentételezési formát,
amikor az ellentételezés szorosan kapcsolódik az exportte
vékenység megvalósulásához. Indirekt offsetnek nevezzük
azt az ellentételezési formát, amikor az ellentételezés cím
zettje független az exporttevékenységtől.
Az offsetügylet lehet ágazati vagy ágazaton kívüli. Ága
zaton belüli egy offsetügylet akkor, ha pl. haditechnikai ter
mék ellentételezése vagy haditechnikai termék vásárlásá
val, vagy a védelmi iparba való befektetéssel történik. Ága
zaton kívüli egy offsetügylet akkor, ha a haditechnikai ex
portnak az ellentételezése polgári befektetéssel, beruhá
zással vagy vétellel, illetve ezek kombinációjával történik.

A

GYAKORLATI MEGVALÓSULÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Az áru kontra áru konstrukció nem új a történelemben. A
történelem folyamán nagyon sok esetben fordult elő, hogy
a hadviselő felek gazdaságilag nem voltak azonos fejlettsé
gi fokon. Ugyanakkor a háború megvívásához pénz kellett.7
Ugyanúgy széleskörűen szükség volt árucikkre, mind a
hadsereg, a lakosság, mind pedig maga a hadiipar részére.
A gazdasági életben elfogadott volt az „árut áruért” elv al
kalmazása:
A Magyar Királyság hadianyagot, haditechnikát kapott
gabonáért, húsért, tehát élelmiszerért Németországtól a
második világháború előtt és alatt. Az „értékmérő” a né
met birodalmi márka volt. A háború utáni egyenleg szerint
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a szállítások mértéke jelentős magyar aktívumot
mutatott.®
A Weimari Köztársaság, majd a Harmadik Birodalom
megállapodása alapján a Szovjetunió német gépipari ter
mékekért, technológiáért, sőt fegyvergyártási technológiá
ért (pl. a BISMARCK csatahajó terveiért) gabonát, olajat,
ötvözőfémeket stb. szállított 1941 közepéig. Ebben az eset
ben sem történt meg a teljes számlakiegyenlítés.9
Az olasz-német megállapodás szerinti német hadiipari
termékek folyamatos szállítása biztosította Olaszország há
borús képességeinek megtartását. Az olasz élelmiszer- és
könnyűipari termékek ellentételezési mennyisége a máso
dik világháború alatt alacsony szinten volt, sőt egyes szak
értők szerint, ha Németország „0”-szaldós szintre csökken
tette volna szállításait, akkor Olaszország már 1942-ben
összeomlott volna.
A második világháború után tovább élt az áruért árut elv.
Ennek egyik legeklatánsabb példája a KGST10 volt, ahol az
értékmérő „eszköz” egy mesterséges, „virtuális” pénz, a
„transzferábilis rubel” volt, míg a részt vevő országok árut
szállítottak egymásnak áruért, nyersanyagokért, energiahordozókért és nem utolsósorban fegyverért.
Mivel ez esetben a legfontosabb ellentételező ország, a
Szovjetunió csakis kizárólag az általa meghatározott termé
keket - és abból is csak annyit, amennyit tudott vagy jónak
látott - volt hajlandó szállítani, ennek az lett az eredménye,
hogy a Szovjetunió jelentős adósságot halmozott fel a töb
bi kis KGST-országgal szemben.
Ez idő tájt - a 60-80-as években - kezdődött el a nyuga
ti világban is az ellentételezéses kereskedelem fejlődése.
Ennek egyik alapvető oka a devizahiány volt, az áruk és
szolgáltatások értékét ugyanakkor svájci frankban vagy
dollárban határozták meg. Az ellentételezéses kereskede
lemnek a legelterjedtebb módja ebben az időben a
bartermegállapodások kötése volt.
Az 1980-as évek végéig a fejlődő országokban az ellentételezés többnyire mezőgazdasági termékekkel vagy
nyersolajjal történt. Természetesen a megvalósításban az
„értékmeghatározásnál” bekerültek a szállítások gyakorlati
lebonyolításának részletei is (a betanítás, licencjogok, szál
lítási és speciális költségek stb.).
Az USA Nemzeti Kereskedelmi Bizottsága szerint az
1980-as évek közepére a világkereskedelem 5-25%-a el
lentételezéses ügylet volt (főleg barter), melyek elérték a
80-240 milliárd USD értéket. Ugyanez a bizottság megvizs
gálta az amerikai cégek exportját, és megállapította, hogy
1984-ben 523 cég közül, melyek exportvolumene 127 milli
árd USD-t tett ki, 5,6%-uk kötelezte magát az export létre
jötte érdekében valamilyen ellentételezésre."
Szintén bemutatásra került, hogy 1980-1984 között a vé
delmi (hadiipari) szállítások következtében az USA cégei
nek ellentételezési kötelezettsége 414 millió USD-ról 2182
millió USD-ra nőtt, míg a nem védelmi ellentételezés 467
millió USD-ről 580 millió USD-re gyarapodott.12
A fejlett országok gyakorlata sem zárta ki az ellentétele
zéses ügyletek létrehozását, bár a kifejezetten „barter” és
kizárólag áru-áru jellegű megállapodások ritkábban fordul
tak elő. A nyugat-európai országok gyakorlatában már ek
kor is gyakrabban lehetett látni az „offset” megnevezést,
mint a bartert. Ugyanakkor ez lehetővé tette, hogy az ex
portőr és az importőr egy szélesebb palettáról válasszon a
kölcsönös érdekek és kompromisszumok biztosítása érde
kében.
Az államilag meghatározott és kötelezően előírt „offset”
programot és az ehhez tartozó apparátust már a 80-as
években létrehozta Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada,
Görögország, Törökország, Portugália, Norvégia, Finnor-
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szág és Spanyolország, megjegyezve, hogy ezen gyakorla
ti megoldás mind a polgári, mind pedig a katonai/védelmi
állami beszerzéseknél alkalmazandó.
Sok esetben az állami szinten megkötött egyezmények
segítették olyan ügyletek létrehozását, melyek a magán
szféra vállalkozóinak pénzügyi stabilitását is eredményez
ték. Például 1989-ben a Francia Mezőgazdasági Miniszté
rium egy ellentételezési megállapodást írt alá a Szovjetunió
Minisztertanácsával, mely szerint élelmiszer-ipari berende
zések szállítása ellentételezéseként szovjet árucikkek be
szerzésére kötelezte magát.
Az USA, Kanada, Belgium, Hollandia, Nagy-Britannia és
Olaszország egy speciális, kifejezetten „ellentételezési hi
vatalt” hozott létre az állami hatóságok/ügynökségek rész
vételével abból a célból, hogy az exportőröket - tehát a
magánszférát - a megfelelő tanáccsal és segítséggel lás
sák el.
A francia kormány egy külön szervezetet hozott létre
ezen feladat ellátására, a svéd kormány pedig a Svéd Be
ruházási Bankon keresztül (melynek az állam a legnagyobb
részvényese) biztosítja a privát szektornak az ellentétele
zési ügyletek megvalósításához szükséges támogatását.
Mára megállapítható, hogy a 70-80-as évek voltak a vi
lágkereskedelemben az ellentételezéses ügyletek csúcs
pontjai, amikor a legfurcsább ügyletek jöttek létre. Néhány
példa:
- a Szovjetunió fegyvert, lőszert, azaz hadfelszerelést
szállított Peruba fagyasztott csirkéért;
- a Szovjetunió fegyvert, lőszert, azaz hadfelszerelést,
de olajat/olajszármazékokat is szállított Kubába cukorért;
- német cégek erőművi berendezéseket, turbinát stb.
szállítottak Kínába feketeszénért;
- német cégek vezetésével egy „konzorcium” Tornado
harci gépet szállított Szaúd-Arábiába nyersolajért.
A 90-es években a gazdasági elemzők szerint csökkent a
nyomás az ellentételezési ügyletek létrehozására. A világ
számos táján „szabadkereskedelmi társulások” jöttek létre,
melyek célja az államok közötti kereskedelem fellendítése
és a kereskedelmi korlátok minél szélesebb körben való el
törlése, a fejlődés és a gazdasági haladás támogatása volt.
Ennek következtében az „ellentételezési kereskedelmi
tevékenység” mind jobban csak az állami beszerzési tende
rek esetében valósult meg, legyen az védelmi vagy polgári
beszerzés. Az ellentételezés igényének a célja pedig szin
te minden esetben projektfinanszírozás, pénzügyi mérleg
javítás, különféle pótfinanszírozás, illetve adósságcsökken
téshez való fedezet biztosítása volt.
Ezzel egy időben nem tűntek el az „egyszerűbb” állami
szintű barterek sem. Megnövekedett a „visszavásárlási
szerződések” száma13 is. A szocialista világrend megszűné
sével azonban megnövekedett az exportrivalizálás, és emi
att az exportőrök egyre jobban igénylik az állam adminiszt
ratív támogatását az exportügyietek létrejöttében, illetve
hatékonyságuk fokozásában.
A hidegháború megszűnésével a fejlett országokban a
védelmi kiadások csökkenése (pl. az USA-ban 1990 óta
35%-kal) csökkenő nemzetközi igényt és növekvő túlkíná
latot eredményezett a védelmi termékek nemzetközi pia
cán. Ezáltal megnövekedett minden olyan kereskedelem
technikai és pénzügyi konstrukciónak a jelentősége, amely
pótlólagos keresletet biztosított. Az eladói oldalon új orszá
gok jelentek meg, melyek mind árban, mind minőségben
konkurenciát jelentettek a hagyományosan nagy
exportőröknek.14 Ugyanakkor egyre nagyobb lett azon
igény, hogy a védelmi ipari beszerzések „adófilléreit” vala
milyen módon az állam visszapótolja a polgári területnek,
így valósult meg egyre gyakrabban, hogy a haditechnikai

megrendelések ellentételezése a polgári repüléssel, inf
rastrukturális és telekommunikációs beruházással, vagy
más hasonló jellegű tevékenységgel került összekapcso
lásra. A Világbank becslése szerint a fejlődő országok
évente kb. 200 milliárd USD-t fordítanak infrastrukturális
beruházásra.15
A fejlődő országok közül több szintén megteremtette az
ellentételezéses kereskedelemhez szükséges jogi, szerve
zeti és pénzügyi feltételeket. Ilyen országok India, Pakisz
tán, Thaiföld, Kína, Kuvait, Egyesült Arab Emírségek.
Ugyanakkor ezen országok esetében már nem lehet sok
esetben élesen különválasztani az offset- és a
barterügyleteket. Néhány példa:
- a thai hadsereg 96 katonai teherautót vett Kínától (40
millió USD értékben), ugyanakkor az ellentétel lychee (licsi)
gyümölcs volt;
- a thai hadsereg 4 db Mi—17 helikoptert vett át 25 millió
USD értékben a korábban leszállított és a Szovjetunió/Oroszország által vásárolt rizs ellentételeként;
Irán és Nicaragua aláírt egy nagy értékű
bartermegállapodást,16 mely szerint az iráni fél mezőgazdasági farmot, 10 000 lakóházat, két kikötői rakodóblokkot,
négy vízi erőművet, öt tejfeldolgozó üzemet és egy rende
lőintézetet épít, míg a nicaraguai fél kávét, banánt és húst
szállít;
- egy kiszivárogtatott információ szerint Pakisztán dúsí
tott urániumot szállított Észak-Koreába, ahonnan ellentétel
ként műszaki-technológiai segítséget kapott rakétaarzenál
jának fejlesztéséhez; egyes szakértők szerint ennek ered
ménye a GAURI-rakétaprogram sikeres befejezése.
Az ezredforduló után többen ismételten megkérdője
lezték az ellentételezéses kereskedelem jövőjét, célsze
rűségét és eredményeit. Mára megállapítható, hogy a vi
lágkereskedelem 20-30% -a az ellentételezéses keres
kedelem formájában valósul meg, ami azt jelenti, hogy
192 országból elismerten 130 alkalmazza ezt a kereske
delmi formát, és a mérete évente 200-500 milliárd USD
körül mozog.17
Lassan a legjelentősebb ellentételezési ügyletek áttevőd
nek az ázsiai régióba. Az ASEAN-tagállamok véleménye,
hogy nem barter-, hanem offsetmegállapodásokat kell létre
hozni fejlődésük érdekében. Nyíltan hangoztatják, hogy
„nemzeti kincsüket”18 nem hajlandók egyszerű „adok-veszek” ügylet keretében értékesíteni.19
Az ASEAN-tagállamok, India, Kína, Pakisztán úgy vélik,
hogy az offset kereskedelmi formában lehetséges a
globalizáció egyes nem kívánt jelenségeinek kivédése, a
fejlődés biztosítása és a munkahelyteremtés, valamint a
kereskedelem megtorpanásának megakadályozása.
A Távol-Keleten az offset megvalósulására egy eklatáns
példa: Malajzia egy vízerőmű beszerzéséről tárgyal úgy,
hogy Kína a komplett szállításért pálmaolajat venne át, de
ugyanezen erőmű szállítását egy közel-keleti befektető is
vállalná, ha viszont ő építheti meg, akkor a régió bauxitjának feldolgozásához - ellentétezésben - kész egy komplett
alumíniumkohót szállítani.20
A nagyhatalmak belátták, hogy az offset kereskedelem
technika egy rendkívül komoly segítség mind az állami,
mind pedig a magánszférában. Egyes régiókban a kereske
delmi forgalom növelése pedig csak így lehetséges. Ehhez
pedig az állam hatékony segítséget ad.
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A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) célja, hogy min
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látozásoktól mentes kereskedelmet biztosítson. A WTOnak a fentiekben meghatározott elvét támogatandó a
szervezet kidolgozta a „Kormányzati Beszerzések Kóde
xét” . Ezen kódex XVI. cikkelye megtiltja az offsetmegoldás alkalmazását. Ugyanakkor a WTO - hason
lóan más megállapodásokhoz - kijelentette, hogy a tag
államok a hadianyagok és hadfelszerelések kereskedel-
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mét kivonhatják a WTO által meghatározott szabályozási
körből.21
A WTO tisztában van azzal, hogy rövid és középtávon, a je
lenlegi helyzetben sem megszüntetni, sem megakadályozni
nem tudja az offset alkalmazását. Sőt, találkoznia kellett azzal
az ellentmondásos helyzettel, hogy azok a nagyipari konglo
merátumok, melyek korábban a WTO segítségét kérték az
offset elítélése érdekében, most saját kormányaikhoz fordultak
támogatásért (pl. Daimler-Chrysler, General-Motors stb.).22
A WTO a fennálló ellentmondások tisztázása érdeké
ben találkozott az érdekelt nagyvállalatok képviselőivel,
a Transparency International nemzetközi szervezet kép
viselőivel, mégpedig azon a konferencián, melyet az
Amerikai Ellentételezési Társaság hívott össze. A WTO
képviselői aggodalmuknak adtak hangot az offset által
esetleg gerjeszthető korrupció miatt is, de tudomásul
vették a kereskedelemben meglévő tényeket. Eszerint
az offsetmegoldás segíthet nemcsak a fejlődő országok
ba, hanem az Egyesült Államokba való szállítások létre
hozásában is.
Egy másik szervezet, a „Global Offset and Countertrade
Association - G.O.C.A.” (Globális Offset és Ellentételezé
ses Kereskedelmi Társaság) 2008. február 13-án Új-Delhi
ben konferenciát rendezett. Ezen a konferencián a résztve
vők megmutatták, hogy az offset lehetőségeit figyelembe
véve hogyan lehet fejleszteni a gazdasági és a kereskedel
mi együttműködést a résztvevők között, különös tekintettel
a védelmi iparra.
A konferencián a védelmi iparban dolgozó amerikai és
európai cégeket (G.O.C.A.) képviselő szervezet mellett
részt vett a Defence Manufacturer’s Association is, mely
a brit védelmi ipart képviselte. Megfigyelőként jelen vol
tak a WTO küldöttei is. Habár a kb. 620 céget képviselő
szervezetek részvételével működő értekezlet Indiában
volt megtartva, a jelen lévő európai és amerikai szereplő
kön kívül részt vett még Malajzia, az UAE és Izrael kép
viselője is. (Az elhangzottakról, illetve a vitáról vagy ered
ményekről anyagot - mértékadó forrásból - találni nem
lehet. Viszont látható, hogy a cél az offset hatékony mű
ködtetésének a biztosítása volt egy olyan nagy felvevőpi
acon, mint India.)

Az Európai Unió állásfoglalása
Amikor az európai államok gazdasági közösségét az eb
ben részt vevő államok létrehozták, úgy döntöttek, hogy a
haditechnikai eszközök (hadfelszerelés) kereskedelmé
nek a kérdését és az ezzel kapcsolatos problémakört ki
hagyják a közösségi szabályozásból. Ezért a szabályozás
alapját a 296-os (korábban elfogadott 223-as) cikkely ha
tározza meg. Eszerint a tagállamok saját maguk dönthet
nek - nemzeti hatáskörben - azon intézkedésekről, me
lyek a nemzeti biztonság fenntartásához szükséges fegy
ver, lőszer stb. gyártására vonatkoznak, és kivonják ezt a
„címcsoportot” az egységes irányítási és eljárási politika
alól.
Ez az elv továbbá azt is jelentette, hogy mindegyik or
szág nemzeti hatáskörben dönt arról, hogy milyen kereske
delmi rendszert alkalmaz a hadfelszerelések beszerzésé
nek lebonyolításában. Habár az Európai Unió bizonyos te
rületeken az egységesítést is elkezdte, sőt több dokumen
tumot kidolgozott, ez a fentiekben említett elv mind a mai
napig érvényes.
Úgyanakkor az Európai Unió a kettős felhasználású ter
mékek és technológiák esetében 2000. június 22-én az
EU/1334/2000/EK rendelettel egységesítette, és minden
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tagállam részére egy egységes szabályozó rendszer sze
rinti alkalmazását23 írta elő.
A védelmi ipari termékek esetében az EU első lépés
ként egy ún. „Zöld Könyvben”24 elemezte az európai fegy
ver-, illetve hadieszközgyártást és -forgalmazást. Megfo
galmazásaiban azt sugallta, hogy a tagállamok mondja
nak le a 296-os cikkely által biztosított önálló jogaikról, il
letve később már az Európai Védelmi Ügynökség25 kere
tében, a csatlakozott államok mondjanak le az offset al
kalmazásáról.
Habár az Európai Védelmi Piac (EDEM) létrejött, és fejlődik
az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (EDTIB), de az
országok a jelen tanulmány megírásáig nem mondtak le sem
az önálló szabályozási jogról, sem pedig a védelmi jellegű beszerzéseknél/beruházásoknál alkalmazott offsetmegoldásról
sem. Mindemellett az Európai Unió megrendelt egy tanul
mányt, melyben kutatók elemzik az offset helyzetét a védelmi
ipar vonatkozásában.26 Ez a munka kizárólag az Európai Unió
tagállamait és nagy ipari cégeit érinti.
A tanulmány készítői következtetéseiket a
- SIRRI27 évkönyveiben közzétett adatokra;
- nagy nyugati cégeknek megküldött kérdőívekre adott
válaszokra;
- a független szakértőknek megküldött kérdőívre adott
válaszokra és a fenti adatok/válaszok statisztikai összegzésére/elemzésére alapozták.
A megközelítőleg 160 oldalas tanulmány szerzői végül is
az alábbi megállapításokra jutottak:
a) az offset hatása a „versenyre” elhanyagolható;
b) ugyanakkor az offsetnek jelenleg a fejlődésre lehetnek
pozitív hatásai is;
c) az offsetmegoldás nincs összhangban a 296. c ik k e l
lyel, és nem összekapcsolható ezzel annak alkalmazása;
d) az értékesítési lánc működésében az offsetmegoldás
felesleges és irracionális tényező ugyanúgy, mint az ún.
„nemzeti tényező” alkalmazása a beszerzésekben;
e) nem biztosított a megfelelő ipari háttér versenye offset
esetén, különös tekintettel az „indirekt offset” vonatkozása
ira.
f) Az offset szűkítheti az ipari szereplők ajánlattételi lehe
tőségeit, mert nem mindenki képes megfelelő kooperációs
partnerrel közösen fellépni, azaz offsetlehetőséget felmu
tatni.
A tanulmány kizárólag az Európai Unió belső helyzetét
véli elemezni, ugyanakkor a készítők a kiinduló adatok szű
kösségére és a kérdőívek kevesebb mint 40%-os vissza
küldésére hivatkoznak. Ilyen feltételek mellett általános kö
vetkeztetések levonása nagy bátorságra vall!

A M agyar K öztársaság
ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA

á llá spo n tja

A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisz
tériuma az „ellentételezéses kereskedelmet” az alábbiak
ban határozta meg: „A magyar állam védelmi beszerzései
hez kapcsolódóan a külföldre történő kifizetések kompen
zációja befektetés, beszállítás és magyar termékek útján”.28
A magyar megfogalmazásnak megfelelően a megvalósu
lás blokksémája a következő:29
- A 228/2004. (V. 30.) kormányrendelet szerint a haditechnikai beszerzés kapcsán külföldre történő kifizetés
100%-ban ellentételezendő, a határérték egymilliárd HUF,
az ellentételezés 30%-a befektetéssel teljesítendő.
- A gyakorlati megvalósítás részleteit a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium dolgozza ki.
- A Magyar Köztársaság mára a 12/2003. (IV. 28.) GKM-

Haditechnikai eszköz

_______ _________________ ►
Eladó

Vevő

◄--------------------------------

Ellcnérték kifizetése

►

5.

ELLENTÉTELEZÉS

ábra. Offsetmegoldás a Magyar Köztársaságban

6. ábra. Offsetügyletek blokkvázlata

utasításban meghatározta az Ellentételezési Bizottság fel
adatait.
- A Magyar Köztársaságban az ellentételezés igen jelen
tős döntési tényező az importverseny eldöntésében, ezért
• 1995-2001 között 1,8 milliárd USD-értékű ellentétele
zés folyt be a magyar gazdaságba;
• a korábbi rendelkezések is meghatározták (1999-2001
között), hogy minden 1 Mrd Ft importérték felett min. 30%os ellentételezési befektetési kötelezettsége van a „nyer
tes” exportőrnek;
• 2001-2003 között nagy volumenű megállapodások tör
téntek, de az elvi, gazdaságpolitikai változás 2004-ben kö
vetkezett be.
A 2004-ben kialakított új szemléletváltás alapján az Ellen
tételezési Bizottság (mely elfogadja és jóváhagyja a külföl
di fél által felajánlott és magyar partnere által elfogadott el
lentételezést) az alábbi gazdaságpolitikát követi:

A Z ELLENTÉTELEZÉSBEN OFFSETÜGYLETEKBEN:
-C é l:
• Közvetlen tőkebefektetés ösztönzése technológiai
fejlesztésre, innovációra, kutatásfejlesztésre,
• hosszú távú tartós beszállítói kapcsolat létrehozása
kis- és közepes magyar vállalatoknak,
• új piacra való bejutás/létrehozás,
• a hazai védelmi ipar fejlesztése.
- Prioritás:

' IT,
• elektronika,
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• nanotechnológia,
• biotechnológia,
• környezetvédelem,
• megújuló energiaforrások,
• védelmi ipar.
- Megvalósítás:
keretszerződés létrehozása, mely magánjogi szerződé
sekkel kerül kitöltésre.
- Végrehajtás: a bizottság egy indikativ listát hoz létre,
amely egy „menü”, és ebből lehet választani.
Természetesen a fenti elvtől való eltérés lehetséges,
amennyiben a szerződő felek kellően megalapozott doku
mentumokkal, érvekkel álláspontjukat bebizonyítják.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül az elmúlt évtized
nagyobb offsetügyleteiből:
- Matra Defense 100% offset, 109 USD (lezárva)
- Gripen-ellentételezés - repülőgép
• az offsetkötelezettség 780 millió euró (110%)
• befektetési kötelezettség 230 millió euró (32%)
• kockázati alap létrehozása: 2 millió USD
futamidő/határidő: 14 év.30
- Kongsberg ellentételezés - rádiók3'
• offsetkötelezettség 180%, 44 Mrd Ft
• közvetlen befektetés 31%
• közvetlen ellentételezés
(védelmi ipari ellentételezés) 31%
• hozzájárulás a Gripen kockázati alaphoz
1,5 millió euró
- Gépjármű-modernizációs program
• Rába Járműipari Kft. 170%
• Ikarus Trade Kft. 100%
• Raytheon 100%
- NAPMO-program - a fővállalkozó Boeing a magyar
részvételt 100%-ban kompenzálja.

Következtetések
1. A nemzetközi kereskedelem fejlődésének egyik nagyon
fontos tényezője az ún. „ellentételezéses kereskedelem”.
Kialakulásakor döntő szerepet játszott a „pénzkímélés”
vagy pénzhiány. Ugyanakkor egy kényszerítő erő is, hiszen
ha nincs szabad pénzügyi eszköz az ügylet megfinanszíro
zásához, akkor egy barterügylet esetében vagy elfogadja a
felkínált árut az exportőr, vagy nem, ezért a felek minden le
hetséges megoldást felkutatnak, ha gazdasági érdekük
megkívánja.
Az ellentételezéses kereskedelem a kétoldalú kompro
misszumok egyik megvalósulása a nemzetközi gazdasági
kapcsolatokban.
2. Habár a WTO a szabad kereskedelem és a minden
gazdasági szereplőre a nemzetközi piacon azonos és kor
látozásmentes tevékenység megteremtésének szószólója,
kénytelen tudomásul venni, hogy az állami beszerzések te
rületén vannak - és még sokáig lesznek - speciális korlá
tozó vagy egyedi és nem mindenkire azonos feltételek.
A WTO tudomásul vette, hogy több ország - köztük a Ma
gyar Köztársaság - magára nézve nem tartja kötelező ér
vényűnek a WTO-nak az „állami beszerzésekre” vonatkozó
előírásait. Mivel a WTO legbefolyásosabb tagjai - USA,
Nagy-Britannia, Franciaország - saját maguk is alkalmaz
zák, sőt ösztönzik az ellentételezéses kereskedelmet, ezért
nem valószínű, hogy a szervezet ebben a kérdésben bár
milyen szankciót alkalmazna.
3. A fejlett és a fejlődő országok, valamint az ún. „új de
mokráciák” gazdasági kapcsolataiban az ellentételezéses
kereskedelem mindegyik fajtájának az alkalmazása nagyon
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fontos mind a két fél részére. Sőt, az offsetmegoldás ese
tenként az egyedüli módszer egy ügylet létrehozására.
4. Az Európai Unió illetékesei által megrendelt és a
06-DIM -022 számon közzétett tanulmány megállapításai
val és következtetéseivel nem értek egyet. A tanulmány ké
szítőinek azon érvelését, mely szerint szűkös adatforrás állt
rendelkezésünkre, nem tudom elfogadni, mert az általam
vizsgált és megtalált adatok, közlemények, tanulmányok,
kormányzati szervek és nem kormányzati szervezetek által
kiadott és nyilvánosságra hozott információk az interneten
mindenki számára elérhetők.
Nem tudom elfogadni azt sem, hogy a tanulmány szerint
az offsetmegoldás ellentétes a Maastrichti Megállapodás
296. cikkelyével, sőt az Európai Védelmi Ügynökségnek
célul kell tűznie mind az offset, mind a 296-os cikkely fel
mondását, illetve eltörlését. Ha ez megvalósul, akkor egy
részt az Európai Unióban a tőkeerős nagy hadiipari cégek
fognak diktálni és a kis országok nem fognak „felzárkózni”,
hanem még jobban lemaradnak az általános vagy átlagos
európai gazdasági szinttől. Másrészről az a nevetséges
helyzet áll elő, hogy a Globális Offset és Ellentételezési
Társaság tagjai fognak az EU-ban, az általuk létrehozott
társaság elvei és gyakorlata ellen tevékenykedni!
5. A Magyar Köztársaságnak sem a védelmi, sem a pol
gári állami beruházásoknál nem szabad lemondania az
offsetmegoldás adta lehetőségekről. Úgy vélem, minden
olyan lehetőséget meg kell ragadni, mely a haditechnikai
fejlesztések és a szövetségesi kötelezettségek teljesítésé
ből származó beruházások, beszerzések stb. végrehajtását
össze tudja kapcsolni egy pótlólagos „forrás”’ felhasználá
sával. Ez pedig nem más, mint az offsetmegoldás.
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A kínai műholdak
indítási táblázata

Startdátum Startidő Azonosító Típus

1969. 11. 16.
1970.04.24.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8
1
2
1
2
3
4
3
5
6
7
4

1981.09.19. 21.32
1982.09.09. 7.18
1983.08.19. 6.00
1984.01.29. 12.25
1984.04.08. 11.20
1984.09.12. 5.43
1985.10.21. 5.04
1986.02.01. 12.37
1986.10.06. 5.40
1987.08.05. 6.37
1987.09.09. 7.15
1988.03.07. 12.41

18
19
20
21
22
23

8
1
5
6
7
1

1988.08.05.
1988.09.06.
1988.12.22.
1990.02.04.
1990.04.07.
1990.07.16.

7.28
20.30
12.40
12.28
12.28
0.40

1970-034
1971-018
1975-070
1975-111
1975-119
1976-087
1976-116
1978-011
1981-093
1982-090
1983-086
1984-008
1984-035
1984-098
1985-096
1986-010
1986-076
1987-067
1987-075
1988-014
1988-067
1988-080
1988-111
1990-011
1990-030
1990-059

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

24 2 1990.09.03.
25 9 1990.10.05.
26 8 1991.12.28.
27 1 1992.08.09.
28 2 1992 08.13.
29 10 1992.10.06.
30 3 1992.12.21.
31 11 1993.10.08.
32 1 1994.02.08.
33 2 1994.07.03.
34 9 1994.07.21.
35 4 1994.08.27.
36 2 1994.11.29.

0.57
6.14
12.00
8.00
23.00
6.20
11.21
8.00
8.30
8.00
10.55
23.10
17.02
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1991-088
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1992-054
1992-064
1992-090
1993-063
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1994-037
1994-043
1994-055
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1973. 09. 18.
1974. 07. 14.
1974. 11.5.
1975.07.26.
1975.11.26.
1975.12.16.
1976.08.30.
1976.12.7.
1976. 11. 10.
4 1978.01.26.
7 1979. 07. 27.

13.35
12.04

13.28
3.29
9.19
11.53
3.46
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visszatérő
D FH -2-3
katonai kommunikációs
FSW -11
visszatérő
FY-1A
meteorológiai
D FH-2-4
katonai kommunikációs
D FH-2-5
katonai kommunikációs
Asiasat-1
első üzleti start
Optus Model,
Badr-A
bérfuvar
HszicsangFY-1B, DQ-1A, DQ-1B meteorológiai
Csiucsüan
FSW -12
visszatérő
Hszicsang
D FH -2-6
a 3. fokozat korán leállt
Csiucsüan
FSW -13
visszatérő
Hszicsang
Optus-B1
bérfuvar
Csiucsüan
FSW -14, Freja
visszatérő
Hszicsang
Optus-B2
orrkúp összecsukódott
Csiucsüan
FSW -15
visszatérő
Hszicsang
SJ-4, KF-1
technológiai
Csiucsüan
FSW -16
visszatérő
Hszicsang
Apstar-1
bérfuvar
Hszicsang
Optus-B3 bérfuvar
Hszicsang
DFH-3-1
katonai kommunikációs
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A

В

C

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1
68
69
70
2
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

5
6
7
1
10
11
3
3
12
2
1
3
2
3

4
4
5
5
6
1
7
2
1
4
13
3
5
6
2
3
4
1
5
4
7
2
5
6
1
8
1
1
2
1
7
2
9
8
2
6
3
2
4
6
9

Startdátum Startidő Azonosító

1995. 01.25.
1995. 11. 28.
1995. 12. 28.
1996. 02. 14.
1996. 07. 03.
1996. 08. 18.
1996. 10. 20.
1997. 05. 11.
1997. 06. 10.
1997. 08. 19.
1997. 09. 01.
1997. 10. 16.
1997. 12. 08.
1998. 03. 25.
1998. 05. 01.
1998. 05. 30.
1998. 07. 18.
1998. 08. 19.
1998. 12. 19.
1999. 05. 10.
1999. 06. 11.
1999. 10. 14.
1999. 11. 19.
2000. 01.25.
2000. 06. 25.
2000. 09. 01.
2000. 10. 30.
2000. 12. 20.
2001.01.09.
2002. 03. 25.
2002. 05. 15.
2002. 09. 15.
2002. 10. 27.
2002. 12. 29.
2003. 05. 14.
2003. 09. 16.
2003. 10. 15.
2003. 10. 21.
2003. 11.03.
2003. 11. 14.
2003. 12. 29.
2004. 04. 18.
2004. 07. 25.
2004. 08. 29.
2004. 09. 08.
2004. 09. 27.
2004. 10. 19.
2004. 11.06.
2004. 11.18.
2005. 04. 12.
2005. 07. 05.
2005. 08. 02.
2005. 08. 29.
2005. 10. 12.
2006. 04. 26.

19.26
11.30
11.50
19.01
10.47
10.27
7.20
16.17
12.01
17.50
14.00
19.13
7.16
17.01
21.16
10.00
9.20
23.01
11.30
1.33
17.15
3.16
22.30
16.45
11.50
3.25
16.02
16.20
17.00
14.15
1.50
10.00?
3.17
16.40
16.34
06.30?
1.00
3.16
7.20
16.01
19.06
15.59
23.05
7.50
23.14
8.00
1.20
8.10
10.45
12.00
22.40
7.30
8.45
1.00
22.50
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Típus

CZ-2E
1995-064 CZ-2E
1995-073 CZ-2E
CZ-3B
1996-039 CZ-3
1996-048 C Z-3
1996-059 CZ-2D
1997-021 CZ-3A
1997-029 C Z-3
1997-042 CZ-3B
1997-048CZ-2C/SD
1997-062 CZ-3B
1997-077CZ-2C/SD
1998-018CZ-2C/SD
1998-026CZ-2C/SD
1998-033 C Z - 3 в
1998-044 C Z - 3 в
1998-048CZ-2C/SD
1998-074CZ-2C/SD
1999-025 CZ-4B
1999-032CZ-2C/SD
1999-057 CZ-4B
1999-061 CZ-2F
2000-003 CZ-3A
2000-032 C Z-3
2000-050 CZ-4B
2000-069 CZ-3A
2000-082 CZ-3A
2001-001 CZ-2F
2002-014 CZ-2F
2002-024 CZ-4B
KT-1
2002-049 CZ-4B
2002-061 CZ-2F
2003-021 CZ-3A
KT-1
2003-045 CZ-2F
2003-049 CZ-4B
2003-051 CZ-2D/2
2003-052 CZ-3A
2003-061CZ-2C/SM
2004-012 CZ-2C/2
2004-029CZ-2C/SM
2004-033 CZ-2C/3
2004-035 CZ-4B
2004-039 CZ-2D/2
2004-042 CZ-3A
2004-044 CZ-4B
2004-046 CZ-2C/2
2005-012 CZ-3B
2005-024 CZ-2D/2
2005-027 CZ-2C/3
2005-033 CZ-2D/2
2005-040 CZ-2F
2006-015 CZ-4B

Starthely

Hasznos teher

Megjegyzés

Hszicsang
Apstar-2 megsemmisült az erős szélben
Hszicsang
Asiasat-2
bérfuvar
Hszicsang
Echostar-1
bérfuvar
Hszicsang
lntelSat-708
magassági kontrollhiba
Hszicsang
Apstar-1 A
bérfuvar
Hszicsang
Chinasat-7
a 3. fokozat korán leállt
Csiucsüan
FSW-17
visszatérő
Hszicsang
D FH-3-2
katonai kommunikációs
Hszicsang
FY-2A
meteorológiai
Hszicsang
Agila-2
bérfuvar
Taidzsuanlridium M FS -1, MFS-2
bérfuvar
Hszicsang
Apstar-2 R
bérfuvar
Taidzsuanlridium-42, Iridium -44
bérfuvar
Taidzsuanlridium-51, Iridium -61
bérfuvar
Taidzsuanlridium-69, Iridium -71
bérfuvar
Hszicsang
Chinastar-1
távközlési
Hszicsang
Sinosat-1
távközlési
Taidzsuanlridium-3, Iridium- 76
bérfuvar
Taidzsuanlridium-11A, lridium-20A
bérfuvar
Taidzsuan
FY-1C, SJ-5
meteorológiai
Taidzsuanlridium-14A, Iridium—21A bérfuvar
Taidzsuan
CBERS-1
erőforrás-kutató
Csiucsüan
Sencsou-1
az első kínai űrhajó
Hszicsang
ZX-22
kommunikációs
Hszicsang
FY-2B
meteorológiai
Taidzsuan
ZY-2A
katonai felderítő
Hszicsang
BD-1A
navigációs
Hszicsang
BD-1B
navigációs
Csiucsüan
Sencsou-2
a második kínai űrhajó
Csiucsüan
Sencsou-3
a harmadik kínai űrhajó
Taidzsuan
FY-1D, HY-1A
meteorológiai
Taidzsuan
PS-1
a 2. fokozat hibája?
Taidzsuan
ZY-2B
katonai felderítő
Csiucsüan
Sencsou-4
a negyedik kínai űrhajó
Hszicsang
BD-1C
navigációs
Taidzsuan
PS-2
a 4. fokozat hibája?
Csiucsüan
Sencsou-5
az első kínai űrhajós
Taidzsuan
CBERS-2
erőforrás-kutató
Csiucsüan
FSW-18
visszatérő
Hszicsang
ZX-20
kommunikációs
Hszicsang
TC-1
tudományos kutató
Hszicsang
S Y -1 , NW-1
térképező, tesztműhold
Taidzsuan
TC-2
tudományos kutató
Csiucsüan
FSW-19
visszatérő
Taidzsuan
SJ-6A, -6B
technológiai
Csiucsüan
FSW-20
visszatérő
Hszicsang
FY-2C
meteorológiai
Taidzsuan
ZY-2C
katonai felderítő
Hszicsang
SY-2
térképező (képkészítő)
Hszicsang
Apstar 6
bérfuvar
Csiucsüan
SJ-7
technológiai
Csiucsüan
FSW-21
visszatérő
Csiucsüan
FSW-22
visszatérő
Csiucsüan
Sencsou-6az első kétszemélyes űrrepülés
Taidzsuan
Yaogan-1
távérzékelő

Ű rte c h n ik a

А

В

C

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

3
10
10
7
11
12
3
13
8
5
14
9
11
15

Startdátum Startidő Azonosító

2006 09.09.
2006.09.12.
2006. 10. 23.
2006.10.28.
2006.12.08.
2007.02.02.
2007.04.11.
2007.04.13.
2007.05.13.
2007. 05. 25.
2007.05.31.
2007.07.05.
2007.09.19.
2007.10.24.

10.50
16.01
23.31
16.20
0.57
16.34
3.22
20.10
16.20
7.12
16.05
12.08
3.26
10.05

2006-035
2006-038
2006-046
2006-048
2006-053
2007-003
2007-010
2007-011
2007-018
2007-019
2007-021
2007-031
2007-042
2007-051

Típus

Starthely

CZ-2C/3
CZ-3A
CZ-4B
CZ-3B
CZ-3A
CZ-3A
CZ-2C/2
CZ-3A
CZ-3B
CZ-2D/2
CZ-3A
CZ-3B
CZ-4B
CZ-3A

Csiucsüan
Hszicsang
Taidzsuan
Hszicsang
Hszicsang
Hszicsang
Taidzsuan
Hszicsang
Hszicsang
Csiucsüan
Hszicsang
Hszicsang
Taidzsuan
Hszicsang

A = összes indítás sorszáma Jiuquan = Csiucsüan; В = csoporton belüli indítás sorszáma
C = típuson belüli indítás sorszáma Taiyuan = Taidzsuan

Hasznos teher

Megjegyzés

technológiai
SJ-8
Z X -6B -2
távközlési
SJ-6-2A, - 6 - 2 В
technológiai
telekommunikációs
Sinosat-2
FY-2D
meteorológiai
Compass navigációs
BD-2-1
óceánkutató
Haiyang-1-2
Compass navigációs
BD-M1
bérfuvar
NigComSat-1
Yaogan-2
távérzékelő
telekommunikációs
Sinosat-3
Z X -6B -2
telekommunikációs
CBERS-2B
erőforrás-kutató
az első kínai holdszonda
Csang-e-1
Xichang = Hszicsang
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Hazai tükör

Dr. G yarm ati
J ó zs e f

Statisztikai analízis alkalmazása
az optimális típusváltozat kiválasztására

K+F, valamint a beszerzés folyamatának egy fontos ki
induló lépése az alkalmazói igények felmérése és az
optimális haditechnikai eszköz kiválasztása. A korábbi
rendszeresítési eljárás során az alkalmazóknak csapatpróbák
keretében lehetőségük volt az eszközök alkalmazhatóságá
nak megállapítására. A csapatpróbák eredményei alapján né
mely esetben (főleg hazai gyártású eszközök esetében) lehe
tőség volt a konstrukció módosítására, az eszköz megfelelő
típusváltozatának kiválasztására, illetve az esetleges opciók
bevezetési szükségességének megállapítására.
A jelenlegi jogi szabályozás csak kiemelt esetekben teszi
lehetővé a beszerzésre tervezett eszközök előzetes vizsgála
tát. Az optimális eszköz kiválasztása és beszerzése a 2003.

A

1. ábra. A Cluster analízis eredményei

évi CXXIX törvény és a 228/2004. (VII. 30.) kormányrendelet
előírásai szerint folytatódik. Egy versenytárgyalás eredmé
nyeképpen, előzetes vizsgálat nélkül haditechnikai eszközt
beszerezni és rendszeresíteni jelentős kockázatot rejt magá
ban, ha figyelembe vesszük az esetek többségében hosszú
(25-30 év) rendszerben tartási időt, a jövőbeni harctevékeny
ség fajtájára, jellegére és intenzitására vonatkozó becslések
bizonytalanságát, valamint a várható ellenség és annak fel
szereltségére vonatkozó információk képlékenységét.
A felsorolt kockázatok csökkentésének egy lehetséges
eszköze a statisztikai analízis, amelyre a cikk a 12,7 mm űr
méretű puska vizsgálatán keresztül mutat be példát. A vizs
gálat célja az volt, hogy megállapítsuk, az alkalmazók a
fegyver mely típusváltozatát tartják a Magyar Honvédség
ben legjobban alkalmazható eszköznek. Az optimális típusváltozat kiválasztása a puskát jellemző szempontok egy
máshoz viszonyított fontosságának megállapításán keresz
tül történt. A fegyvert 11 szempont segítségével jellemeztük:
pontosság, átütőképesség, tűzgyorsaság, harctéri mozgat
hatóság, ergonómia, megbízhatóság, kiképzési igény, szál
líthatóság, élettartam, ár, egy lövés költsége. A szemponto
kat 45 szakértő a páros összehasonlítás módszerével minő
sítette. A páros összehasonlítás eredményeképpen szakér
tőnként egy preferenciagyakorisági sort határoztunk meg,
amely azt mutatta meg, hogy egy szempontot a szakértő
hány szemponttal szemben ítélt meg fontosabbnak.
Az [1] irodalom megállapította, hogy a szakértők vélemé
nye a szempontok fontosságát tekintve egymástól olyan
mértékben eltérő, hogy átlagos vélemény a nagy szórás mi
att nem számítható. A közel azonos véleményű szakértőket
csoportokba sorolva kitűnt, hogy az egyes csoportok a
fegyver mely típusváltozatát tartják optimálisnak, nem de
rült ki viszont, hogy melyik csoport és evvel együtt mely tí
pusváltozat képviseli a modális véleményt.
Jelen tanulmány a szakértői vélemények között - továb
bi statisztikai módszerek felhasználásával - olyan modális,
vagyis központi véleményt keres, amelyből már megállapít
ható, hogy az alkalmazók a fegyver mely típusváltozatát
tartják a legmegfelelőbbnek. Továbbá a lehetséges statisz
tikai módszerek felhasználásával további információkat, jel
legzetességeket kíván meghatározni, ami szükséges lehet
a K+F vagy a beszerzés folyamatában.

AZ

ELEMZÉS

A nehézpuskát jellemző szempontok rangsora alapján
Sork- és Cluster-analízis segítségével az irodalom [1] a
szakértői véleményegyezés alapján ún. véleménycentru
mokat különített el. A két módszer statisztikai szempontból
eltérő, mégis azonos eredményeket hozott, amely azonos
ság megerősíti az eredmények helyességét. A feldolgozás
menetét és az eredményeket az [1] közli, itt csak a további
feldolgozáshoz szükséges részeket adjuk meg. Az 1. ábra
a Cluster-analízis eredményeit mutatja be.
Az 1. ábrán jól láthatóan a módszer három főcsoportot kü
lönített el, ezek: А, В, C. Az A főcsoport további három alcso
portra osztható fel: A1, A21, A22. így összesen öt, egymás
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tói jól elkülöníthető csoportba sorolhatók be az egyes szak
értők. A csoportokat a módszer a véleményegyezés mértéke
alapján generálta. Az öt csoport a tizenegy vizsgált szempont
öt egymástól különböző preferencia-sorrendjét szolgáltatta.
Az egyes csoportok a 11 darab szempont preferencia-sor
rendjét különbözőképpen ítélték meg, például az A22 cso
port tagjai a tűzgyorsaságot alacsonyan preferálták (3. ábra),
amiből arra lehet következtetni, hogy ezen csoport tagjainak
elegendő az egylövetű fegyver. А В csoport tagjai viszont
ugyanezt a szempontot magasan preferálták, tehát ők a
fegyver öntöltő vagy ismétlő változatát tartják a megfelelő
nek. Az öt csoport saját értékrendje alapján a fegyver öt kü
lönböző típusváltozatát részesítette előnyben, például egylö
vetű mesterlövész, félautomata (távcsöves) romboló. Az
egyes típusváltozatokat az [1] irodalom azonosítja. Felmerült
viszont az a kérdés, hogy melyik csoport véleményét tekint
hetjük központinak, vagyis az alkalmazók többsége a fegy
ver mely típusváltozatát szeretné használni.
A csoportokat egymással viszont csak a méretük alapján
lehetett összehasonlítani. A méret szerinti összehasonlítás
szerint az A22-es a legnagyobb. A csoportok nagysága
alapján viszont nem tanácsos következtetéseket levonni,
mivel a mintavétel módja és a minta nagysága ezt nem te
szi lehetővé. A mintán belül elkülönített véleménycentru
mok viszont kérdéseket determináltak: Lehet-e beszélni
központi véleményt reprezentáló csoportról? Léteznek-e
olyan faktorok, amelyek segítségével a csoportok egymás
hoz képest rendezhetők?
A kognitív pszichológia szerint az egyén a döntéseit olyan
belső értékrendek, dimenziók alapján hozza, amelyek sok
esetben számára sem ismertek. Például fontosabbnak jelö
li be a kérdőíven az átütőképességet, mint a harctéri moz
gathatóságot, de nem feltétlenül azért, mert az előzőt ön
magában tartja fontosabbnak, mint a második szempontot,
hanem azért, mert egy nagyobb, 12,7 mm űrméretű, nagy
tömegű robusztus puskát preferál a hagyományos 7,62 mm
űrméretűvel szemben. Az átütőképesség előnybe helyezé
se a mozgathatósággal szemben pedig ezek szerint már
annak a következménye, hogy nagyobb űrméretű fegyvert
preferál, amelynek a nagyobb átütőképesség mellett termé
szetesen kedvezőtlenebb a harctéri mozgathatósága.
A felmerült kérdések megválaszolásához a többdimenzi
ós skálázást - a továbbiakban MDS (Multi Dimensional
Scaling) - választották ki. Az eljárás matematikai modelljét
a [2] irodalom tartalmazza. Az eljárás lényegében objektu
mokat helyez el egy inputadatként meghatározott dimen
ziószámú térben az objektumok közötti távolságok alapján.
Esetünkben az objektumokat a szakértők, a távolságokat
pedig a szakértői preferenciagyakoriságok mint 11 dimenzi
ós vektorok végpontjai közötti távolságok adják az (1)
egyenlet szerint, ahol s, az x és az у szakértői vélemények
közötti különbség nagysága egy távolság segítségével kife
jezve, az xi pedig az x szakértő által az i-edik szempontra
megállapított preferenciagyakoriság, vagyis fontosság
1 -1 0-ig terjedő skálán kifejezve.
s = V(xi - у 1)2+(х2 - У 2 ) 2+
+ ( x11 -У 11 )20’
Az MDS-elemzés elvégzésekor inputadat a dimenziók
száma. Az eredmény a kiválasztott dimenziószámú térben
pontként elhelyezett szakértők formájában adódik. Az egy
máshoz közel elhelyezett szakértők véleménye egymáshoz
közeli, míg az egymástól távol lévők véleménye távoli. A vé
leményazonosság mértéke tehát jó közelítéssel a távolság
gal egyenesen (nem fordítottan?) arányosnak tekinthető.
A számításokat egy, illetve két dimenzióra végeztük el.
Az egydimenziós elemzés eredményei a kétdimenzióshoz
képest új információt nem tartalmaztak, ezért itt csak a két
dimenziós MDS-elemzés eredményeit mutatjuk be.

Elem zések

eredm énye

A 2. ábra mutatja az MDS-elemzés eredményeit. Az ábrán
a Cluster-elemzés során elkülönített öt csoport jól azonosít
ható. A MDS-eredmények tehát újra megerősítik a korábbi
elemzés eredményeit. Nem sorolható be az A21 csoportba
az S12 és az S29 szakértő, de ezek az 1. ábrán is látható
an elkülönülnek az A21 csoporton belül. Hasonló elvek
alapján nem sorolhatók be az S2, S35 és S36 szakértők a
C csoportba. A korábban megállapított C csoportnak az S8
és az S23 szakértőjét az MDS más csoportokba sorolta, az
A22 csoportnál pedig az S22 és az S43 szakértők kerültek
másik alcsoportba, ezen kettő és főleg az S22 esetében vi
szont az 1. ábrán is jól látható az elkülönülés az alcsopor
ton belül. Összességében tehát mindössze két szakértő
van, amelyeket az MDS a Cluster-analízishez képest másik
alcsoportba sorolt, ez a két szakértő a 45-höz képest elha
nyagolható, ezért megállapítható, hogy a két módszer ered
ményei azonosak, így egymást megerősítik.
Az ábra alapján kitűnik, hogy az A22 amellett, hogy a leg
nagyobb létszámú alcsoport, az elhelyezkedése központi. Az
A22 csoporttól balra és jobbra rendre a B, illetve a C csoport
helyezkedik el. A horizontális tengelyt balról jobbra a B, az
A22 és a C csoportok, a vertikálist pedig alulról fölfelé az A21,
az A22 és az A1 csoportok határozzák meg. A vizsgálat to
vábbi célja volt, hogy a horizontális és a vertikális tengelyek
nek azonosítva legyen a fizikai tartalma, ezek jelenhetik azo
kat a személyes belső faktorokat, amelyek alapján a szakér
tők a döntéseiket meghozták. A faktorok kereséséhez az
egyes alcsoportok átlagos preferenciagyakoriságait hasonlí
tották össze. Az összehasonlításhoz viszont csak azon szem
pontokat vették figyelembe, amelyek tekintetében a teljes
mintán belül jelentős eltérések tapasztalhatók. Az [1] irodalom
megállapította, hogy a pontosság, a megbízhatóság, a kikép
zés, az ár és a lövésköltség szempontok fontosságának meg
ítélésében a szakértők nagymértékben egyetértettek, tehát e
szempontok szerint a csoportok véleményeit nem szükséges
összevetni. Az eltérések a fennmaradó hat szempont megíté
lésében lehetnek. Az öt csoportot vélhetőleg e hat szempont
különböző megítélése determinálta. Ennek megfelelően a
csoportok csak az említett hat szempont megítélése alapján

2. ábra. Az MDS elemzés eredményei
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vannak összehasonlítva. Az egyes csoportok átlagos prefe
renciagyakorisági sorát a szempontok preferenciagyakorisá
gának interkvartilis terjedelmei (IQT) alapján határozták meg.
Egy öttagú csoport esetében egy szemponthoz a csoport lét
számának megfelelően öt preferenciagyakoriság (vagyis
1-10-ig terjedő szám) tartozik. Ezek az értékek tekinthetők
olyan pontértékeknek, amelyek egy tízes skálán fejezik ki a
kérdéses szempont fontosságát. Tehát az öt szakértő öt pont
értéke lett rendelve egy szemponthoz. Az IQT az adatok első
és harmadik negyedszintjének (kvartisisének) a különbsége,
vagyis egy olyan terjedelem, amely a vizsgált adatok közép
ső 50%-ának terjedelmét mutatja. Az IQT segítségével tehát
információt kaphatunk az adatok (jelen esetben preferencia
gyakoriságok) átlagáról, valamint szóródásáról is.
A 3. ábra mutatja az egyes csoportokhoz tartozó prefe
renciagyakoriságok interkvartilis terjedelmét a 2. ábra, va
gyis az MDS-eredmények egymáshoz viszonyított elrende
zése szerint.
A tengelyek tartalmi meghatározásához az egyes szem
pontok változásait kell megvizsgálni horizontális és vertiká
lis irányban. Vertikálisan egymás felett helyezkednek el az
A főcsoport alcsoportjai. Mivel ezek között a Sork- és a
Cluster-analízis az [1] irodalomban magasabb korrelációs
viszonyt állapított meg, mint az A bármely alcsoportja és a
В és C csoportok között, ezért a jelentős eltérések elsősor
ban horizontális irányban várhatók. Az eltérések keresésé
hez balról jobbra а В, A22, C csoportok közötti eltérések jel
legét vizsgálták meg.
А В csoportnál egyértelműen legmagasabban preferált az
átütőképesség és a tűzgyorsaság (7-10). A többi szempont
közepesen preferált. A csoport tagjai a közvetlen harci tulaj
donságokat előtérbe helyezik a közvetettekhez képest.
Az A22 csoport esetében a közvetlen harci tulajdonságok
preferenciájának csökkenése tapasztalható, ami itt már csak
3 és 8 közötti értéket vesz fel. Összevetve a közvetett harci
tulajdonságok 6-8 értékével megállapítható, hogy az alcso
port tagjai az utóbbiakat némileg előtérbe helyezik az előbbi
ekhez képest. A szállíthatóság és az élettartam, vagyis a lo
gisztikai tulajdonságok esetében nincs jelentős változás.
A C csoport preferenciagyakoriságait megvizsgálva egy
értelműen kitűnik a közvetlen és a közvetett harci tulajdon

ságok egymáshoz képest való megítélésében történt to
vábbi változás. A csoport tagjai egyértelműen magasabban
preferálják a közvetett harci tulajdonságokat, mint a közvet
leneket. A logisztikai tulajdonságok az előzőekhez képest
nem változnak.
A tengely mentén részletesen megvizsgálva a közvetett
és a közvetlen harci tulajdonságokat alkotó szempontok
változásait, megállapítható, hogy a harctéri mozgathatóság
növekedése balról jobbra egyértelmű. Az ergonómia szem
pontjában jelentős mértékű növekedés nem tapasztalható.
A közvetlen harci tulajdonságok esetében mind az átütőké
pesség, mind pedig a tűzgyorsaság szempontjának csök
kenése egyértelmű. Egymáshoz képest vizsgálva a két
szempont változását, trendszerűség nem tapasztalható. A
В csoport a tűzgyorsaságot tartja fontosabbnak az átütőké
pességhez képest, az A22 az átütőképességet, a C csoport
pedig újra a B-hez képest hasonlóan a tűzgyorsaságot.
Összegezve a horizontális tengelyre vonatkozó elem
zést, megállapítható, hogy balról jobbra:
- csökken a közvetlen harci tulajdonságok megítélésé
nek fontossága;
- nő a harctéri mozgathatóság megítélésének fontossága.
Amennyiben a harctéri mozgathatóság azonosítható a
fegyver tömegével, a tengely értelmezhető egy olyan fak
torként, amely a fegyver tömege (és ebből kifolyólag a moz
gathatósága), valamint a közvetlen harci tulajdonságok kö
zött egyensúlyoz. Az egyiket növeli a másik rovására és for
dítva. A tengely а В csoportnál bal oldalon a magasan pre
ferált közvetlen harci tulajdonságoknál és a közepesen pre
ferált harctéri mozgathatóságnál kezdődik, ami a jobb oldal
felé a közvetett tulajdonságok preferenciáinak fokozatos
csökkenése során a C csoportnál magasan preferált harc
téri mozgathatóság ás alacsonyan preferált közvetlen harci
tulajdonságoknál végződik.
A tengely tehát a döntéshozó olyan belső dimenzióját áb
rázolja, amely a fegyver tömege és a közvetlen harci tulaj
donságai, vagyis a pusztítóképessége között mérlegel. A
bal oldalon nagy tűzgyorsaságú és átütőképességű, de ne
héz fegyver azonosítható, míg a jobb oldalon kis tűzgyorsa
ságú és átütőképességű, de könnyen mozgatható fegyver
található.

3. ábra. Az egyes csoportokhoz tartozó preferenciagyakoriságok interkvartilis terjedelme
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Vertikális irányban hasonló eredmények láthatók. Fentről
lefelé csökken a közvetlen harci tulajdonságok fontossága,
és nő a harctéri mozgathatóság fontossága. A horizontális
irányhoz képest itt eltérően a szállíthatóság fontossága né
mileg növekszik, e szempont viszont beláthatóan korrelál a
harctéri mozgathatósággal, így új elemzési eredménynek
nem tekinthető. A horizontális irányhoz képest jelentős elté
rés a közvetlen harci tulajdonságok egymáshoz viszonyított
megítélése. Mind a három csoport (A1, A22, A21) az átütő
képességet fontosabbnak ítélte meg, mint a tűzgyorsaságot. A két szempont egymáshoz viszonyított megítélésének
azonossága hozta létre a vertikális irányt meghatározó A
főcsoportot, ez a vizsgálati célt tekintve új eredményt nem
ad, ezért a keresett faktor a horizontális tengelyt meghatá
rozó döntéshozói dimenzió.
Az elemzés alapján megállapítható, hogy a vízszintes
és függőleges tengelyek mentén nem azonosíthatók egy
mástól jelentősen eltérő döntéshozói belső faktorok. Az
összesen egy tengely létét az egydimenziós MDS-analízis
eredményei jól igazolják. A szakértők döntési mechaniz
musának lényege egy tengely segítségével jellemezhető.
Ez a tengely egy kettős skálának tekinthető. Az elsőn a
fegyver pusztítóképességét ábrázolták, ez balról jobbra
csökken, a másodikon pedig a harctéri mozgathatóság
helyezkedik el, ami balról jobbra nő. Az alkalmazók ezen
fegyverkategóriára vonatkozó igényeik megfogalmazása
kor a tűzgyorsaság, az átütőképesség és a harctéri moz
gathatóság között mérlegelnek. A központi vagy átlagos
igényt kielégítő fegyver ezek szerint olyan, amelyben e
két tulajdonságcsoport között valamilyen optimális egyen
súlyt hoznak létre a konstruktőrök. Ezt a központi véle
ményt a 2. ábrán látható elhelyezkedés szerint az A22
csoport tagjai reprezentálják.

K övetkeztetések
A Sork-, a Cluster- és az MDS-eredmények alapján a teljes
csoportról (45 fő) a következők állapíthatók meg:
- egységesen magasan preferálták a pontosságot és a
megbízhatóságot, ezek tehát igazolhatóan olyan szem
pontok, amelyeknek elsődleges megítélésében a szakértői
egyetértés teljes mértékű;
- egységesen alacsonyan preferálták az árat és az egy lö
vés költségét, a szakértői egyetértés ebben az esetben is tel
jes, de figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a szakértők túl
nyomó többségében a felhasználók köréből lettek kiválaszt
va, akiket a honvédség jelenlegi döntési mechanizmusa nem
motivál a gazdasági szempontok figyelembevételére;
- a többi szempont megítélése nem egységes, az egyes
szempontok megítélésének különbözősége alapján a szak
értők csoportokba sorolhatók, a három különböző módszer
egymástól eltérő matematikai modelljén keresztül öt véle
ménycentrum különíthető el, a véleménycentrumok a három
különböző eljárás esetében lényegében azonosak, az azo
nosság megerősíti az eredmények helyességét, a vélemény
centrumok preferenciáit az [1] irodalom részletesen közli;
- az egyes csoportokon belül a szakértők által rangsorba
helyezett szempontok szerint megállapítható, hogy a 12,7
mm űrméretű puska mely típusváltozatát ( egylövetű mes
terlövő, ismétlődő-öntöltő mesterlövő romboló, romboló)
tartják a Magyar Honvédségben leginkább alkalmazható
haditechnikai eszköznek;
- a központi, vagyis átlagos véleményt képviselő csoport
tagjai szerint a 12,7 mm űrméretű puskának nagy pontos
sággal, jelentős átütőképességgel, jó harctéri mozgatható
sággal és elhanyagolható tűzgyorsasággal kell rendelkez

nie, ennek legjobban egy egylövetű, esetleg ismétlő puska
felel meg, amely olyan tömeggel és befoglaló méretekkel
készül, ami még lehetővé tesz egy elfogadható szintű harc
téri mozgathatóságot;
- a véleménycentrumok kialakulásában nem játszanak
szerepet a szállíthatóság, az élettartam és a kiképzési
igény szempontjai;
- a véleménycentrumok kialakulásában elsődlegesen az
átütőképesség, a tűzgyorsaság és a harctéri mozgatható
ság szempontjai játszanak fő szerepet, vagyis a vélemé
nyek eltérését alapvetően az említett három szempont kü
lönböző megítélése jelenti;
- a szempontok fontosságának mérlegelésekor (vagyis a
páros összehasonlítás elvégzésekor) alapvetően az átütőképesség-tűzgyorsaság együttese, valamint a harctéri
mozgathatóság között mérlegelnek a szakértők);
- a keresett belső döntéshozói dimenzió lényegében a
fegyver pusztítóképessége, valamint a mozgathatósága
között mérlegel, a szakértő tudat alatt arra keresi a választ,
hogy könnyen mozgatható, de kis pusztítóképességű fegy
vert akar, vagy pedig nehezen mozgatható, nagy tömegű,
de evvel együtt nagy pusztítóképességű fegyvert szeretne.

ÖSSZEGZÉS
A vizsgálat eredményei közvetlenül is hasznosíthatók, de
alapvetően ezen, valamint az [1] cikkben bemutatott vizs
gálattal elsődlegesen a módszerek és lehetőségek bemuta
tása volt a cél, amelyeket egy haditechnikai eszköz beszer
zését megelőzően alkalmazni lehet.
Jelenleg a haditechnikai eszközöket a 228/2004 számú
kormányrendelet alapján kell beszerezni. A nevezett jog
szabály arra kényszerít, hogy saját vizsgálat nélkül az aján
lattevők által bevallott (némely esetben nehezen vagy egy
általán nem ellenőrizhető) adatok szerint válasszuk ki a
rendszeresítésre kerülő haditechnikai eszközt. Az eljárás
így rendkívül sok kockázatot rejt magában. Ezen kockáza
tokat a [3] elemzi.
A haditechnikai eszközök beszerzésének jogi szabályo
zása az eszközök összehasonlítását, valamint felhasználói
alkalmazhatóságának elemzését csak közvetett úton, para
méterek vizsgálatán keresztül engedi. Ilyen körülmények
között a döntéselmélet és a statisztikai analízis az előzetes
felmérésekben és az eljárások lebonyolításában nagy se
gítséget jelenthet. Evvel természetesen nem azt sugallja a
cikk, hogy a statisztika helyettesíti a haditechnikai ellenőr
zővizsgálatokat, de az utóbbi hiányában nagy segítséget
jelenthet a döntéshozók számára.
(A cikk a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával
készült.)
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A Ducommun rendszerű teherautó
Leon D ucommun und Cie Werk
stätte für Maschinenbau ElsasMülhausen gépgyár 1898-1905
között német tulajdonban működött az
Elzászban fekvő Mülhausen városában.
A gyár Daimler-szabadalmat vásárolt,
hogy járművek és motorkerékpárok nagy
sorozatban kerüljenek piacra. A motorke
rékpár-meghajtás szabadalmát a M. Kir.
Szabadalmi Hivatalba is bejelentette
1899-ben (1899. év 16843 CXX. oszt. jú
nius 27-én kelt).
A gyár már 1905-ben beszüntette
a teherautók gyártását, mert a
2,5-5,0 t-s típusra nem volt piaci
igény. 1906-ban felszámolták, és a
kész alkatrészeket eladták. Az alvá
zakat és motorokat az Első CsehMorva Gép- és Vasútgyár vásárolta
meg. Ezekből a 6,5-24,0 LE-s moto
rok egy- és négyhengeres kivitelben
kerültek forgalomba az alvázak és
futóművek felhasználásával. A ko
rábbi Pat-Paf (Charron)-licenc meg-

A

2. ábra. A Rába-Ducommun kísérleti teherautó modellje

1. ábra. A 24 LE-s Ducommun teherautó-motor rajza (1905)
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3. ábra. A Bajtay Ernő-féle 1908-as adagoló szabadalomvázlata a Ducommun alkatrészekre. A 6 t-s teherautó
motorteljesítménye 45 LE-ről 95 LE-re növekedett. Balra a modell motorja

vételével és a Ducommun típus
egyesítésével m egalakult a cseh
Praga autógyár, amely gyártani
kezdett.
1910-ben a győri Magyar Waggon és
Gépgyár bekapcsolódott a teherautók
gyártásába. Ekkor a cseh Első CsehMorva Gép- és Vasútgyár elszámolás
ként a nála lévő Ducommun alkatrésze
ket átadta Győrnek. Ebből a típusból
1911 körül a Törley pezsgőgyár egy 6 1s teherautót vásárolt, amely ismert.
A Magyar Kir. Honvédség kísérle
tezett a nagy alvázzal, mert a török

hadseregnek kívánta eladni a győri
ek által gyártható autót. Ebben négyhengeres, 24 LE-s motor volt, de ez
a teljesítmény kevésnek bizonyult.
Ekkor Bajtay Ernő (1908-ban?)
egyedi újításként puskapor adagolá
sával kívánta megoldani a teljesít
mény növelését.
A benzinmotorhoz Colt-szabadalom alapján egy végtelenített - lánc
vezérlésű szalagon - Watson-féle
papírpatronnal adagolta a puskaport
a hengerekbe. A teljesítm ény meg
duplázódott, és elérte a 48 LE-t, de

nagy füstkibocsátást eredményezett
és erősen kormolt. A bonyolult átkapcsolási m űveletet, a benzin
keverését a puskaporral m egoldot
ták, de az üzemeltetése veszélyes
volt.
Az autókísérlet egy év után befeje
ződött, a teljesítmény a hegymenet
nél jól bevált, de a veszélyesség
megmaradt. Sorozatgyártást a M. Kir.
Honvédség nem igényelt, a jármű ka
tonailag célszerűtlen volt, így végki
elégítéssel zárta le az egyéves kísér
letet.
■

H elyesbítés
A Haditechnika 2008/2. szám 4. oldalán „A Dassault Rafale vadászbombázó” cikk fotóit Németh András készítette.
A 2. szám 46. oldalán az „Első világháború napról napra” c. könyv címlapja csere miatt téves. Az eredeti 2007-ben
jelent meq.
Szerk.
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A Li-2 Teve típusú
közepes szállító repülőgép
a Magyar Néphadsereg hadrendjében,
1949-1973
ш

ж

Repülőesemények a Li-2-es típuson
L i-2 T eve típusú szállító repülő
gép kedvező aerodinamikai sajá
tossága miatt rendkívül stabil, jó
repülési tulajdonsággal rendelkező kö
zepes szállítógép volt. Az üzemeltetés
során konstrukciós hiba miatt a magyar
légierőben nem fordult elő vele kataszt
rófa, illetve rendkívüli esemény.
A Magyar Néphadsereg hadrendjé
ben 1949-1956 között 20 darab Li—2es volt. Ezek összesen csaknem 14
ezer órát töltöttek a levegőben. Az
1956-os forradalom után csak négy da
rab gép maradt állományban, ezek a
következő 17 évben egyes számítások
szerint 17 700 órát repültek összesen.
Tehát a 25 évig tartó üzemeltetés alatt
több mint harmincezer órát repültek a
hadsereg színeiben az elnyűhetetlen
szállítómasinák. A hadrendben tartás
ideje alatt az alábbi események, ka
tasztrófák következtek be időrendben.
1. A 16. önálló vegyes repülőszázad
Mátyásföldön települő Li-2 szállítógépei
szárnyainak alsó vászonborítása több

A

helyen kilyukadt. Ezt 1950. június köze
pén észlelték. Az esemény kivizsgálá
sát a kijelölt szakbizottság kezdte meg.
Az első jelekből arra következtettek,
hogy az őrkatonák 48 mintájú puska
szuronyától vagy szándékos rongálástól
keletkezhetett a sérülés. Az alapos vizs
gálat viszont ezt a feltevést nem tá
masztotta alá. A bizottság az eljárás so
rán megállapította, hogy a törzs végén
lévő lyukak a statikus testek földről tör
ténő felvágódásától keletkezhettek.
2. 1950. november 6-án a 18435901
gyári számú Tevét üzemanyag-feltöltés után a szél a hangárba való betolás előtt bependerítette. Kisebb sérülé
sek keletkeztek a repülőgépen, a ke
letkezett kár mintegy 1000-1500 forint
nagyságú volt abban az időben. A bal
esetet a farokkerék és a fékek rögzíté
sének a hiánya és a különlegesen
erős szél okozta.
3. Budaörsön a 16. vegyes repülő
század hadrendjébe tartozó 306-os ol
dalszámú Li-2P típusú gépen Dombi

18. ábra. A Li-2 hajózóállománya 1972 őszén Szentkirályszabadján
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19. ábra. Hegyi Ervin repülő őrnagy,
a Li-2-es I. osztályú pilótája

László törzsőrmester, fedélzeti techni
kus a futó működését oktatta 1951. ja
nuár 13-án. A futómű csapját a kabin
ban „be” helyzetbe tették, emiatt a Te
ve álló helyzetben leült. A légcsavarok
néhány tolla sérülést szenvedett, a hi
ba javítható volt.
4.
A következő esemény 1951. már
cius 18-án történt a kaposvári (régi
taszári) repülőbázison. Jobban Ferenc
főhadnagy
repülőgép-vezető,
Újj
György alhadnagy megfigyelő, Rimmel
László őrmester, hajózószerelő, Tarpa
taki Tibor őrmester fedélzeti rádiós, Ki
rály István tizedes volt a gép személy
zete. A 209-es oldalszámú LÍ-2T a le
szállást követő kiguruláskor - az inten
zív fékezés ellenére is - balra fordult,
majd 9 óra 10 perckor a leszállópálya
végéhez mintegy 30 méterre húzódó
árokba gurult, és a vasúti töltésnek üt
közve állt meg. A jobb futó kitörött, a
légcsavarok megrongálódtak. Szeren
csére személyi sérülés nem történt.

5. Hasonló esemény történt 1951.
március 28-án is. A 35. vegyes repülő
ezred hadrendjébe tartozó 901 oldal
számú Teve Németh János főhadnagy
első pilóta irányításával Taszáron a le
szállást követő kigurulásnál balra el
fordulva lefutott a betonpályáról, és
egy árokba borult. A jobb főfutója kitö
rött, légcsavarjai megsérültek.
6. 1952. március 25-én a 37. önálló
felderítő repülőezred (Kiskunlacháza)
hadrendjébe tartozó 503-as oldalszá
mú gép hazai bázison gurulás közben
a beton mellé futott. Koroknai Károly
százados újraindítva, motorokkal pró
bálta kihúzatni a gépet. Ez sikerrel is
járt, de a repülőgéphez csatlakoztatott
akkumulátorkocsit is összetörték, mi
vel magukkal vontatták.
7. Dr. Lengyel László nyá. ezredes
szóbeli közlése szerint a Kilián György
Repülőtiszti Iskola hadrendjébe tartozó
Berettyóújfalun települő Vegyes Repülő
ezred állományában is volt 4 db Li-2-es
Teve típusú repülőgép. Az ezredhez tar
tozó 203-as oldalszámú géppel a megfi
gyelő hallgatók navigációs kiképzését
végezték 1952. augusztus 12-én a Duna-Tisza közén. A repülőgép valamilyen
műszaki ok(ok) miatt augusztus 12-én
10 óra 52 perckor Fülöpszállás—Solt kö
zött egy gyapotföldön behúzott futómű
vekkel kényszerleszállást hajtott végre.
A légcsavarlapátok bepördültek, a gép
törzs alsó része megsérült. A repülőgé
pet Harangozó százados vezette. A sze
mélyzet tagjai és a megfigyelő növendé
kek sérülés nélkül szálltak ki a Tevéből.
8. A típus legsúlyosabb katasztrófá
ja 1952. augusztus 22-én következett
be. A 37. önálló felderítő repülőezred

21. ábra. Kiss Sándor Li-2 típussal Szentkiráiyszabadján

22. ábra. Szentkirályszabadja, 1973 - hajózótisztek a Li-2 előtt a hadrendből való
kivonáskor. Balról jobbra álló sor: Mészáros József, Hegyi Ervin, Kovács Zoltán,
Rábavölgyi István, Szekszárdi István, Lakos Kálmán. Guggolnak: Janka Károly,
Kovács Sándor, Cselovszki Pál, Páli Ferenc

20. ábra. A Li-2 Teve állományának zömét An-26-osra képezték át.
Szentkirályszabadja, 1974

állományában lévő 210 oldalszámú
Li-2P típusú szállítógéppel Szabó Je
nő alhadnagy és Csigi Vilmos had
nagy oktató éjszakai gyakorlórepülést
hajtottak végre Dömsöd légterében. A
kiképzési feladat során leállított bal ol
dali motorral bal fordulót hajtott végre
a személyzet, de a túlzott bedöntés és
az ellentétes trimmelés miatt a repülő
gép bal spirálba kényszerült, majd há
tára fordulva egy óra 18 perckor mintegy ezer méter magasságból Apajpuszta térségében lezuhant. A re
pülőgép kigyulladt és a lángok marta
lékává vált, a személyzet és az utasok
mind meghaltak. A fedélzeten tartóz
kodott: Csigi Vilmos hadnagy, Szabó
Jenő alhadnagy, Bábri István hadnagy,
megfigyelőtiszt, Gyetvai Sándor őr
mester, fedélzeti szerelő, Trescsó
Sándor főtörzsőrmester, fedélzeti rádi
ós. Engedély nélkül volt a gép utaste
rében Láposi Károly hadnagy, Bekker
László szakaszvezető, Szép János őr-
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9. 1952. november 5-én a 37. önálló
felderítőezred hadrendjébe tartozó
201-es oldalszámú Li-2-es Lacházán
leszállás közben lesodródott a leszál
lópályáról. Ezt követően egy árokba
futott, a légcsavarok és a futóművei
megsérültek. A gép személyzete: Új
helyi Sándor alhadnagy, repülőgép-ve
zető, Kemecsei Jenő alhadnagy, meg
figyelőtiszt, Virágh István törzsőrmes
ter, fedélzeti rádiós, Reindl László őr
mester, hajózószerelő volt. A fedélze
ten tartózkodott Gersli István száza
dos és Kondor Béla alhadnagy katonai
térképész.
10. Sajnos még az év utolsó napjai
is tartogattak kellemetlen meglepetést
a pár héttel korábban Kunmadarasra
települt 49. önálló szállító repülőezred
parancsnokságának. 1952. december
17-én Miklós László hadnagy a
18436306 gyári számú Li-2-essel 13
órakor szállt le Kiskunmadarason. A
repülőgép a leszállópálya északi be
kötője mellett durván ért talajt, emiatt
felpattant, és az igen erős oldalszél a
farokrészt intenzíven jobbra tolta, így a
repülőgép balra kitört. A személyzet a
jobb kerék fékezésével és a bal motor
ra történt gázadással igyekezett korri
gálni. Ekkor a bal szárny leért a beton
ra, és a bal oldali motor kiszakadt a
motorgondolából, a gép fejre állva ki
gyulladt. A baleset következtében Mik
lós hadnagy lábát törte, a repülőgép
selejtté vált. A megmaradt roncsaiból
később tansegédletet készítettek a
Budaörsön települő Vasvári Pál Repü
lő Szakkiképző iskola számára. A gép
személyzete: Szivák István alhadnagy,
megfigyelőtiszt, Herczegh Lajos törzs

23. ábra. A bal motor és a bal futómű

24. ábra. A felújított, volt 209-es oldalszámú gép 2003-ban Szolnokon, a légierő
napján

őrmester, fedélzeti rádiós, Weibl Béla
őrmester, hajózószerelő volt.
11.1953. augusztus 4-én a 23441303
gyári számú, Li-2 típusú szállító repülő
géppel éjjeli repülés után a pilóta 740 kigurulás után balra akart fordulni, a
farokkerék kioldását követően a gép
enyhén, majd intenzíven jobbra dőlt.
Ennek következtében a jobb szárny
gyűrődött, javítás után visszakerült a
hadra fogható gépek közé. A légcsavar
két tolla elgörbült. A repülőgép személy
zetét nem terhelte felelősség.
A felsorolásból kitűnik, hogy a had
rendbe állítást követően - hajózóhibá
ból adódóan - elég sok repülőese

mény következett be a típussal. Ez an
nak is betudható, hogy az állomány a
kiképzést követően kevés gyakorlati
tapasztalattal rendelkezett a típuson.
Jól érzékelhető, hogy az események
az első három évben következtek be.
1954-től a fegyverzetből történő 1973as kivonásig, tehát az utolsó húsz év
ben már nem történt említésre méltó
repülőesemény a típussal. Természe
tesen a sikeres üzemeltetéshez hoz
zájárult a jól felkészült, nagy gyakorla
ti tapasztalattal rendelkező állandó (hi
vatásos és továbbszolgáló) állomány
magas fokú elméleti tudása és lelkiis
meretes szakmai munkája. Az állo
mány 1956 után szinte állandó szemé
lyekből tevődött össze.
Köszönet Kovács Sándor, Kiss Sán
dor; Hegyi Ervin, Vázsonyi Miklós nyá.
repülőtiszteknek a tanulmány összeál
lításához nyújtott segítségükért.
A fotók és fotómásolatok a szerző
gyűjteményébe tartoznak.

Felhasznált irodalom

Dr. Iván Dezső: A magyar katonai re
pülés története. II. köt. Budapest,
2000 .
Kenyeres Dénes: Ikarosz nyomdokain.
Honvéd Kiadó, Budapest, 1998.
Simon László: A magyar Tevék. Top
Gun. 1999/12., 2000/1.
Hadtörténelmi Levéltár (HL):
TG Y -ll./D -8/b MN 87. szállítóhelikop
ter-ezred története 1958-1980.
HL 1967/T 822, HL 1967/T 837, HL
1969Я 132, HL 1970/T 830, HL
1972/T 225, HL 1972/T 830.
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Dr. Kovács
László

Hadtörténeti kiállítások
Belorussziában
I. rész

talán a legelszigeteltebb a volt Szovjet
unió európai utódállamai közül. Az elszigeteltség
könnyen tetten érhető a laikus látogató számára is.
Az országot ma is rendkívül alacsony nemzetközi utasfor
galom jellemzi, erre utal a repülő-, a vonat- és a buszjá
ratok, valamint a külföldi rendszámú autók nagyon ala
csony száma (a szerző 1350 km belföldi utazás során tíz
nél kevesebb külföldi gépjárművel találkozott). Megjegy
zendő, hogy az európai média - az emberjogi, valamint
az állami bevételeket érintő olajtranzit és fegyverkereske
delmi témákon túl - igen gyér érdeklődést mutat Belo
russzia iránt.
A látogatónak a fentiekhez képest több meglepő dologgal
kell szembesülnie. Az ország szovjet tagállami korszaká
ban híres volt rendezettségéről, tisztaságáról. Ezt a jellem
zőjét máig megtartotta, Kelet-Európábán szokatlanul pe
dáns rendben tartott közterületekkel, parkokkal, épületek
kel találkozhatunk. A közlekedési infrastruktúra igen sűrű,
nemcsak busszal, hanem vonattal is bárhova könnyen el le
het jutni az országban. A közutak minősége kiváló, kátyús
szakaszokkal eldugott helyen sem találkozni. Több új,
nagyléptékű lakótelepi beruházás is feltűnik: ezek a szoci
alista időkből ismert stílust őrzik tovább, ugyanakkor formá
ik, színeik változatosak. Új építésű magánházat ezzel
szemben már nehezebb találni az országban. Lényeges,
hogy a belorussziai közbiztonság kiemelkedően jó. A nagy
arányú infrastrukturális beruházások mellett kiterjedt szoci
ális gondoskodás is jellemzi az országot. Az olcsó bérlaká
sok és olcsó közüzemek mellett ingyenes az egészségügyi
szolgáltatás és az oktatás is. Az átlagember életszínvonala
ugyanakkor nem mondható magasnak.
A belorusz állam tehát bevételeit jelentős arányban pol
gárainak jólétére fordítja, miközben a magángazdaságot
bonyolult szabályozórendszerrel igyekszik az általa optimá
lisnak tartott működésre ösztönözni. A fentiekkel - mind a
társadalmi viszonyok, mind a tárgyi környezet terén - mint
egy sajátos utóképét teremtették meg a Szovjetunió beren
dezkedésének, amelynek azonban peremfeltétele az állami
bevételek fenntartása. A közelmúltban az országgal kap
csolatban felszínre került politikai ellentétek - fegyverke
reskedelem, földgáz- és kőolajtranzit - ezen kérdés körül
forognak.
Az országban több izgalmas hadtörténeti kiállítás is lát
ható, amelyeket az odalátogatónak érdemes felkeresnie.
Cikksorozatunk a három legfontosabb helyszínt mutatja be,
Breszt város múzeumerődjét, a minszki Nagy Honvédő Há
ború Múzeumát és a Sztálin-vonal Szabadtéri Múzeumát.
e l o r u s s z ia

B

1. ábra. A breszti erőd romjai diorámában

2. ábra. Kiállított SzU-100 páncélvadász
3. ábra. Egy T-44 harckocsi

A BRESZTI ERŐD
Breszt 1945 óta határváros, a Szovjetunió, majd Beloruszszia nyugati kapuja, közlekedési csomópont. A második vi
lágháború legendás csatájának színhelye volt a breszti
erőd, amelynek során védői 28 napon át álltak ellen a né
met ostromnak.
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4. ábra. Az 1800-as évekből származó ágyúcsövek

6. ábra. Egy 76,2 mm-es 36.M légvédelmi ágyú

A mintegy hetvenhektárnyi erődkomplexum megépítésé
ről az 1830-as években született cári döntés. Központja
ként az arra ideális helyszínnek mutatkozó, a Nyugati-Bug
és a Muhavec folyók összefolyásánál kialakult szigetet je
lölték ki. A terv kivitelezésének az sem volt akadálya, hogy
az akkori Breszt városa ezen a szigeten foglalt helyet.
A szigeten alakították ki a Citadellát, ezt északról a kobrini,
délkeletről a volhiniai, délnyugatról pedig a tereszpoli védő
vonalak védték, valamennyit vizesárkokkal határolták. 1838
és 1842 között a várost mintegy 4 km-rel keletebbre költöz
tették. Az új településen modern, négyzethálós utcarend
szert alakítottak ki.
Az erődítmény - méretei ellenére - egészen a máso
dik világháborúig nem játszott jelentős védelmi szerepet.
Ez annak köszönhető, hogy a területi változások ellené
re egészen 1939 őszéig nem volt határerőd. Az első vi
lágháborúban német csapatok foglalták el. A len
gyel-szovjet háborúban többször is gazdát cserélt, a ri
gai béke alapján 1921-től Lengyelországé lett. 1939 ok
tóberében a Molotov-Ribbentrop-paktum eredménye
ként szovjet kézre került. Az 1941. június 22. és július
20. között folyt német ostrom során az erőd gyakorlatilag
megsemmisült, védői hősi halált haltak, csak néhány ka
tona élte túl az ostromot és a foglyul ejtett szovjet kato
nák lemészárlását.

Az erőd 1965-ben a Hős Erőd címet kapta, egyetlenként
a hős városok sorában. Látogatható része 1971. szep
tember 25-én nyílt meg, a múzeumerőd elsősorban máso
dik világháborús emlékhely. A Citadella keleti felét és a
Kobrin-védővonal délkeleti harmadát foglalja magában,
ezzel a teljes terület délkeleti egyharmadán helyezkedik
el. A bejárati részen az eredeti erődfalat ötágú csillagot
formázó, szovjet realista beton emlékművel koronázták
meg. A belépőt gyászzene, illetve katonazene, valamint
egy korabeli, a német támadást bejelentő rádióadás felvé
tele fogadja, megteremtve ezzel a hely szelleméhez illő
légkört. A bejárat mögött néhány harckocsit állítottak ki.
Figyelemreméltó a közelben elhelyezkedő Szomjúság
emlékműve.
Az erőd belső épületei kevés kivétellel megsemmisültek,
így csak a pinceboltozatai láthatóak a Fehér Palotának,
amely 1918-ban a szovjet állam és Németország között lét
rejött breszt-litovszki békeszerződés aláírásának helyszíne
volt.
A palota romjaitól néhány méterre található a Breszt
Erőd Védelme Múzeum. A látogató képet kap az erődöt
utolsó töltényig védelmező szovjet katonák küzdelméről,
az ostrom időbeli lefolyásáról. A múzeum igen hatásos, fi
gyelemfelkeltő, egyben méltóságot sugárzó módon került
kialakításra, két szinten. A kiállítás - az ostrom körülmé-

5. ábra. A 76,2 mm-es ZISZ-3 hadosztályágyú

7. ábra. Az 57 mm-es ZISZ-2 páncéltörő ágyú
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8. ábra. A 122 mm-es ágyú kiállított példánya

9. ábra. A 152 mm-es tarackágyú kiállított példánya

nyeiből következően - sajnos kevés eredeti tárgyi emlé
ket tartalmaz, e körben fényképeket sem találunk. A
pusztulást az ostrom végét követően keletkezett doku
mentáció mutatja be.
Az erőd területének központi részén emelték a Hősi
esség emlékművet, amelynek óriás, mintegy harminc
méter magas katonafej-kompozíciója látványával betölti
a tágas udvart, és meghatározza az emlékhely alap
hangulatát. Az emlékmű mellett 100 méteres obeliszk
áll, a védők emlékét őrző örökmécsessel és jelképes
síremlékek soraival. E mögött nyugati irányban találha
tó a középkori város Szent Miklós-temploma. A szovjet
időkben tiszti kaszinó volt, az ostromban azonban sú
lyosan megsérült. Helyreállítása után ma újra tem plom 
ként működik.
A központi emlékműtől délre lövegek kis szabadtéri kiál
lítását találjuk. Mögöttük az erőd épületében a Breszti
Szépművészeti Múzeum kapott helyet, amely a város má
sodik világháború utáni képzőművészeti életét dokumen
tálja. A múzeum mellett az eredeti, golyóütötte állapotában
meghagyott Holmi-kapun át a Nyugati-Bug folyó kis hídjá-

hoz jutunk ki. A folyó túlsó partján, az erőd közvetlen
szomszédságában a Beresztje Régészeti Múzeum mutat
ja be a város elődjének középkori maradványait. A bejára
tán túl már Belorusszia és Lengyelország határának öve
zete kezdődik. Az erőd nem látogatható körzete is a határ
övezetbe tartozik.
A múzeumerőd Breszt város nyugati peremén, a
Maserov sugárút végén helyezkedik el. Minden hónap utol
só keddje kivételével mindennap 9 és 18 óra között nyitva
van. Területére ingyenes a belépés, a múzeumok mintegy
egy eurónak megfelelő belépődíjat szednek.
(Folytatjuk)

Felhasznált

irodalom

G. L. Lihtarovics: Citadel of Glory. Minszk, Belorusz Kiadó,
1985.
The Brest Hero-Fortress. Minszk, Belkartografia, 2006.

Serényi Péter
1953-2008
2008. május 5-én hosszan tartó súlyos betegség után életének 54. évében elhunyt Serényi
Péter hajózási szakíró, modellező. A középfokú közgazdasági képesítés után elvégezte a
gépipari technikumot is, és több mint 10 évet a Magyar Hajó és Darugyár Óbudai üzemegy
ségében, majd a FÉG anyagvizsgálati laboratóriumában dolgozott. A középkori vitorlás ha
jókkal foglalkozott, cikkei a korabeli Modellezésben és Ezermesterben jelentek meg. Meg
szervezője, egyben első vezetője is volt a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klubjának.
A Klub négy füzetes kiadványát is ő szerkesztette, számos kiállítást rendezett. Közreműkö
dött a zebegényi Hajózástörténeti Múzeum anyagának elkészítésében. Gyűjteményét a Had
történeti Levéltár és a Hajózástörténeti Múzeum gondozza.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Sárhidai Gyula
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A ra n y i László

A kínai űrprogram
múltja, jelene és jövője

ŰRÁLLOMÁS

V. rész

koriban úgy becsülték, a részletes tervek kidolgozásához
két év elegendő lesz.
A munkálatok azonnal megkezdődtek a kiszolgáló űrha
jóval kapcsolatosan. A 863-204 Szakértő Bizottság 1989
júliusában végül pilótás űrkapszula megépítését javasolta,
első repüléseként a 2000. évet megjelölve. Mindez megfe
lelt a vezetők elképzeléseinek, az akkori kínai pilótás űrka
pacitásnak, egyben meghatározta az utat a létfontosságú
földi infrastruktúra és a világűri követőhálózat technológiai
rendszereinek kifejlesztése felé. Ezzel egy időben párhuza
mos fejlesztések is indultak kétfokozatú, vízszintesen star
toló és ugyancsak vízszintesen leszálló, többszörösen fel
használható űrrepülőgép kifejlesztésére, az első repülés
céldátumaként 2015-öt megjelölve.
A beszámoló nem érte el a kormányzatra a kívánt hatást.
Teng Hsziao Ping kínai vezető mindkét tervet visszautasí
totta, mondván, egyik sem valósulhat meg az ő életében. A
kínai űrszakemberek visszatértek tervezőasztalaikhoz.
Mindössze három éven belül a pilótás űrkapszula terve új
raéledt a Project 921 tervezet keretében, mely első pilótás
berepülését 2003-ban hajtotta végre „Sencsu” névre ke
resztelve. 1992. augusztus 1-jén Li Peng felvázolta a Pro
ject 921 tervezet végső ütemezését:
- 1. fázis: a tervezett űrkapszula két pilóta nélküli repülé
se, majd ezek után az első pilótás berepülés, 2002-es cél
dátumot megjelölve.
- 2. fázis: 2008-tól kezdődően számos pilótás repülést
ölel fel a technológia működőképességének igazolására,

A Project 921 második fázisának kicsúcsosodásaként
egy nyolctonnás, ember irányította miniűrállomás kerülne
Föld körüli pályára a tervek szerint röviddel a Sencsu-8
útját követően, valamikor 2008 után. A laboratóriumot va
lószínűleg egy Sencsu szervizmodul alkotja majd, vala
mint egy meghosszabbított orbitális modul. Több Sencsu
űrhajó kikötne majd az állomásnál, az egyes küldetések
végeztével pedig visszaszállítják a kísérleti termékeket. A
legvalószínűbb forgatókönyv szerint néhány pilótás űrre
pülést hajtanak végre 2009-2012 között a C Z-2F hordo
zórakétával indulva az egyetlen modulból álló űrállomás
hoz, hogy aztán a későbbiekben pályára kerülhessen a
20 tonnás - egy vagy több, hasonló méretű modulból ál
ló - űrlaboratórium.
Kína 1985 júliusában kezdte meg jelentős léptékű em
beres űrprogramját. A döntés az élénk nemzetközi űrtevé
kenység hátterének ellenére született meg. Az Egyesült
Államok éppen nekilátott Stratégiai Védelmi Kezdeménye
zése és a Freedom űrállomás megvalósításának, az oro
szoknak megvolt a maga Burán űrrepülőgépe, Mir űrállo
mása, miközben már a M ir-2 megépítésén dolgoztak, és
természetesen a saját csillagháborús programjukon. Az
európaiak a Flermész pilótás űrrepülőgépüket fejlesztet
ték, és Japán a Hope elnevezésű saját űreszközét. Csak
Kína és India maradt el az ambiciózus űrprogramok meg
hirdetésében. Úgy tűnt, Kínának akcióba kell lépnie, ha
meg akar maradni világhatalmi té
nyezőnek.
Ren Hszin Min - abban az időben
a legfőbb kínai rakétaszakértő - hitt
27. ábra. Kínai űrállomásmodell a hannoveri kiállításon (Mark Wade felvétele)
abban, hogy Kínának nemzeti cél
ként kell kitűznie saját űrállomás
megépítését. A fejlesztések felölel
nék az űrtechnika teljes skáláját, be
leértve a korszerű hordozórakéta-ka
pacitást is. 1986 kora tavaszán a Kí
nai Tudományos Akadémia egyik bi
zottsága (Vang Da Hang, Vang
Gancsang, Jang Dzsiacsi, Csen
Fandzsun) hét részkérdésből álló ta
nulmányt terjesztett elő a Project 863
tervezet keretében a kínai technoló
giai fejlődés felgyorsítása érdeké
ben. Ezek a tanulmányok felölelték a
biológia, az asztronautika, az infor
mációs technológia, a katonai tech
nológia, az automatizálás, az ener
gia- és az anyagtudományok terüle
tét. Az asztronautikára vonatkozó
863-2 jelű tanulmány 863-204 szá
mozású fejezete foglalkozik az
űrszállítórendszerekkel, az űrállo
mást kiszolgáló berendezésekről
szóló elképzelés pedig a 863-205
megjelölésű fejezetben található. Ak
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Program

Sencsu
tömeg (kg)

Rakétafokozat
tömeg (kg)

Rakétafokozat
fejlesztve ...

Hordozórakéta

2 indítás - folyékony O2 /H 2 hajtómű,

7800

14 300

CZ-3A 3. fokozat

CZ-2F/CZ-2E(A)

6600

14 000

CZ-4A 3. fokozat

CZ-2F/CZ-2E(A)

6000

ismeretlen
ismeretlen

ismeretlen
ismeretlen

CZ-3B(A)
CZ-5-5.0

teljes Sencsu
2 indítás - N2 O4 /UDMH hajtómű
- csupasz Sencsu
1 indítás - csupasz Sencsu
1 indítás - Sencsu holdűrhajó

10 000

1. táblázat: A holdkerülő Sencsu űrhajó kiépítéseinek tömegmegoszlásai

konferenciát tartott, ezen bejelentette, a Sencsu űrhajó
megközelítési és dokkolási műveleteket orbitális pályán,
valamint a 8 tonnás űrlaboratórium működtetését, felhasz fejlesztésének első fázisa véget ért, ezt követően számos
pilótás és pilóta nélküli repülésre kerül majd sor. Ezen re
nálva az alap-űrhajózási technológiákat.
- 3. fázis: 20 tonnás űrállomás Föld körüli pályára bocsá pülések sorozatával kívánják igazolni a kínai emberes
tását indítványozza, valamikor 2012 és 2015 között, a sze űrhajó megbízhatóságát, a biztonságos repülések végre
hajtását Föld közeli pályán és a zökkenőmentes vissza
mélyzetcserét a 8 tonnás pilótás űrhajó bonyolítaná.
A tervek végső változatát 1982. szeptember 21-én fogad térést a Föld felszínére. A Föld körüli pályán az űrhajósok
ták el, a Project 921 megvalósítását, azaz az embert szállí Föld-megfigyeléseket végeznek, és kísérleteket hajtanak
tó űrhajó megépítését a lehető legkorábban megkezdték. végre. A második fázisban űrsétákra, megközelítési és
2,3 milliárd dollárt költöttek minderre 1992 és 2003 között, dokkolási műveletek megvalósítására kerül sor. Űrlabora
létrehozva a Sencsu űrhajót és a kiszolgálásához szüksé tórium felbocsátását tervezik, emberek fogják felkeresni
rövid küldetések alkalmával, működtetése űrhajósok fel
ges infrastrukturális hátteret.
Az űrállomás megvalósításához szükséges vezetői jóvá ügyeletét igényli, a közbenső időszakokban autom ati
hagyás 1999 februárjára datálható, a tervek áttekintésére kus módba állítják. A harmadik fázis a nagyobb űrlabo
már az év májusában sor került. A munka mind a nyolcton ratórium felbocsátását jelenti majd. Ez lesz Kína első,
nás, mind a húsztonnás űrállomás-változatra kiterjedt. A igazi, állandóan lakott űrállomása.
2002
márciusában bejelentették, az állandóan lakott űrál
tesztelésére már meg is épült egy 7 m átmérőjű és 12 m
lomás tömege 2 0 1 lesz, s a következő generációs hordozómagas vákuumkamra.
rakéta indítja majd. Még ugyanabban az évben azt is hoz
Az űrállomás első modelljét a Hannoveri Expo 2000-en
mutatták be a nagyközönségnek. Elemekből épült fel, zátették, a 20 t-s állomás felbocsátására semmiképpen
szemmel láthatóan a Sencsu űrhajó orbitális moduljának nem kerül sor 2010 előtt, de az is lehet, hogy csak 15 évvel
meghosszabbított változataiból. A modell a következő ele később!
2002 decemberében nyilvánosságra került, munkálatok
meket tartalmazta:
- Csatlakozómodul: nagyjából 3 m hosszú és 2,2 m át folynak az űrállomás számára tervezett robotkar 2 0 %-os
mérőjű, hat csatlakozóponttal ellátva. Kettőhöz közülük ki méretű modelljével. Ez a modell egyben az ötödik generá
terjedt, forgatható napelemek csatlakoznak (alapkiépítésé ciós prototípusát jelenti e berendezésnek a Műszaki Irányí
tás 502-es Kutatási Intézet égisze alatt megépítve.
ben hasonlatosak a Sencsu űrhajóhoz illesztettekhez).
Ezt követően az űrállomás emlegetése egy időre eltűnt a
- A csatlakozóm odul m indkét végén két hosszú
kínai sajtóból. 2004 februárjában azonban közölték, az első
(8 -1 0 x 2 ,2 -3 m) modul látható, 10-10 csatlakozóponttal
űrállomás (feltehetően a 8 tonnás), a Sencsu- 6 , - 7 és - 8
felszerelve egyenként. Ezekhez a pontokhoz kapcsolva
légzsilip, illetőleg ellátómodul, haj
tóműmodul és két rácsos tartószer
kezet parabolaantennával kapott
helyet.
A viszonylag szerény űrállomás tel
28. ábra. A kínai modulűrállomás egy darabja
jes mérete 20 m, 40 t-nál valamivel ki
sebb össztömeg mellett. A számos
használaton kívüli csatlakozási pont
azt sejteti, hogy további bővítésre ke
rülhet sor.
2001
februárjában megszületett a
döntés Kína következő generációs
modern hordozórakétája fejlesztésé
nek megkezdéséről. 2 0 1 0 - 2 0 1 2 -től
várható első repülésük, ezeket kíván
ják felhasználni a nagyobb, 5 m-es át
mérőjű és 20 t-s elemeket tartalmazó
űrállomás felbocsátásához.
2001 júniusában nyilvánvalóvá
vált, Kína a Project 921 űrprogram
mindhárom lépését végrehajtja.
Vang Jongcsi, a pilótás űrrepülések
főmérnöke és főtervezője Pekingben
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29. ábra. A holdkerülő Sencsu fantáziarajzon

űrhajó repülését követően kerül felbocsátásra, miután sike
rült demonstrálni az űrhajó megközelítési és dokkolási ké
pességeit.
A legutóbb bemutatott verzió szerint a kínai űrlaboratóri
um moduljának átmérője nagyobb lesz, nagyjából 4 m, egy
kisebb, körülbelül 3 m átmérőjű modul csatlakozik az elejé
hez. A Sencsu űrhajó ehhez a keskenyebbik részéhez (va
lószínűleg a meghajtásról gondoskodó alkotóelem) csatla
kozik - legalábbis egy fotón bemutatott elrendezés szerint.
Minden bizonnyal hasonló dokkoló berendezés található az
állomás vastagabbik végén is, azaz elmondható, elrende
zése nagyban hasonlít a kezdeti Szaljut űrállomások kiépí
téséhez.

30. ábra. A Sencsu küldetés jelvénye

Az alábbi technológia teljes egészében rendelkezésre
áll ilyen jellegű repülés végrehajtására: hordozórakéták,
dinitrogén-tetraoxid/UDMH vagy folyékony oxigén/hidrogén üzemanyaggal, durván megfelelnek teljesítményben
egy Sencsu nagyságú űreszköz holdkerülő küldetésé
hez, sőt, már repülés közben is igazolták megbízhatósá
gukat.
Kína jelentős tapasztalatokkal rendelkezik űreszközök
követése, telekommunikáció és űreszközök vezérlése te
rén, egészen a geoszinkron pálya magasságáig (mindez jó
val összetettebb feladat, mint egy „egyszerű” holdkerülő re
pülés). Követőhajók állnak szolgálatban szerte a világon,
nyilvánvalóan képesek figyelemmel kísérni egy viszonylag
távolabbi, űrbe vezető küldetést.
A Sencsu űrkapszula valójában a már jól kipróbált orosz
H oldkerülő küldetés
Szojuz űrkapszula másolata, beleértve az aerodinamikai
tulajdonságokat is. Szojuz-formájú és nyilván azzal azonos
2003 februárjában kínai forrásokban különböző fejtegeté repülési paramétereket mutató szerkezetet már az 1960-as
sek jelentek meg kínai űrhajósokkal végrehajtott holdke években kipróbáltak az orosz L1 emberes holdprogram ke
rülő repülésről, 2008-as időpontot megjelölve végrehaj retében. Az űrkapszula képes volt visszatérni a Földre vé
tásra. Az év január 4-én Hszu Jangsong, a Kínai Nemze konyabb hővédő réteggel is, mint amilyet a Föld körüli pá
ti űrhivatal rangidős hivatalnoka kijelentette: „Kína hat hó lyáról való visszatéréskor alkalmaznak. Hasonló technikai
napon belül embereket küld az űrbe, és négy éven belül változtatásokat eszközöltek a Gemini Holdprogramban az
pedig holdkerülő küldetést hajt végre.” E bejelentést kö 1960-as években.
vette februárban Huang Csungping, a kínai űrprogram
Ilyen repülés végrehajtása 2010 előtt minden bizony
hordozórakéták építéséért felelős részlegének főigazga nyal kettős fellövést igényelne, a jelenleg is használt
tója által tett állítás, miszerint „Kínának minden lehetősé C Z -2 E /C Z -2 F hordozórakéták alkalm azásával. A
ge megvan arra, hogy űrhajósokat küldjön a Holdra.” Az Sencsunak természetesen előtte még bizonyítania kell
tán 2003 márciusában Ujang Csijuan nyilvánosságra megközelítési és dokkolási képességeit, erre lesz kitű
hozta a holdkutatásra vonatkozó 15 éves, három lépés nő alkalom az emberi felügyelettel működtetett űrállo
ben végrehajtandó tervezetet. Azt is kijelentette, embe más. Ráépítve egy már igazoltan m egbízható
res küldetés nem szerepel a holdkutatás tervei között az dokkolórendszert egy, már ugyancsak igazoltan meg
elkövetkező évtizedben. E nyilatkozat hivatalosan is bízható rakétafokozatra (m iként az m egtörtént a
megcáfolta az előző bejelentést. Ezért szinte bizonyosra G em ini-Agena páros esetében az 1960-as években),
vehető, Sencsu űrhajóval végrehajtandó holdkerülő repü nem is tűnik annyira bonyolultnak. Ebben a felállásban
lésre nem kerül sor 2015 előtt.
a pilótát szállító Sencsu űrhajó a C Z-2F hordozórakétá
A Holdat megkerülő küldetés végrehajtására Kína termé val indulna. Ezt követné egy újraindítható, folyékony
szetesen képes. Az állandó űrállomás 2010 utánra halasz hidrogén/oxigén hajtóanyag-keveréket hordozó rakéta
tása lehetővé teszi a kínaiak számára, hogy részletesen fokozat pályára állítása a C Z-2E(A) hordozórakétával.
megvizsgáljanak egyéb lehetséges űrhajózási programo A Sencsu űrhajó ezután dokkolna a rakétafokozattal,
kat. Egy holdkerülő repülés hatalmas presztízsértékkel bír mely a Hold felé vezető pályára állítaná a rendszert.
na, sokkal, de sokkal jelentősebb eredmény lenne a világ
Alternatív lehetőségként Kína egyfajta visszhangként
szemében, mint egy kisebb űrállomás pályára állítása.
végrehajthatná a szovjet L1 tervet, mindehhez felhasználva
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a már bejelentett (ám ismeretlen) C Z-2E(A) vagy
CZ-3B(A) hordozórakétákat, közvetlen repülést végrehajt
va a lecsupaszított Sencsu űrhajóval a Hold felé.
A tervek szerint a C Z-5 sorozat nehéz hordozórakétája
2010-ben rendelkezésre fog állni. Ez a rakéta a Sencsu űr
hajót képes egyenesen a Holdig repíteni - többlethajtó
anyaggal pedig akár Hold körüli pályára állítani, miközben
térképezési és kutatási feladatokat hajthatnak végre az űr
hajósok - , aztán leválasztani az űrhajót a Hold körüli pályá
ról, és visszarepíteni a Földhöz.

A Hosszú

M enetelés

5

hozzászerelik a hordozórakétához a startot mindössze
három nappal megelőzően.
A gyártó a CALT, hasznos teher 11 000 kg geoszinkron
átmeneti pályára, tolóerő a fellövéskor 8,240 000 kN. Teljes
tömeg 630 000 kg. Az első fokozat átmérője 5,00 m, teljes
hossz 58,00 m.

H oldbázis
Kínai tudósok 2000 elején megvitatták egy emberek által
irányított holdbázis építésének lehetőségét. Az elképzelés
mögött pénzügyi háttér még nem áll, ez ugyanakkor még
nem is szükséges, hiszen megvalósítását a XXI. század
második negyedére tervezik.
A Project 921 tervezet fejlesztése kapcsán pilótás űr
hajó kifejlesztése és felbocsátása képességének kifej
lesztése mellett a kínai tudósok sokkal magasabbra tö 
rő elképzeléseket is megfogalmaztak egy 2000-ben ta r
tott m egbeszéléssorozat kapcsán, beleértve holdbázis
megépítését is. A Hannoveri Expo 2000 rendezvényen
a kínai pavilon kiállításának központi helyét foglalta el
két kínai űrhajós modellje, amint éppen kitűzik nemzeti
zászlójukat a Hold felszínén. 2000. október 4-én az
Assosiated Press beszámolt Csang Fenggan, a Kínai
Tudományos Akadémia alelnökének kijelentéseiről, m i
szerint az ázsiai ország folyamatosan lakott holdbázis
megteremtésén dolgozik, bányászati tevékenységet kí
vánnak folytatni égi kísérőnkön (főleg hélium -3-at,
mely a fúziós atom reaktorok üzemanyaga). 2000. októ
ber 13-án a Hszinhua Hírügynökség már konkrét me
netrendet is leközölt. Ez a menetrend akkoriban sokkal
inkább tartozott az álmok, mint a valóság kategóriájá
ba, főleg, ami az anyagi hátteret illeti, arra azonban
mindenféleképpen jó volt, hogy jelezze Kína XXI. szá
zadi űrfejlesztési irányvonalát.

Az 522/HO számított a teljes alapkiépítésű konfiguráció
nak a Hosszú Menetelés sorozat új generációs hordozórakétájának; a szokásos 5 m átmérőjű magfokozatot
használná, ráültetve egy további 5 m-es fokozatot, ezen
kívül 2 db 2,25 m átmérőjű és 2 db 3,35 m átmérőjű szi
lárd gyorsítófokozat segítene az indulásnál. 2003-ban
még azt közölték, a Pekingi Olimpiai Játékok előtt sor ke
rül első repülésére. Később azonban az első start idejét
2010-2012-re módosították. Nagyméretű távközlési mű
holdak felbocsátására kívánják elsősorban használni.
Geoszinkron átmeneti pályára nagyjából 10-12 tonnát
képes állítani.
Kína új generációs, sokoldalúan felhasználható hordozórakétájának terveit először 2001-ben hozták nyilvánosság
ra, kissé módosított leírást ismerhettünk meg 2002 szep
temberében a vucsai légi bemutatón. A hajtóművekre és a
tömegére vonatkozó adatokat 2003 szeptemberében, a
brémai FAI rendezvényen ismerhette meg a világ. A szilárd
gyorsítórakétákat különböző számban és méretben (2,25
m, 3,35 m és 5,0 m átmérő) lehet az első fokozatra illeszte
ni. Mindezek tolóereje hozzáadódik az új, variálható tolóe
rejű, 120 t-t leadó folyékony oxigén/kerozin vagy az 50 ton
nát leadó folyékony oxigén/hidrogén
hajtóművek teljesítményéhez. A hasz
nos teher rekeszének külső átmérője
31. ábra. Kínai holdbázis modellen
5,2 m.
Az új hordozórakéta-család meg
bízhatóságát 98%-osra tervezik,
szemben a jelenleg használatos 91 “Zo
os megbízhatóságú kínai hordozóra
kétákkal. Azt is szeretnék elérni, hogy
nagyjából 20%-kal kevesebbe kerül
jenek, mint a jelenleg használatosak.
Az új sorozat főtervezője Long
Lehajo.
Az új rakétacsalád egészen szo
katlan, „egyenesen a kilövőállásba”
technikát valósít meg, rendkívül
magas szinten automatizált rend
szerek működtetésével, mindössze
20 napos összeszerelési és indítási
ciklusokban képes dolgozni. A raké
tát függőlegesen szerelik össze
magán a kilövőálláson, mihelyt az
egyes fokozatok m egérkeznek a
helyszínre. A munkálatokat mobil
szerviztoronyból (MST) irányítják.
Mindezzel párhuzamosan a hasz
nos terhet beszerelik a hordozó
kapszulájába, egy erre a célra kije
lölt épületben. Ha mindez megvan,
akkor a tárolójában pihenő rako
mányt a kilövőállásba szállítják, és
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A 2001-ben elfogadott tízéves kutatási programban
nem szerepelt semmiféle összeg a holdbázis megépítése
vonatkozásában. 2001 júliusában a Kínában megjelenő
„űrrepülés” magazin már sokkal szerényebb tervekről
számolt be, azonban ezek is jelentős csúszást szenved
nek. Nézzük a jelen, a talán meg is valósuló verzió me
netrendjét:
1. fázis: 2007 második fele. Hold körüli pályára álló űr
szonda indítása, az űrszerkezet bizonyára a DHF-3 szer
kezeti elemeire épül.
2. fázis: 2012. Sima leszállás a Hold felszínére, holdjáró
val.
3. fázis: 2018. Talajminta visszajuttatása a Földre.
Emberek által folyamatosan lakott holdbázis felépítése,
az ehhez szükséges szerkezeti elemek és hordozórakéták
kifejlesztése csak 2020 után kezdődhet meg. (Más orszá
gokkal, pl. Oroszországgal összefogva mindezek a tervek
jóval korábban is megvalósulhatnak, elég csak a közös
orosz-kínai Mars-szondára gondolni, mely leszállást fog
végrehajtani a Phobos hold felszínén várhatóan 2010-ben.)
A Sencsu űrhajó biztosítja a kínaiak számára a holdprog
ram megkezdésének lehetőségét, attól a pillanattól kezdve
fel is használhatják, amikor a program beindításáról döntés
születik. A Sencsu visszatérő kapszulájának kiépítése pon
tosan olyan, mint az orosz Szojuz űrhajóé. Ezt az oroszok
kifejezetten arra tervezték az 1960-as évek közepén, hogy
visszatérjen a Holdról a Földre, mindemellett már bizonyí
tott is ilyen célra való felhasználhatóságát illetően.
Alkalmazva a már szintén igazolt megbízhatóságú kínai fo
lyékony oxigén/hidrogén hajtómű-technológiát, a Sencsu
űrhajóval a Hold felszínére induló leszállóegység tömege
alatta maradhat a 40 t-nak. A Hold felé vezető útra nagyjá
ból hasonló tömegű folyékony oxigén/hidrogén hajtású hor
dozórakéta szükséges.
Ilyen tömegű hasznos teher felbocsátása elérhető terve
zett és továbbfejlesztett C Z -5-5.0 hordozórakétával abban
az esetben, ha 8 db 3,35 m átmérőjű leváló szilárd
gyorsítófokozatot alkalmaznak a felbocsátásakor. Mindez
akár már 2010 végére elérhető lesz. Két ilyen C Z-5-5.0 ra
kéta felbocsátása - egyik a Hold felé biztosítja a meghaj
tást, a másik pedig a Sencsu űrhajót tartalmazza - képes a
szükséges nagyságú terhet Föld körüli pályára küldeni. Mi

után csatlakozott a Hold felé meghajtást adó rakétafokozat
hoz, a Sencsu űrhajó közvetlen Holdra szállási pályára áll
hat. Pontosan ugyanezt a közvetlen leszállási tervet támo
gatták az orosz elképzelések is az 1970-es években mint a
legpraktikusabb megoldást holdbázis alapítására és kiszol
gálására (a Hold körüli pályára állás beszűkíti az elérhető
térség nagyságát, mindössze a holdi egyenlítő térségére
korlátozza azt).
A Sencsu számára kifejlesztendő Holdra szálló fokozat
szintén felhasználható a későbbi bázis kiépítéséhez,
egyutas megoldással 11 t-t juttathatnak kísérőnk felszínére.
Nézzük meg részletesen, miként nézne ki egy ilyen holdűr
hajó!
A Hold felé vezető, átmeneti pályára állító fokozat teljes
tömege induláskor 39 t, ebből szerkezeti tömeg 4 t. 460 sig működne, a működése során állítaná a Sencsu űrhajót
magas elliptikus pályára a Föld körül. A 40 t-s tolóerejű, a
C Z-5 hordozórakéta-család számára kifejlesztendő hajtó
művet használná.
A Sencsu űrhajó holdraszálló változatának teljes tömege
39 t. Az alábbi részekből épülne fel:
Leszállóegység, 28 t össztömeg, ebből 4,5 t az üres tö
meg (beleértve a leszállótalpakat is). Ez az egység juttatná
a felszínre a Sencsu űrhajót, és kilövőállásként szolgálva
indítaná azt vissza.
A Sencsuból kialakított visszatérő űrhajó. A Föld felé in
duló tömege 11 t, ebből 5,5 t az üres tömeg. Tartalmazna
egy egytonnás orbitális modult (pilótafülkeként szolgálna a
leszállási manőverek megkezdésekor), a 3 t-s , Földre le
szálló Sencsu űrkapszulát (2-3 űrhajós számára), vala
mint az átalakított szervizmodult (7 t, ebből 5,5 t üzem
anyag).
Az itt felvázolt természetesen a legegyszerűbb megol
dás, vannak jóval robusztusabb elképzelések is, melyek
szerint két darab 39 t-s rész indulna, egyik a Hold felé vezető pályára állítást, a másik a leszállást hajtaná végre. így
viszont 16 t-nyi hasznos berendezés lenne juttatható a fel
színre, akár báziskiépítési felszereléshez, akár a Sencsu
űrhajó visszajuttatásához a Földre.
Az igen nagyra törő tervek megvalósulásának ütemter
vére egyértelmű hatást gyakorolnak majd a nagyhatalmak
közötti erőviszonyok és - ami kifejezetten új elem - az űr
turizmus. Ha pedig fizető kereslet je
lentkezik, akkor mindez sokkal koráb
32. ábra. Kínai hordozórakéták, bal szélen a Long March 5 rakétával
ban is megvalósulhat, hiszen egyik
nagyhatalom kormánya sem enged
heti meg magának - főleg presztízsszempontok miatt - , hogy magáncé
gek jóval rugalmasabban és jóval ol
csóbban hajtsák végre mindazt, amin
ők évtizedekig „variálnak” konkrét
előrelépések nélkül, hatalmas zsák
utcák beiktatása mellett.

Felhasznált

irodalom

http://www.n2yo.com
http://www.skyrocket.de
http://www.eumetsat.int
http://news.xinhuanet.com
http://www.geocities.com
http://www.china-embassy.org
http://centaur.sstl.co.uk
http://www.astronautix.com
http://space.skyrocket.de
http://en.wikipedia.org
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Szám véber Norbert:
KARD A PAJZS MÖGÖTT
A Konrád hadműveletek története, 1945
A szovjet csapatok 1944. december 24-én bekerítették Budapestet és megkezdő
dött a város ostroma. A védő német-magyar erők előzetesen nem készültek erőd
harcra, ezért az OKW igyekezett felmenteni a csapatait, hogy a bekerítést felszá
molja. Ezért 1944 végétől, 1945. február közepéig három hadművelet indult Konrád
I, II, és III jelöléssel a Heeresgruppe Süd részéről. Ezek az elégtelen erők miatt nem
tudták az áttörést megvalósítani, így Budapest 1945. február 14-én elesett. A kötet
részletesen tárgyalja okmányok alapján a harcoló felek erőviszonyait, tevékenysé
gét, veszteségeit, hadrendjét stb. Az anyagban 84 db fotó és 19 térkép található.

Puedlo Kiadó, 2007., 263 oldal. Ára: 1990 Ft-ért
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető vagy megvásárolható
a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás.
Telefon 460-3722,06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.)
E-mail: dornan@vipmail.hu

Négyesi Lajos:
46-O S SZEGEDI BAKÁK A TO LM EINI HÍDFŐBEN
Csatatér útikönyvek

esacacéR | j j | ucsKönvveK

Igazán nehéz megállapítani, hogy Négyesi Lajos 46-os szegedi bakák a tolmeini
hídfőben műve útikönyv vagy hadtörténeti írás. A szerző kiváló érzékkel mutatja be
a 46-os harcát az első világháború olasz frontján. Bejárta a vidéket, melyet leírás
sal, fényképpel tár elénk, közben megemlékezik az akkori eseményekről. Csaták,
véres küzdelmek elevenednek meg, ha végigolvassuk a Csatatér útikönyvek első ki
adványát.
A könyv minden mondatában érződik a múlt, az ősök tisztelete, szeretete. Erede
ti fényképek, térképek jelenítik meg a sírokat, a temetőket, az akkori borzalom mind
két ellenséges féltől nagy véráldozatot követelt. Négyesi társaival kutatott, ásott, fe
dezte fel az eltűnt kazamatákat, hogy valós borzalmában idézze meg a háború min
dennapjait, ahogy azt a szegedi 46-osok végigélték.

Hadimúzeum Alapítvány, Budapest 2007. 120 old. + térképmelléklet. Ára: 2100 Ft

Pokorádi László
Rendszerek
és folyam atok
modellezése

Pokorádi László:
RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK MODELLEZÉSE
A könyv szerzője a Debreceni Egyetem Műszaki Karának egyetemi tanára. A könyv
témája szerint a műszaki, alkalmazott matematikai tudományterületekhez tartozik.
A technikai rendszerek matematikai modellezési és modellelemzési módszereit mu
tatja be. Elsősorban a technikai rendszerek és folyamatok determinisztikus vagy
sztochasztikus modellezése iránt érdeklődő hallgatók, kutatók és szakemberek ér
deklődésére tarthat számot. Műszaki könyvtárak állományába kifejezetten ajánlott.

Campus Kiadó, Debrecen, 2008. Ára: 1500 Ft.
A könyv megrendelhető az alábbi címen: Debreceni Egyetem,
PONT Szolgáltató Központ, Ölveti László. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel./fax: 06/52/512-900/22 414-es mellék; mobil: 06/30 638-5073;
e-mail: egyetemielet@pszk.unideb.hu
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S an tiag o R ivas
Juan C arlos C icalesi

17.
18.
19.
20.

Támadás az HMS ARDENT ellen

ábra.
ábra.
ábra.
ábra.

Az Argentin Haditengerészet Skyhawkja (AN)
A YARMOUTH az ARDENT segítségére siet (RN)
A legénység elhagyja az HMS ARDENT-et (RN)
A Comando de Aviación Naval Argentina a háború
megkezdésekor nyolc Skyhawkkal rendelkezett,
melyekből hatot bevetettek az ARDENT
megsemmisítésére, de ebből három odaveszett (AN)
21. ábra. Egy Skyhawk landol az ARA 25 DE MAYO
hordozón (AN)
22. ábra. Skyhawkok az argentin repülőhordozón (AN)
23. ábra. Az HMS ARDENT 1982 áprilisában, déli irányba
hajózva (RN)
(Fotók a szerző gyűjteményéből)

jjj

D Jt ,

J

j э J 3 jJ

3 J

и

]D

j

D

Eves előfizetési díj 1980 Ft

2008

Baranyai László

Évadnyitó olasz módra

1. ábra. Fairchild C-119 Flying Boxcar szállítógép

5. ábra. Fokker Dr.1. „Replika” vadászgép

2. ábra. Republic F-84 F Thunderstreak „Getti Tonanti” 1959-60

6. ábra. North American F-86 Sabre vadászgép

3. ábra. ВАС RAF Strikemaster gyakorlógép

7. ábra. Lockheed T-33 Shooting Star gyakorlógép

Sri"

4.

ábra. Bird Dog 0 - 1 E/F futárgép

8. ábra. North American F-86 Sabre „Cavallino Rampante”
1959-60
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A lengyel haderő
L engyel Köztársaság közép
európai állam a Balti-tenger
partján, amely a szárazföldön
nyugaton Németországgal, délen
Csehországgal és Szlovákiával, kele
ten Ukrajnával, Fehéroroszországgal
és Litvániával, északon Oroszország
gal (a Kalinyingrádi terület nevű
exklávé révén) határos. Tengeri határ
választja el Dániától és Svédországtól.
Területe 312 685 km2, népessége 38
626 349 fő. Fővárosa Varsó. Lengyelország 16 vajdaságra (województwo)
mint közigazgatási régióra oszlik.
Az 1952-ben született alkotmányt
1989-ben módosították. 1997-ben vé
gül népszavazás hagyta jóvá a jelen
leg érvényben lévő alkotmányt. Ez tar
talmazza a katolikus egyház követelé
sét, az élethez való jogot. A lengyel ál
lampolgárok választják négy évre a
kétkamarás parlamentet (Zgromadzenie Narodowe, azaz nemzetgyűlés),
amely a 460 tagú Alsóházból (Sejm)
és a 100 tagú Szenátusból (Senat) áll.
A jelenlegi, 1997. évi alkotmány sze
rint az 5%-ot meghaladó pártok képvi
selői kaphatnak mandátumot, kivéve a
kisebbségi pártok részére garantált
két helyet. Az államfőt, azaz a köztár

A

sasági elnököt, a fegyveres erők főpa
rancsnokát általános választás kereté
ben öt évre választják. A legfőbb közigazgatási szerv a minisztertanács,
amelyet a miniszterelnök irányít. A mi
nisztereket a miniszterelnök javaslatá
ra a köztársasági elnök nevezi ki. Len
gyelország államformája köztársaság,
mely parlamenti és prezidenciális ele
meket ötvöző. Az igazságszolgáltatás
főbb intézményei: a Legfelsőbb Bíró
ság (Sad Najwyzszy, bíráit a köztársa
sági elnök nevezi ki a Nemzeti Igaz
ságszolgáltatási Tanács javaslatára,
határozatlan tartamra) és az Alkot
mánybíróság (Trybunal Konstytucyjny,
bíráit a Sejm választja 9 éves időtar
tamra).
A lengyel állam több mint 1000 éves.
A 16. században, a Jagelló-dinasztia
uralkodása idején Európa egyik leg
gazdagabb és legerősebb országa
volt. 1791. május 3-án a lengyel-litván
unió elfogadta Lengyelország májusi
alkotmányát, amely Európa első és a
világ második írott alkotmánya volt.
Röviddel később az országot felosz
tották szomszédai (Oroszország,
Ausztria és Poroszország) között. Az
első világháború alatt az antant hatal

1. ábra. A német NATO-segélyprogram keretében átadott Leopard 2A4 harckocsi
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I. rész

mai megállapodtak abban, hogy Len
gyelországot helyre kell állítani. Nem
sokkal a német fegyverletétel után,
1918 novemberében visszanyerte füg
getlenségét (Második Lengyel Köztár
saság).
Az 1919-1920. évi lengyel-szovjet
háborúban Lengyelország megőrizte
függetlenségét. A varsói csata után
1920. augusztus 15-én a Józef
Pilsudski marsall által vezetett lengyel
hadsereg győzelmet aratott, melyet
Visztulái csodának neveztek el (Cud
nad Wisla). Augusztus 15-e a mai len
gyel hadsereg napja. A Második Len
gyel Köztársaság a második világhá
ború kitöréséig állt fenn, Németország
támadásáig. A Ribbentrop-Molotovpaktum alapján 1939. szeptember 17én a szovjet hadsereg hátba támadta
a lengyel hadsereget. Németország és
a Szovjetunió felosztották az ország
területét maguk között (1939. szep
tember 27.). A világháborúban részt
vett valamennyi ország közül Lengyelország vesztette el polgárait a legna
gyobb arányban. A hatmilliós veszte
ség felét zsidók tették ki.
A háború után Lengyelország ha
tárait nyugat felé tolták, a keleti határ
a Curzon-vonal, míg a nyugati az
O dera-Neisse-határ lett. Ezáltal te
rülete mintegy 76 ezer négyzetkilo
méterrel, a háború előtti méretének
20%-ával csökkent. A határmódosí
tások emberek millióinak a vándorlá
sát kényszerítették ki. Lengyelor
szág ily módon, történetében elő
ször, egynemzetiségű országgá vált.
A Szovjetunió győzelme után KözépEurópa más államaihoz hasonlóan itt
is komm unista korm ány alakult.
1948-ban a sztálinista fordulat a to
talitárius korszak kezdetét hozta,
amely 1956 után kevésbé szigorú
formát öltött.
A munkások megmozdulásainak ha
tására 1980-ban megalakult a „Szoli
daritás” szakszervezet, amely néhány
év alatt jelentős politikai erő lett, ko
moly mértékben járult hozzá a Lengyel
Egyesült Munkáspárt uralmának el
vesztéséhez 1989-ben, megnyerte a
demokratikus választásokat, és az el
nöki székbe is a Szolidaritás párt jelölt
je került.
A sokkterápia program az 1990-es
évek elején képessé tette a lengyel
gazdaságot az átállásra, és az egyik

legdinamikusabb rendszerváltó állam
má vált. Lengyelország 1999-ben Ma
gyarországgal és Csehországgal
együtt csatlakozott a NATO-hoz, 2004.
május 1-jén pedig az Európai Unióhoz.

L eng yel-

m a g yar kapcso lato k

A magyar-lengyel történelmi, gazda
sági, kereskedelmi, kulturális és tudo
mányos kapcsolatok több mint ezer
éves múltra tekintenek vissza. E bará
ti érintkezések különösen az Árpád
házi királyok, I. (Nagy) Lajos, a Jagel
lók, Báthori István, Sobieski János és
II. Rákóczi Ferenc uralkodása idején
voltak hatékonyak és termékenyek.
A lengyel és magyar nép története
az évszázadok során sokszor nagyon
szorosan összefonódott. Közel egy
időben kerültünk be az európai kultúr
körbe, történelmileg egyformán szen
vedtünk a zsarnokságtól, függetlensé
gi harcainkat hasonló módon, véresen
verték le. Némileg hasonló módon súj
tották országainkat a határváltozások
is. Kapcsolataink az Árpád-háztól Bem
apón át az 1956-os poznani felkelésig
és a budapesti forradalomig közeliek
és a történelem viharait tekintve pár
huzamosak voltak. A második világhá
ború éveiben - és később is - lengyel
menekültek, teljes katonai egységek
és katonák találtak menedéket ma
gyar földön. Teleki Pál miniszterel
nöksége idején nagyon sok zsidó
menekültet fogadott be hazánk.
Az Országgyűlés határozata alapján
március 23-a a magyar-lengyel barát
ság napja.
A két ország 1919. szeptember 19én létesített egymással diplomáciai
kapcsolatot. A varsói képviselet 1921
szeptemberében követséggé alakult
át, amelyet rendkívüli követ vezetett
1939 szeptemberéig, a második világ
háború alatt szünetelt működése.
A Lengyel Köztársaság a közös ha
gyományokat és a történelmi múltat, a
társadalmi átalakulás azonos elemeit,
a politikai érdekek és célok egybeesé
sét figyelembe véve, hazánk egyik leg
fontosabb partnere. A magyar-lengyel
kapcsolatokat a történelmi barátság
hagyományaira is támaszkodó szövetségesi viszony jellemzi.

B iz t o n s á g p o l it ik a
Az ország 1999-ben csatlakozott a
NATO-hoz, és alkalmazkodni kíván a
szervezet változó stratégiai és politikai
igényeihez. Lengyelország regionális
hatalomként határozza meg katonai
és politikai ambícióit. A jelenlegi kör

nyezetben Lengyelországban is új biz
tonságfilozófiára támaszkodó bizton
ságot és ennek megfelelő katonai stra
tégiát hoznak létre. Biztonságának lé
nyeges eleme az előrelátás, hogy az a
fegyveres erők és a haditechnika fej
lesztésében és alkalmazásában is
megalapozottan biztosítva legyen. A
reformprogram alapján történő minden
beruházás az ország védelmi képes
ségének a szövetségesi kötelezett
ségvállalással összefüggő mértékű
növelésére szolgál.
Lengyelország biztonságpolitikájá
nak fő célja a demokratikus, független
és szuverén állam működésének biz
tosítása, a területi integritásának és
határai sértetlenségének védelme, az
emberi és szabadságjogok tisztelet
ben tartása. A partnerség és együtt
működés el/ei alap
ján érde
kelt az

2. ábra. Az Izraeltől vásárolt Spike
páncéltörő rakéta

ságos és békés rend építésében és
erősítésében Európában és világszer
te egyaránt. A demokratikus elvek, az
emberi jogok, a törvényesség és a
szolidaritás értelmében kiterjeszti az
együttműködés rendszerét. A NATO
és az Európai Unió tagjaként formálja
biztonságpolitikáját. Részt vesz a kö
zös európai külpolitika, valamint az
unió közös biztonság- és védelempoli
tikájának alakításában.
Biztonságpolitikájának megfelelően
teljesíti NATO- és EU-kötelezettségeit. Mint NATO-tag folyamatosan fej
leszti interoperabilitását és felajánlott
képességeit. Az európai biztonság
fenntartása érdekében kiterjedt együtt
működést folytat szomszédaival és
más európai államokkal, így Magyarországgal is.
Az Egyesült Államok rakétavédelmi
rendszert kíván Lengyelország terüle

tére telepíteni. Moszkva fenyegetések
kel próbálja megakadályozni, hogy
egyezség jöjjön létre Washington és
Varsó között az amerikai rakétaelhárí
tó rakéták telepítéséről. Ezek telepíté
se moszkvai álláspont szerint aláásná
Oroszország nukleáris elrettentő ké
pességét. Az Egyesült Államok szerint
a tervezett amerikai rakétavédelmi
pajzs, amelynek részeként Lengyelor
szágba kerülnének az amerikai ellen
rakéták, Irán és más „lator államok”
esetleges rakétatámadásai ellen lenne
hivatott védeni a nyugati országokat.
Egyáltalán nem irányulna Oroszor
szág ellen. Lengyel vélemény szerint
az Egyesült Államoknak több segítsé
get kell nyújtania Lengyelország biz
tonságának szavatolásához, ha meg
akar egyezni Varsóval a rakéták telepí
téséről.

A LENGYEL FEGYVERES ERŐK HELYZETE
A Lengyel Köztársaság Fegyveres
Erői (Sily Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej) három haderőnemből áll
nak: a szárazföldi erőkből, a légi
erőből és a haditengerészetből.
A haderő-átalakítási terv sze
rint a haderő rendeltetése az
ország biztonságának és fegy
veres védelmének szavatolása; a
szövetségesekkel kialakított védelmi
együttműködés folytatása; a nemzet
közi béke és biztonság megőrzéséhez
és a válságkezelő műveletekhez törté
nő hozzájárulás; a NATO- vagy EUtagországokat fenyegető katonai tá
madás elleni kollektív védelemben
való részvétel, valamint a terrortáma
dások megelőzése és elhárítása. Bé
keidőben fenntartják a biztonság meg
őrzéséhez szükséges képességeket,
illetve részt vesznek a katasztrófák fel
számolásában.
A haderő átalakítását a 2005 és 2010
közötti időszakra vonatkozó haderőre
form alapján hajtják végre. A terv 150
ezer főben jelölte meg a haderő létszá
mát (tábornok 145, főtiszt 11 008, tiszt
14 490, hallgató 900, tiszthelyettes 43
320, szerződéses katona 8578, sorka
tona kb. 60 ezer). Nincs kétség afelől,
hogy a közeli jövőben az összlétszám
100 ezer főre csökken. A haderő veze
tése szerint fejleszteni kell a haderő
harcászati-hadműveleti képességeit
annak érdekében, hogy az hatéko
nyabban legyen képes választ adni az
új típusú kihívásokra és a fokozódó
szövetségi elvárásokra. A haderő ve
zetése elsősorban a NATO-nak fel
ajánlott-gyorsreagálású és légi szál
lításra alkalmas - erők képességei
nek javítására, az expedíciós képes
2008/5 HADITECHNIKA
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ségek kialakítására, a vezetési rend
szerek korszerűsítésére, a logisztikai
biztosítás hatékonyságának növelé
sére, valamint új haditechnikai eszkö
zök (többcélú vadászrepülőgépek,
páncélozott szállító harcjárművek)
rendszerbe állítására helyezi a hang
súlyt.
Az eddigi válságkezelési műveletek
ben szerzett tapasztalatok szerint
2010-ig végre kell hajtani az alábbi fel
adatokat: a hadműveleti vezetés, irá
nyítás és felderítés átszervezése; a
hadműveleti területen feladatot teljesí
tő erők mobilitásának növelése és a
harcbiztosító és támogató elemek fej
lesztése. A tervben kiemelt feladatként
szerepel a hadererő alakulatainak át
szervezése, az új személyügyi politika
bevezetése, a már korábban megkez
dett korszerűsítési folyamatok folytatá
sa, valamint a szövetségi vállalások
teljesítése.
A haderő-átalakítási terv szerint vég
re kell hajtani a NATO és az EU részé
re felajánlott erők felkészítését; a ve
zetési, a felderítési és a légvédelmi
rendszerek interoperabilitási képessé
geinek fejlesztését; a haderő harci ké
pességének növelését; a logisztikai és
egészségügyi biztosítási rendszer mo
bilitásának fokozását és a katonai ala
kulatok és objektumok őrzés-védelmé
nek növelését.
A haderő vezetése szerint növelni
kell a teljesen hivatásos alakulatok

számát. Az eddigi műveleti tapasztala
tok szerint fokozni kell a haderő
HUMINT-képességeit,
a
Katonai
Csendőrség különleges műveleti ké
pességét, a CIMIC-képességeket, a
haderő kijelölt alakulatainak pedig el
kell sajátítania a pszichológiai hadvi
selés követelményeit. A nemzetközi
missziókban történő szerepvállalás
ban kiemelt fontosságú az egészségügyi biztosítás. A tervben szereplő ér
tékelés szerint növelni kell a haderő
képességeit az éjszakai harci tevé
kenységekben, kiemelten a helikopte
rek és a harci támogató erők feladatteljesítésében.
A Lengyel Köztársaságban továbbra
is érvényben van az általános hadkö
telezettség, de a kormány már beje
lentette, hogy 2010-től hivatásos had
erőt kíván létrehozni. Az átalakítást fe
lülvizsgáló katonai szakértők vélemé
nye szerint ehhez a jelenlegi védelmi
költségvetést az elkövetkező öt évben
meg kellene kétszerezni.
Korszerűsítik a haderő vezetési és
kommunikációs rendszerét is. Létre
hozták az Összhaderőnemi Műveleti
Parancsnokságot (Joint Operations
Command). Átalakítják a haderő lo
gisztikai rendszerét is, a Logisztikai
Gazdálkodási Központ a logisztikai tá
mogatás vezetéséért, a Katonai Va
gyonkezelő Ügynökség pedig a be
szerzésekért és az erők ellátásáért fe
lel majd.

3. ábra A hazai gyártású Rosomak 8x8-as lövészszállító harcjármű
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A haderő 2007 és 2012 közötti átala
kítási tervének megfelelően továbbra
is szerepel a vezetési rendszer átszer
vezése, az expedíciós képességek
növelése, a fegyverzeti rendszerek és
eszközök korszerűsítésének folyta
tása.
NATO-kötelékben Irakban 1700, Af
ganisztánban 1000, Koszovóban 800,
Albániában 140, a Kongói Demokrati
kus Köztársaságban pedig 172 fő len
gyel katona teljesít szolgálatot. ENSZkötelékben Libanonban 632, a Golanfennsíkon Szíriában 335 fő állomásozik.
A lengyel csapatok a NATO-követelményeket főleg a dán-német-lengyel kö
zös hadtest alapján teljesítik majd. A
nemzetközi együttműködési program
keretében a lengyel-litván és a len
gyel-ukrán zászlóaljat hozták létre.

S zárazföldi

erők

A szárazföldi erők helyét és szerepét
a lengyel biztonságpolitika és védel
mi stratégia határozza meg. Ennek
megfelelően a fegyveres erők alap
vető részét a szárazföldi erők képe
zik, melyek feladataikat a légierővel
és a haditengerészettel szoros
együttműködésben oldják meg. A
szárazföldi erők összetétele, szerve
zete és kiképzettsége képessé teszi
őket arra, hogy az országon belül
mindenféle katonai fenyegetettség-

T a n u lm á n y o k

erőkkel
m egerősített és
önállóan is működni képes
zászlóaljak, sőt századok
lesznek. A támogató erőik
kel megerősítve harccsopor
tokat hozhatnak létre, ezek
a saját támogató erőkön túl
m egerősíthetők helikop te 
rekkel, speciális alegysé
gekkel, katonai rendőrökkel
és feladattól függően má
sokkal is.
Fegyverzet,

4. ábra A lengyel fejlesztésű PT-91 Twardy harckocsi a T-72M1 bázisán

nek ellenálljanak. A nemzetvédelmi
stratégia ezen túlmenően előírja,
hogy a szárazföldi erők teljesítsék
nemzetközi kötelezettségeiket, ve
gyenek részt béke- és humanitárius
missziókban és a természeti kataszt
rófák elhárításában.
A szárazföldi erők parancsnoksá
ga a hadműveleti szintű vezetést va
lósítja meg. Alárendeltségébe tarto
zik két katonai kerület, három vagy
négy gépesített hadosztály. A had
osztály-parancsnokságok összesen
10, maximum 12 vegyes dandárt, ra
kéta-, tüzér-, felderítő, légvédelmi,
híradó, műszaki, vegyivédelmi csa
patokat és kisebb közvetlen, többek
között elektronikai harc, pszichológi
ai hadviselési alegységeket vezet
nek. Ezeken túl létrehoznak két lo
gisztikai dandárt. A nehéz dandárok
Leopard 2A4, lengyel fejlesztésű
P T -91-es és T-72-es harckocsikat
használnak. A könnyű dandárok ke
rekes páncélozott harcjárműveket,
szállítójárműveket és könnyű pán
célzaté HMMWV gépjárm űveket
üzemeltetnek. A kiválasztott egysé
gek új izraeli Spike-LR többrendelte
tésű páncéltörő rakétákat kapnak.
A parancsnokságnak három funkcio
nális eleme van, tervezési, vezetési
és kiképzési főnökségekből tevőd
nek össze.
A szárazföldi erők műveleti, területvédelmi erőkre tagolódnak, valamint

ide tartoznak a különböző közvetlen
intézmények is. A műveleti erők há
ború esetén támadó és védelmi mű
veletekben vesznek részt, míg béké
ben a kiképzés, béke- és humanitári
us missziókban való részvétel lehet a
feladatuk. A területvédelmi erők a
szárazföldi erők integrált részét képe
zik. Feladatuk a műveleti erők harcá
nak támogatása, meghatározott terü
letek, építmények védelme és a ka
tasztrófaelhárításban való részvétel.
A szárazföldi erők további nemzetkö
zi együttműködésre a lengyel-litván
és a lengyel-ukrán zászlóaljakat ké
szítik fel.
A 90-es években elterjedt „kisebb,
de modernebb hadsereg” szlogen je 
gyében folytatják a szervezeti és
technikai modernizációt. Több fej
lesztési programot is elindítottak,
melyek közül a híradó, vezetési, fel
derítő, elektronikai harceszközök és
a légvédelmi rendszerek modernizá
ciója a legfontosabb. Folyamatban
van a hivatásos katonai szolgálatról
szóló törvénynek m egfelelő állo
mánytábla kidolgozása is. Sok len
gyel hivatásos katona szolgál NATObeosztásokban. A lengyel katonák ki
emelkedő szerepet játszanak a nem
zetközi terrorizmus elleni küzdelem
ben Irakban és Afganisztánban.
A jövőben a lengyel szárazföldi
erők modul jellegűek lesznek. A mo
bilitás építőelemei a harctámogató

felszerelés

T -7 2 -e s harckocsiból 597
db, P T -9 1 -es harckocsiból
233 db, Leopard 2A4 harcko
csiból 128 db áll rendelke
zésre. Páncélozott szállító,
felderítő és harcjárműből
több mint 1000 db van. Főbb
típusai a BWP-1 (a BMP-1M
modernizált változata) és a
saját fejlesztésű (de finn ere
detű Patria) „Rosomak” kere
kes szállító jármű, melyből
jelenleg 107 db áll rendelke
zésre, de 2013-ig 690 db
lesz a hadrendben. Tüzér
eszközökből a 122 mm-es önjáró ta
rackból 509 db, a 152 mm-es önjáró
ágyútarackból 111 db van. 257 db
122 mm-es BM-21 sorozatvető és
169 db 120 mm-es aknavető mellett
növekvő számú 98 mm-es aknavető
és Spike típusú páncéltörő rakéta ke
rül rendszeresítésre.
A tűztámogatást 36 db többcélú
W -3W „Szokol”, 35 db Mi-24 és 36 db
M i-2 URP harci helikopter biztosítja
67 db Mi-8, Mi-17 és Mi-2 szállító he
likopter bevethető. A csapatrepülő erők
fejlesztésére több mint 100 db különbö
ző helikopter beszerzését tervezik.

Légierő
A légierő elsődleges feladata a nem
zeti légtér védelme. A lengyel légierő a
nemzetvédelem szerves része, az in
tegrált NATO- és az európai civil-kato
nai légvédelem eleme. A légierő kivá
lasztott alegységei képesek a szövet
séges légierővel együttműködve a len
gyel légtéren kívül is feladatok megol
dására. A légierő parancsnoksága
Varsóban található, és két fő szerveze
ti egységből áll. A légierőtörzs felelős a
vezetésért, a híradásért, a tervezésért,
a személyi ügyekért, a felderítésért és
az elektronikai hadviselés ügyeiért. A
légierő kiképzési főnöksége a légierő
személyi állományának harcászati és
repülőkiképzésének szervezéséért és
2008/5 HADITECHNIKA
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végrehajtásáért, továbbá a légvéde
lemért felelős, valamint részt vesz a
nemzeti és szövetséges gyakorlatok
megtervezésében. A kiképzési főnök
ség magában foglalja a légierő, a földi
légvédelem és a radarerők kiképzési
elemeit.
A lengyel légierő három fő kompo
nensből tevődik össze. Felelős a re
pülőcsapatok tevékenységéért, meg
határozó szerepet játszik a lengyel
területvédelem hatékonyságában, és
a lengyel katonai repülés repülőgép
vezetőinek és a repülést támogató
földi személyzetnek a kiképzését is
elvégzi. A légierő repülőszázadok
ból, bombázó repülőszázadokból,
felderítő századokból áll. F-16-os,
M iG -29-es és Szu-22-es repülőgé
peket tartanak rendszerben. Az
F -1 6 -o s repülőgépek a legújabb
szerzemények, összesen 48 darabot
vásároltak az Egyesült Államoktól,
melyekből 36 db F-16C és 12 db
F-16D változatú. Ezek a repülőgé
pek három harcászati repülőszáza
dot alkotnak, bázisaik PoznanKrzesiny és Lask.
A légierő elsődleges feladata a len
gyel légtér védelme, a felderítés, vala
mint légi, földi és haditengerészeti cél
pontok megsemmisítése. A fentieken
túlmenően 2006-ban létrehoztak egy
légi szállító dandárt, mely a légi moz
gékonyság képességeinek javítását
szolgálja.

A földi légvédelem rendeltetése az
ellenséges légi célok megsemmisíté
se, a fegyveres erők légvédelmének
biztosítása, meghatározott objektu
mok és zónák légvédelme. A légvé
delmi csapatok három légvédelmi ra
kétadandárból és két légvédelmi ra
kétaezredből tevődnek össze. SA -3
(Nyeva), SA -4 (Krug), SA -5 (Vega)
légvédelmi rakétakom plexum okkal
vannak felszerelve. A csapatok köze
li légvédelme SA -7 (Sztrela-2) és az
1995 óta lengyel fejlesztésű 72 mmes Grom légvédelmi rakétákkal bizto
sított. (A Grom - „mennydörgés” egy 650 m/s repülési sebességű len
gyel fejlesztésű légvédelmi rakéta.
Nem tévesztendő össze a hasonló
nevű G rom -A és G rom -B Jugoszláviában/Szerbiában kifejlesztett raké
tákkal).
A rádiótechnikai erők légtérfelderí
tést és -ellenőrzést végeznek. Folya
matos radartámogatást biztosítanak a
légierő számára, a NATO légtér-felde
rítési részét képezik.
A légierő fentebb em lített két
légibázisát folyamatosan felkészítik
az F—16 típusú vadászrepülőgépek
fogadására és alkalmazására. A légi
szállítási kapacitások növelése érde
kében 2005 decemberében rend
szerbe állítottak nyolc darab Casa
C-295M típusú szállító repülőgépet.
Közülük egy spanyol építésű Casa
C-295M szállító gép 2008 januárjá

ban a Miroslawiec repülőtérre pró
bált leszállni, de nem érte el a leszál
lópályát, és a közeli erdőre zuhant,
majd kigyulladt. A fedélzeten tartóz
kodó 19 fő életét vesztette. 2006 vé
gére a honi légvédelmi rendszert in
tegrálták a NATO légvédelmi rend
szerébe.

Repülőeszközök,
FELSZERELÉSEK

rádiótechnikai

Eddig 31 db F-16 harci repülőgép ér
kezett meg a 48-ból, 36 db MiG-29 va
dászrepülőgép van még rendszerben.
További 48 db Szu-22-es vadászbom
bázó repülőgéppel vannak felszerelve.
Kiképző repülőgépként a TS-11 és a
PZL-130 típusokat használják, 2 db
Tu-154-es és 4 db Jak-40-es VIPrepülőgépük van. Szállításra számos
C-295M, An-2, An-26, An-28, M-28
típus áll rendelkezésre. Ötvenöt darab
Mi-2 és 17 db W -3 többcélú helikop
tert vesznek igénybe, 18 db M i-8 heli
kopter végzi a szállításokat, egy
Bell—412HP VIP-helikopterük van.
Fontosabb légvédelmi komplexumok a
Nyeva, a Krug és a Vega.
Rádiótechnikai eszközök közül fon
tos megemlíteni 10 db N-12 3D korai
előrejelző, 5 db N-11 3D korai előrejel
ző radart, körülbelül 50 N-31 2D távol
ságkereső és körülbelül 40 N-41 ma
gasságkereső radart.
■

Paul G. Halpern
OTRANTÓI ÜTKÖZET
„Az osztrák-magyar erőkkel való első harcérintkezést és lövésváltást Vicuna fregatt
kapitány és a MIRABELLO csoport hajtotta végre. A CARLO MIRABELLO-t az olasz
haditengerészet a könnyű felderítő cirkáló kategóriába sorolta. A három egységből ál
ló osztály egyik hajójaként 1916 augusztusában állt szolgálatba. A vízkiszorítása tel
jes terheléssel elérte az 1950 tonnát, a fegyverzete pedig négy 45 cm-es torpedóvető
csőből, nyolc 10,2 cm/L35-ös és két 7,6 cm-es légvédelmi lövegből állt. A hajót akna
telepítésre is alkalmassá tették, és 32 csomós sebességre volt képes.”
Az első világháború tengeri összecsapásaira szakosodott angol-amerikai történész
munkája az Adriai-tengeren lezajlott felszíni ütközeteket igyekszik áttekinteni, különös
tekintettel a Horthy Miklós által kivitelezett akciókra. Színvonala sajnos csak közepes
nek mondható, viszont a könyv rendelkezik két előnyös tulajdonsággal. Egyrészt ada
tokat közöl a Monarchia flottájával szembenálló antanthajóegységekről, másrészt jól
sikerült a fordítás.

Laurus Kiadó, Győr, 2007.
A 232 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 4000 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes
postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi Könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás.
(Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig) Telefon: 460-3722, 06-30/575-0709, e-mail: dornan@vipmail.hu
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Farkas Tibor

Légideszantlövegek

Vili. rész

W i e s e l 2 , a kicsi m e n y é t n a g y te s tv é r e
z e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű békefenntartó műveletek hatékonyabb
elvégzése érdekében született
meg a Wiesel 1 továbbfejlesztett válto
zata, a Wiesel 2. A tervezést és a proto
típusok legyártását a Rheinmetall
Landsysteme GmbH végezte. Az ehhez
szükséges anyagi hátteret saját forrás
ból gazdálkodták ki. Úgy tervezték,
hogy a csapatpróbára bocsátott jármű
vek majd „önmagukat adják el”. Ez nem
is meglepő feltételezés, mivel az egész
koncepció egy korábban már bizonyított
járműtípusra épült. A mostani fejlesztési
ciklus egy dologban mindenképpen el
tér az előző generációtól. Annál kezdet
ben csak két típus állt rendelkezésre,
majd utána specializálták a járművet az
egyes feladatoknak megfelelően, most
azonban egy komplett járműcsalád ke
rült bemutatásra.

A

2. ábra. A LeFlaSys rendszer AFF
lokátoros járműve

3. ábra. Az irányító jármű oldalról

Konkrét megrendelés eddig három
változatra érkezett, a légvédelmirakéta
rendszerre (LeFlaSys), az ambuláns és
az aknavető-hordozó járműre. A
LeFlaSys megvételéről szóló szerző
dést 1998-ban írták alá. E szerint a

2000-tól 2003-ig tartó gyártás során 50
db rakétás, 10 db felderítési és tűzveze
tési, valamint 7 db parancsnoki és veze
tési pontként szolgáló járművet kell le
gyártani. Az első példányok átadása
2001 júniusában történt meg. 2001.
szeptember 18-án írták alá a 15 db am
buláns járműről szóló megrendelési
szerződést. Ebben opciót jelentettek be
további öt jármű megvételére. Rend
szerbe állításuk 2002-2003 között zaj
lott le. Az ejtőernyős- és hegyivadászegységek tüzérségi támogatásának nö
velése érdekében 2005-ig 94 db önjáró
aknavető (LePzMrs) beszerzése való
sult meg. Ezekkel az eszközökkel kí
vánják leváltani a jelenleg rendszerben
álló M113-as alapú járműveket.

1. ábra. A LeFlaSys rendszer Wiesel 2 BF/UF Irányító járműve

A KÖZÖS ALAPJÁRMŰ
Számos rendszere megegyezik a
Wiesel 1-esével. A legfőbb különb
ség leginkább a jármű méreteiben
mutatkozik meg. A Wiesel 2 kapott
egy plusz futógörgőpárt, melynek
köszönhetően
hossza
mintegy
0,6 m-rel megnőtt. A szabad beltér
növelését szolgálta a tető 165 mmrel történő megemelése is, így az
eredeti 2 m3-es helykínálat 4 m3-re
növekedett. A lánctalpak gyártását
már nem az eredeti gyártó cég végzi/végzik, hanem a Diehl vállalat,
amely már régóta világszerte forgal
mazza a keskeny kialakítású válto
zatokat. A nagyobb üzemanyagtank
és a kisebb és korszerűbb motor be
építésével jelentősen növelni lehe
tett a hatótávolságot. A motor ennél
a típusnál is a szériaautókban meg
található változat, a Volkswagen ál2008/5 HADITECHNIKA
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4. ábra. Az alapjármű oldalnézeti rajza

tál gyártott 1,9 literes TDI motor. A
Wiesel 1-essel szemben, amelynek
csak 300 km-es hatótávolsága volt,
a Wiesel 2 már könnyedén megtehet
550 km-t is közúton. A hajtóművet a
Freidrichshafenben üzemelő gyár
ban készítik. Ez az újra felfedezett
automatikus kormányzó- és váltó
rendszer az LSG 300 típusnevet
kapta. A váltómű HP240 típusú, au
tomata, négyfokozatú, melyben a
váltási műveletet elektrohidraulikus
mechanizmus végzi.
A Wiesel 2 páncélja védelmet nyújt a
kézifegyverek füzétől 7,62 mm-es
űrméretig, valamint a 155 mm-es lö
vedék repeszeitől 20 m-es becsapó
dási távolságon túl. További kiegé
szítő páncélzat felszerelése is lehet
séges, így a kezelőszemélyzet vé
dettséget élvezhet akár a 12,7 mmes lövedékektől is. A járművet ellát
ták teljes körű AVB (atom, vegyi, bi
ológiai behatások elleni) védelem
mel. A fent említett jellem zők vala
mennyi altípusra azonosak, eltérés
csak a feladatspecifikus felszerelés
ben van.

5. ábra. A LePzMrs aknavető hordozó
változat

10 *
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LaFlaSys
A megnevezés egy komplett rendszert
takar, amely a feladat ellátásához
szükséges valamennyi járművet ma
gában foglalja. Ezzel a rendszerrel kí
vánják biztosítani a csapatok megfele
lő légi oltalmát. A komplexum három
különálló részből (járműtípusból) áll:
az egyik az Ozelot, amelyik a rakéták
indítását végzi, a második az AFF jár
mű, amelynek feladata a célfelderítés
és a tűzvezetés, a harmadik pedig a
parancsnoki és irányító feladatokat
hajtja végre.

lizátorral és MLS-szel (Multi Launch
System - többszörös indítórendszer).
Fő fegyverzete az amerikai gyártású
Stinger, melyből négyet hordoz tűzkész állapotban. Hatótávolsága 6 km.
A szélesebb körű forgalmazhatóság
érdekében (különösen a keleti-euró
pai országokat értve ez alatt) lehető
ség van arra, hogy némi átalakítás
után az Ozelot képes legyen üzemel
ni az SA-16 „Igla” rakétákkal is. A
fegyver irányzási korlátái: vízszinte
sen 360°-ban körbeforgatható, függő
legesen +70°-ig emelhető és -10°-ig
süllyeszthető. A kezelőszemélyzetnek
módjában áll a rendszertől függetle
nül, önállóan is tüzelni, ehhez nyújt
segítséget az infravörös keresőrend
szer (IRST). Személyzete két fő: ve
zető és tüzér. A kommunikáció biztosí
tására két VHF rádió szolgál, egy
SEM 90 típusú rádió a beszélgetés
hez és egy SEM 93-as az adatközlés
hez. Ez utóbbi továbbítja a felderítő
jármű által meghatározott céladatokat
a járműveknek kódolt formában, elekt
ronikus úton, ami lehetővé teszi, hogy
az észlelést követően minél hama
rabb lehessen indítani a rakétákat.
Önvédelemre egy darab MG3 típusú
géppuskával szerelték fel.

Wiesel 2 AFF

Ez a harci egység, melynek feladata a
felderített ellenséges célok megsem
misítése. Ebben segítségére van az
SNT ATLAS elektronikai rendszer,
melyet a jármű hátsó részén helyez
tek el. A pontos célzás érdekében
számos irányzó és irányzást segítő
eszközzel van felszerelve: tévékame
rával, lézeres távolságmérővel, stabi-

Az ellenséges légi célok felderítését
és az Ozelot járművek tűzvezetését
végzi. Kétfős személyzettel rendelke
zik, melynek egyik tagja a vezető, a
másik pedig a radarkezelő. A felderí
tést a 3D HARD (Helikopter &
Airplane Radio Detection) típusú ra
darral végzi. Ebben integráltan megta
lálható az IFF (ellenség-barát felisme
rő) rendszer. A lokátor hatótávolsága
20 km, hatómagassága 5000 m. A biz
tonságos adatforgalom érdekében öt
VHF rádióval rendelkezik. Ezek
ugyanúgy, mint a többi típusnál, itt is
SEM 90 és SEM 93 típusúak. Önvé
delemre szintén egy MG3-as géppus
kával szerelték fel.

6. ábra. Az Ozelot indítójármű
lőgyakorlaton

7. ábra. Az Ozelot rakétaindító jármű

Wiesel 2 Ozelot
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W iesel 2 BF/UF
A rendszer vezetését a BF/UF jármű
vek végzik. Személyzetük háromfős:
vezető, parancsnok, rádiós. A kommu
nikációt két SEM 93-as és egy SEM
90-es rádió biztosítja. Önvédelemre
ennél a járműnél is az MG3-as gép
puska szolgál.

A mbuláns jármű
Már a vietnami háború során egyértel
művé vált, hogy a sebesültek gyors ki
vonása a harckörzetből jelentősen
megnöveli a túlélési esélyeket. Azon
ban sokszor előforduló probléma, hogy
az ejtőernyősök feladatuk végrehajtása
során messze eltávolodnak a helikopte
res kivonási körzettől. Erre a problémá
ra adhat megoldást az ambuláns jármű.
Kialakítása során megnövelték a
Wiesel küzdőterének méretét, így ké
pessé vált egy fekvő és két ülő sérült
szállítására. Személyzete két főből áll
(vezető és medikus). Az egészségügyi
eszközöket a német BINZ cég szállítot
ta. Ez tartalmaz minden olyan felszere
lési tárgyat, amely a sebesült szállítha
tóvá tételéhez szükséges. Ilyen például
a terepen használható mesterséges lé
legeztetőkészülék, az egészségügyi
csomag, a hordágy a sokkos állapot
ban lévőknek, a légkondicionáló, a vá
kuummatrac pumpával, a hegyi sebkö
töző és a mezei szállító eszköz.

L e P z M rs aknavető - hordozó
Mindig az aknavető volt az ejtőernyősés a hegyivadász-alakulatok közked
velt tüzérségi támogató eszköze. En
nek gépesített változata már a Wiesel
1 családjában is megtalálható volt, ám
megrendelés csak a Wiesel 2-es verzi
óra érkezett. Ez fogja leváltani a már
elavulófélben lévő M113-as alapú ön
járó aknavető járműveket.
Fő fegyverzete egy 120 mm-es űr
méretű, Rheinmetall W&M típusú,

8. ábra. A Wiesel 2 ambuláns változata

9. ábra. Az eü. változat kirakása CH-53G helikopterből

beépített elöltöltős aknavető. Lőtávolsága aknavető lőszerrel 6 km. A
jármű tüzelhet 120 mm-es ágyúlő
szerrel is, ekkor lőtávolsága 8 km.
Tűzgyorsasága 3 lövés 20 perc alatt
tartós tüzelés esetén, míg zárótűz
nél ez az érték 18 lövés 3 perc alatt.
Ez a sebesség csak erre a három
perces időtartamra vonatkozik, mi
vel fennáll a cső túlhevülésének ve
szélye. A szállítható lőszermennyi
ség 30 db, melynek legnagyobb ré
szét hagyományos repeszromboló
lövedékek képezik. Kezdetben a ter
vek között szerepelt lézervezérlésű
aknák alkalmazása is, de ezt ké
sőbb elvetették.
Annak érdekében, hogy minél ha
marabb elfoglalhassa tüzelési pozíció
ját, felszerelték egy automata pozicio
náló rendszerrel, így kezelése hibrid
jellegűvé vált. A biztonságosabb és
szilárdabb alátámasztás érdekében a
lövés kiváltása előtt a két hátulsó gör
gőt lesüllyesztik. A járművet ellátták
egy olyan fedélzeti számítógép által
vezérelt rendszerrel, amely támogatja
a berendezések működését, koordi
nálja a biztonsági és navigációs rend
szereket.
A Wiesel 2-esnek számos olyan vál
tozata van, amely jelenleg csupán pro
totípus stádiumban létezik, vagy csa
patgyakorlati elemzések alatt áll. Ezek
közül a leglényegesebbek:

Vezetési

pont

A magasabbegységek parancsnoki
járműve. Személyzete a vezetőből és
két parancsnokból áll. Minden pa
rancsnok külön monitorral és billentyű

zettel rendelkezik (FIEROS 2-1 köz
ponti vezérlőegység). Kommunikációs
célokra két darab SEM-93-as és egy
nagyfrekvenciás rádiót építettek be.

Lőszerszállító
A kisméretű Wieselek csak korlátozott
mennyiségű lőszert képesek maguk
kal vinni, így adott esetben jól jöhet az
utánpótlás. Szállítókapacitása 4 köb
méternyi vagy egy tonna tömegű fel
szerelés. Ez lehet 21 db páncéltörő ra
kéta, 50 db 120 mm-es aknavető grá
nát vagy egyéb lőszer (gépágyú, kézi
fegyverekhez való stb.). Személyzete
két főből áll. A kapcsolatot a többi egy
séggel SEM 90 típusú készülékeken
tartják.

Csapatszállító
A kétfős kezelőszemélyzeten kívül to
vábbi öt felfegyverzett katona szállítá
sára alkalmas.

M űszaki

mentő jármű

Alapfelszerelése megegyezik a többi
típuséval. Ehhez jönnek a további spe
ciális feladatok elvégzésére alkalmas
eszközök. Ilyen feladat az aknafelderí
tés és -megjelölés, illetve az ehhez
kapcsolódó
aknazár-létesítés
és
-felszámolás. Ellátható robbantáshoz
és egyéb tűzszerész-tevékenységek
hez szükséges kellékekkel. Egyik kü
lönleges variáns a robotrepülőgépek
indítására és vezérlésére alkalmas
Primas.
■
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Dr. Turcsányi K áro ly
H eg ed űs E rn ő

Nehézharckocsi-fejlesztés
a második világháborúban ■■
A nehéz harckocsik összevetése

s z e m p o n t b ó l az erőforrás és a pán
célzattechnológia területén egyaránt különbség
mutatkozott a szovjet és német konstrukciók kö
zött. Még a kismértékű mennyiségi, illetve technikai fö
lény is harcászati sikerekhez vezethetett, hiszen a né
met Párduc, Tigris és Királytigris nehéz harckocsik öszszegzett gyártási adatai csak a háború utolsó két évében
érték el, ill. haladták meg a szovjetekét. (Az ISz-sorozat
harcászati paramétereit tekintve nem minden német nehézharckocsi-típussal szemben került fölénybe, amire a
Királytigris az egyetlen példa. Ugyanakkor ezzel az
egyébként kis darabszámban gyártott típussal is képes
volt felvenni a harcot, és a közepes harckocsikkal együt
tes mennyiségi fölényére támaszkodva alkalmazása
hosszú távon eredményesebb volt.)
Az ISz-sorozat a gyárthatóság és a harci tulajdonsá
gok területén mutatkozó előnynek köszönhette harcászatilag, különösen pedig hadműveleti szinten meghatá
rozó szerepét. A korszerű megoldások - a nagyfokú vé
dettséget biztosító öntvénytechnológia és a nagy űrmé
retű löveg - lehetővé tették alkalmazását közvetlen gya
logsági támogató harckocsiként, áttörő harckocsiként és
a harckocsik elleni feladatokra is. A háború után a britek
is feladták az addig fejlesztett Churchill további tökélete
sítését, és egyes szovjet konstrukciós megoldások átvé
tele felé fordultak. Az ISz-sorozat számos műszaki meg
oldása - az öntvénytorony, a dízelmotor, a 122 mm-es
löveg, a középgörgős és egy görgősoros futómű - át
öröklődtek a világháború utáni harckocsifejlesztésekre,
míg a hagyományos elemeket felsorakoztató német is
o n s t r u k c ió s

K

kola több megoldása - a függőleges síklemez-páncélzat,
az Otto-motor, az átlapolt-görgős futómű, a kis űrméretű
löveg - annak ellenére, hogy rövid távon esetenként be
folyásolták más országok harckocsifejlesztését, a továb
biakban nem kerültek alkalmazásra.
A szovjet és a német nehézharckocsi-gyártás adatait tí
pusonként és éves bontásban a 4. és 5. táblázatban ad
tuk meg. A gyártás mennyiségi mutatói mint a hadiipari
kapacitásra és a harckocsi-alkalmazásra egyaránt jellem
ző paraméterek játszanak fontos szerepet. A nehézharckocsi-veszteségeket - eltérő irodalmi adatok miatt, illetve
összesített veszteségadatok hiányában - nem tudtuk
megadni. A második világháború nehézharckocsi-küzdelmeinek döntő többsége a keleti hadszíntéren következett
be, így az ott zajló fegyveres küzdelem során fennálló nehézharckocsi-arányokról is képet kaphatunk a táblázat
alapján. Ez a kép csak nagyvonalú összevetésre ad lehe
tőséget, mert:
- az említett veszteségadatokat nem veszi figyelembe.
- nem vizsgáltuk, hogy a nyugati hadszíntéren a német
nehéz harckocsik milyen arányban vettek részt, csak az is
mert, hogy a nehéz harckocsik döntő többségét a keleti
hadszíntéren vetették be. (A német haderő számára a kele
ti hadszíntéren rendelkezésre álló nehéz harckocsik szá
mát hozzávetőleg 10%-kal csökkentette a nyugati hadszín
téren alkalmazott nehézharckocsi-mennyiség.)
- A szovjet haderő számára rendelkezésre álló nehéz
harckocsik számát mintegy 4%-kal növelte a britek által le
szállított 301 db Churchill nehéz harckocsi is, amit tábláza
tunkban már figyelembe vettünk.

3. táblázat. Nehézharckocsi-típusok különböző fejlettségű konstrukciós megoldásai

Páncélzat

Erőforrás
Első generáció
Karburátoros
Otto-motor
(iie = 24%-ig)
Második generáció
Befecskendezéses
Otto-motor
(r|8 = 26%-ig)
Harmadik generáció
dízelmotor
(r|£ = 36%-ig)
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Első generáció

Második generáció

Harmadik generáció

Negyedik generáció

szegecselt
síklemez-páncélzat

hegesztett függőleges

hegesztett döntött
hajlított
síklemez-páncélzat

Öntvény páncélzat
(torony)

Párduc (1942-1945)

Churchill l- ll (1941)

Tigris I (1942-1944)
T -35 (1935-1939)
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Churchill lll-V II
(1942-1945)

Tigris II (1944-1945)
Centurion (1945)

KV-1 (1939-1940)
KV-2 (1939-1940)

KV-1 (1941-42)
KV-85 (1943)
ISz-2 (1944-1945)
ISz-3 (1945)
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A német és a szovjet nehézharcko
csi-gyártás összegzett adatait a 9. áb
rán szemléltettük. Az ábra jól mutatja
a szovjet nehézharckocsi-gyártás
(és -alkalmazás) folyamatosságát a
780
452
háború teljes időtartama alatt. A német
50
100
151
nehézharckocsi-gyártás jelentős ké
130
séssel indult meg, és a legyártott
102
2252
1500
összmennyiség a háború végére csak
52
úgy tudta megközelíteni a szovjetet,
hogy az utolsó két évben jelentősen
248
1153
2633
835
2252
1552
meghaladta az ISz-2 és ISz-3 gyártá
4. táblázat. A második világháború szovjet nehéz harckocsijainak gyártási adatai
si összmennyiségét.
Ugyanakkor - amint az a 47. ábrán
látható - a harckocsicsapatok szerve
zetén belül a nehéz harckocsik aránya
Harckocsitípus
1940
1941
1942
1943
1944
1945
mintegy két és félszeres volt a német
Pz. VI Tigris I
83
649
623
0
haderőben. Ez egyrészt azzal magya
rázható, hogy - a kellőképpen korán
Pz. V Párduc
4
1768
3777
489
megkezdett és (egyévnyi időtartam ki
Pz. VI Tigris II
3
377
100
vételével) következetesen végigvitt Összes tárgyévi
0
0
87
2420
4777
589
szovjet nehézharckocsi-fejlesztési és
-gyártási program ellenére a tömeges
5. táblázat. A második világháború német nehéz harckocsijainak gyártási adatai
hadikultúra alapvetően a közepes
harckocsik nagy mennyiségű alkalma
zására épült, másrészt pedig azzal, hogy egyértelműen a
németeknél jelent meg az - a megkésett és megkettőzött
nehézharckocsi-program miatt alapvetően kielégíthetetlen
- igény, amely szerint a nehéz harckocsit a páncélos
csapatoknál rendszeresített alaptípusként kell kezelni.
A táblázat azt is bemutatja, hogy a világháború során mi
lyen jelentős volt a különbség a legyártott harckocsik
összmennyiségét illetően. A szovjetek kétszer annyi harc
kocsit állítottak elő, így adódik, hogy a németek 33%-os nehézharckocsi-részaránya mennyiségben mégis csupán idő
szakonként haladta meg a 13%-nyi szovjet nehézharckocsi-mennyiséget.
Harckocsitípus
KV-1
KV-2
KV-1Sz
Churchill l-ll-IIP 44
KV-85 (ISz-1)
ISz-2
ISz-3
Összes tárgyévi

1940
146
102

1941
871
232

1942
1753

1943

1944

1945

46. ábra. A szovjet és a német nehézharckocsi-gyártás
(1940-1945)

Tapasztalatok
47. ábra. A szovjet és a német harckocsik aránya kategórián
ként (1939-1945)
SZOVJET HARCKOCSIGYÁRTÁS
46 000

□

Nehézhk.:

13%

■

Köz. hk.:

68%

D

Könnyű hk.:

19%

NÉMET HARCKOCSIGYÁRTÁS
23 000

■

Nehézhk.:

33%

В

Köz. hk.:

48%

□

Könnyű hk.:

18%

A

és következtetések

NEHÉZHARCKOCSI-FEJLESZTÉSEK TAPASZTALATAI
- A németek különböző okok miatt sem a dízelmotort,
sem az öntvénypáncélzatot nem vezették be harcko
csigyártásukban. A Párduc nehéz harckocsi eseté
ben mégis egy kiegyensúlyozott, kiváló harcászati
paraméterekkel rendelkező harceszközt sikerült elő
állítaniuk, amelyet a páncéloshadosztályok meghatá
rozó harckocsitípusaként alkalmaztak. Ezt bizonyos
tekintetben az 1980-tól érvényes NATO-harckocsifejlesztési és -alkalmazási elvek előfutárának tekint
hetjük.
- A magyar nehézharckocsi-fejlesztés leginkább a né
met szövetséges harckocsifejlesztés tapasztalataira
támaszkodott, és a reális Pz. V nehéz harckocsi mű
szaki paramétereit vette alapul. Tanulmányunkban a
hazai szakmai igényességnek és jogos szakmai elvá
rásoknak tettünk eleget, amikor bemutattuk a majd
nem megszületett magyar nehéz harckocsit, amely
nek létrehozása mindenképpen a magyar hadiipar
magas szintű innovációs képességéről tett tanúbi
zonyságot.
- Nehézharckocsi-fejlesztése során a szovjet hadiipar
létrehozta azokat az alapvető műszaki-technikai meg
oldásokat - az alumínium öntvénymotorblokkal épített
dízelmotorokat és a döntött, illetve öntvénypáncélza2008/5 HADITECHNIKA f
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tot
amelyekre támaszkodva hatékony nehéz harc
kocsi volt építhető. A jövő technológiáját - a
harckocsimotorok területén - ekkor a szovjetek birto
kolták. A 120 mm feletti lövegek és a lapított félgömb
alakú öntvénytorony alkalmazása is a szovjet nehézharckocsi-építésben jelent meg először. Bár a szovje
tek az ötvenes évektől felhagytak a nehéz harckocsik
építésével, a nyolcvanas évekig a brit konstrukciós
vonal továbbörökítette megoldásaikat. Ekkorra pedig
sok vonatkozásban ez lett a „NATO-harckocsiszabvány” . A szovjet harckocsifejlesztés konstrukciós
megoldásai így a harmincas évek óta intenzíven befo
lyásolták a nyugati világot.
- A brit harckocsifejlesztés hasonló technológiai prob
lémákkal küzdött, mint a német. Fejlődését a síklemez-páncélzatból fakadó nagy tömeg és az Otto-motorok által behatárolt kis hatótávolság korlátozta. A
gyalogságot támogató harckocsi koncepciójának
azonban a létrehozott nagy tömegű, alacsony mozgékonyságú harceszköz is megfelelt. Végül a nehézharckocsi-fejlesztés területén rövid távon a német,
hosszú távon a szovjet megoldások átvétele felé for
dultak. Ez a folyamat ugyan lassan vezetett ered
ményre, de végül a nyolcvanas évekre a hasonló
koncepciós megoldásokat tükröző NATO-harckocsik
létrehozásához vezetett.
Szervezeti szempontból a háború végén létrehozni
kívánt, kizárólag Párduc nehéz harckocsikkal feltöltött
német páncéloshadosztályok tekinthetők előzménynek
a NATO azon törekvése szempontjából, amely szerint a
szabványos harckocsi (Leopard-2, Abrams, Ledere,
Challenger, Cl Ariete) egyúttal alapharckocsiként a
modern gépesített haderő uralkodó páncélos eszközévé
vált.

K övetkeztetések, a fejlesztési
IGÉNYKIELÉGÍTÉSI PROBLÉMÁJA

követelmények néhány

A haditechnikai fejlesztési igényeket (harcászati-műsza
ki követelményeket és gyártási mennyiségeket) a meg
rendelő - a politikai és a katonai felső vezetés
a gyár
tó és az alkalmazó (a haderő üzemeltetői) együttesen
határozzák meg. Ezek az igények lehetnek összhang
ban a szükségletekkel, és esetenként el is térhetnek at
tól. Az eltéréseket gyakran nem kellő időben ismerik fel,
amiből az igénykielégítési folyamat nehezen feltárható
problémái, zavarai következnek. Ezek felismerése akár
utólag is, a jövő igényeinek jobb meghatározását segí
tik elő. Munkánk elé ezért azt a célt tűztük, hogy a má
sodik világháború nehézharckocsi-fejlesztési kérdései
ben bővítsük az elemzés eszköztárát, tágítsuk szemlé
letét, és azt minél teljesebben alkalmazzuk, a valós
szükségletek és a megfogalmazott igények ellentmon
dásait minél mélyrehatóbban megismerhessük. Ezért
vizsgáltuk a harci lehetőség fogalmát és összetevőit,
valamint a hadikultúrák hatását a fejlesztésekre. így ju 
tottunk el a szakterület eddig leírt megállapításainak
megerősítéséhez vagy vitatásához, és egyes újszerű
következtetések megfogalmazásához.

Jegyzet
244 Brit segélyanyagból származó nehéz harckocsik, amelyeket a
szovjet hadsereg rendszeresített.
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A második világháborús nehézharckocsi-fejlesztések
mai értékelésénél számunkra hasznosnak és ajánlhatónak
mutatkozott a több szempontú vizsgálat, amelyhez fel
használtuk:
- a haditechnika-harceljárás-katonai szervezet össze
függésének együttes vizsgálatát, amellyel többen is éltek
már a haditechnikai kutatások során;
- a harci lehetőség leírását, egyes összetevőinek közvet
len, másoknak közvetett vizsgálatát;
- a hadikultúrák és a hadiipari tényezők hatásainak kere
sését a nehézharckocsi-fejlesztés programjaival összefüg
gésben.
Célul tűztük ki:
A politikai döntések többrendbeli kedvezőtlen (eseten
ként káros és megfordíthatatlan) hatásának bemutatását a
szakmai igények kielégítésének ellehetetlenítésében. An
nak egyértelmű kimondását, hogy a második világháborús
nehézharckocsi-fejlesztéseknek fontos, lényegében meg
határozó a szerepe a korszerű „nehéz harckocsik”, napja
ink alapharckocsijai kifejlesztésében. A Tigris fejlesztési
program sikerességének megkérdőjelezését, ellenvélemé
nyünk érvekkel történő alátámasztását. A Párduc nehéz
harckocsi kiváló harcászati tulajdonságainak bemutatását
és igazolását. Az általánosan elismert KV és ISz nehéz
harckocsik sikerességének megerősítését. A magyar Tas
nehézharckocsi-fejlesztés során az akkori hazai műszaki
értelmiség és a katonai szakmai vezetés jó együttműködé
sének és magas színvonalának, törekvéseinek és eredmé
nyeinek bemutatását.
Annak bizonyítását, hogy a német nehézharckocsi-program egyrészről hiába volt sikeres a Párduc és a Tigris ne
héz harckocsik kifejlesztésével és a gyártási mennyiségben
a keleti ellenfél megelőzésével, ha másrészről viszont
olyan időhátrányba került, amit már nem tudott ellensúlyoz
ni a háború befejező szakaszában.
Megállapíthattuk, illetve megerősíthettük, hogy a sikeres
nehézharckocsi-fejlesztés lényegében három tényezőre
volt visszavezethető:
- a tűzerő-védettség-mozgékonyság harci tulajdonságok
hadikultúrához illeszkedő arányainak következetes betartá
sára,
- a korszerű gyártási és konstrukciós megoldások folya
matos kutatására és fejlesztésére,
- az adott hadikultúra és a konkrét helyzet követelménye
it, valamint a gazdasági lehetőségeket figyelembevevő fej
lesztési-gyártási programok következetes megvalósítására.

ÖSSZEGZÉS
A második világháborúban a 40 tonnát meghaladó, haté
kony fegyverzettel felszerelt harckocsik fejlődésének
vizsgálata - tekintettel arra, hogy napjainkban vélemé
nyünk szerint alapharckocsivá váltak - kiemelt fontossá
gú. Ez a fejlődési folyamat nem volt töretlen, számos
esetben jutottak zsákutcába a programok. Más esetek
ben az alkalmazáselmélet, illetve a szakmai-politikai
döntések-ütközések nem kedveztek a fejlődésnek. Utób
bi esetben a valós igénykielégítési folyamatok helytelen
értelmezése, a nem megfelelő döntés tekinthető alapve
tő oknak.
A nehéz harckocsik annak ellenére, hogy a
harckocsicsapatokon belül nem képeztek jelentős arányt,
mégis fontos részképességet képviseltek, és lényeges sze
repet játszottak a második világháborúban. A korszerű
alapharckocsi alkalmazási elvei, szervezeti előzményei és
egyes technikai megoldásai egyaránt a második világhábo-
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rús fejlődési folyamatában gyökereznek, ami még inkább
kiemeli a terület vizsgálatának fontosságát, A 80-as évektől
a nehéz harckocsi a NATO szárazföldi csapatainak szabvá
nyos eszköze és - a légi deszantcsapatok és a tengerész
gyalogság kivételével - tulajdonképpen napjaink alap
harckocsijává lett.
A második világháború nehéz harckocsijaira irányuló
vizsgálatunk természetesen nem vezetett, nem vezethe
tett végeredményre. Reményeink szerint néhány állítá
sunk, következtetésünk hasznosítható lesz a hadtudo
mány, elsősorban annak harckocsizó szakterülete szá
mára. A bő hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozá
sa során sok olyan kérdés merült fel számunkra, amely
még válaszra vár. Arra, hogy milyen a ma nehéz harcko
csija, azaz milyen a korszerű alapharckocsi, magunk is
választ kívánunk adni a jelenlegihez hasonló szemlélettel
és részletességgel.
A szerzők köszönetét mondanak Sárhidai Gyulának mind
az írásbeli, mind a szóbeli közlésekért, amelyekkel segítet
te a cikk végleges tartalmának kialakítását.
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Szám véber Norbert: KARD A PAJZS MÖGÖTT
A Konrád hadműveletek története, 1945
A szovjet csapatok 1944. december 24-én bekerítették Budapestet, és megkezdődött
a város ostroma. A védő német-magyar erők előzetesen nem készültek erődharcra,
ezért az OKW igyekezett felmenteni a csapatait, hogy a bekerítést felszámolja. 1944
végétől 1945. február közepéig három hadművelet indult Konrád I., II. és III. jelöléssel
a Heeresgruppe Süd részéről. Ezek az elégtelen erők miatt nem tudták az áttörést
megvalósítani, így Budapest 1945. február 14-én elesett. A kötet részletesen tárgyal
ja okmányok alapján a harcoló felek erőviszonyait, tevékenységét, veszteségeit, had
rendjét stb. Az anyagban 84 db fotó és 19 térkép található.

Puedlo Kiadó, 2007, 263 oldal. Ára: 1990 Ft
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben, illetve postaköltség
nélkül megvásárolható a Kékesi könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth
tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709. (Nyitva tartás hétfőtől
péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu

Babucs Zoltán - M arus Roland: AHOL A HŐSÖK SZÜLETNEK
Az egri magyar királyi „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred a második világháborúban
Ezt a gyalogezredet 1798-ban állították fel, töretlenül működött 1918 végéig a Monar
chia hadseregén belül. Ekkor feloszlott, és csak 1920 tavaszán állítják fel újra, már a
Nemzeti Hadsereg keretén belül.
A könyv foglalkozik az ezred 120 éves előtörténetével, tárgyalja a békehelyőrség
éveit és a második világháborús harcokat 1942-ben a 2. hadseregnél, majd 1944-45ben a Kárpátokban, Galíciában, Aradnál, a Tiszántúlon, a Dunántúlon. Bemutatja az
ezred tisztikarát, több mint 200 tiszt katonai pályafutását. Ismerteti a különböző had
műveleti területeken hősi halált halt 14-es honvédek lajstromát.
A kötetben 16 korabeli színes és 130 fekete-fehér fotó, öt térkép és számos táblá
zat található.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007, 254 oldal. Ára 1990 Ft
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben, illetve postaköltség
nélkül megvásárolható a Kékesi könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth
tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709. (Nyitva tartás hétfőtől
péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu

Babucs Zoltán - M arus Roland:
„JÁSZ VITÉZEK, RAJTA, ELŐRE!”

RAJTA, ELŐRE!
jawbcrcnyi kerékpár»* és harckocsi íisílójlj i

Ezt a gyalogezredet 1798-ban állították fel, töretlenül működött 1918 végéig a MonarA
kötet a jászberényi kerékpáros, majd harckocsizászlóalj teljes történetét mutatja be
1921-től kezdve. Ismerteti a kerékpárosok, majd harckocsizok mindennapjait, a város
sal való kapcsolatukat, egyenruházatukat, fegyverzetüket és a harckocsizászlóalj pán
célos anyagát. A mű részletesen tárgyalja a második világháborús harcokban az
1941-es hadjáratban való működésüket, majd az 1944-45-ös magyarországi harcok
ban való szereplésüket. A szerkesztéskor számos írásos visszaemlékezést és csalá
di fotóalbumot használtak fel.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2007, 208 oldal, 383 fotó. Ára: 1990 Ft
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben, illetve postaköltség
nélkül megvásárolható a Kékesi könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth
tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709. (Nyitva tartás hétfőtől
péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Kis J. Ervin

Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi
eszközei 1967-ben
II. rész

Izrael
Az izraeli hadiipar óriási tapasztalatokat szer
zett a korábban zsákmányolt fegyverek-fegyverzetek elemzéséből, felújításából, moderni
zálásából. Ezekkel az Israel Air Industry nevű
cég volt megbízva. A háborúra történő felké
szülés során az izraelieknek az volt a vélemé
nyük, hogy a szárazföldi erőknek lesz a meg
határozó szerepe, de a gyors győzelem eléré
séhez feltétlenül szükséges a légi uralom biz
tosítása is. Úgy ítélték meg, hogy a légierőnek
képessé kell válnia a légi harcok megvívása
mellett a földi és tengeri célok elleni csapások
mérésére, az előrenyomuló szárazföldi csapa
tok közvetlen támogatására és egyéb olyan
tevékenységre is, mint például a légi felderí
tés, a légi szállítás vagy a mentés. Ezek követ
keztében az izraeli légierő jelentős fejlődésen
ment át. Megjelentek a korszerű Mirage III és
Super Mystére sugármeghajtású típusok, me
lyek a harcirepülőgép-állomány 40%-át alkot
ták. Az elavult vadászbombázók, bombázók
helyett a Vantour könnyűbombázókat rend
szeresítették. A harci repülőgépek számát
155-ről 286 darabra növelték.
Az izraeli légierő élén a parancsnok áll, aki
a fegyveres erők vezérkari főnökének van alá
rendelve. A légierő-parancsnok alárendeltsé
gében katonai tanintézetek, központi logiszti
kai szervek és légvédelmi egységek is állnak.
A légierő legmagasabb szervezeti egységét
a repülőbázis képezi, azzal a rendeltetéssel,
hogy az összes repülő-fegyvernemi alegysé
ge harckiképzését és harctevékenységét biz
tosítsa. Az alapvető harcászati egysége a ve
gyes repülőezred, amely 3 -5 különböző fegy
vernemi repülőszázadból áll.

2. ábra. Erők és eszközök az 1967. év kezdetén

1. ábra. Egy Mirage IIICI vadászgép 6 légi győzelmi jelzéssel 1968-ban
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3. ábra. Mirage IIICI géppár a levegőben

4. ábra. Mystree IVA múzeumi példánya

A repülőszázad alapvető harcászati alegység, amely 3-5
rajból áll, összesen 15-30 repülőgéppel. A repülőbázisok
és a repülőszázadok jórészt az ország középső részében
levő négy repülőtéren - Ramat-David, Hacor, Hacerin és
Akir - települtek, emellett azonban még rendelkezésre állt
hat tartalék repülőtér is.
Az izraeli légierőben nagy jelentőséget tulajdonítottak a
repülőgépek életképessége növelésének, ennek érdeké
ben a háború előtt a katonai repülőtereken megerősített,

2 -4 repülőgépet befogadó vasbeton repülőgép-fedezéke
ket, valamint kisebb védettséget biztosító vasbeton hangár
fedezékeket építettek. Ezekben összesen 225 repülőgépet
lehetett elhelyezni.
Az arab országok elleni támadás hadműveleti tervét az
izraeliek már 1960-ban kidolgozták, sikerének egyik alapját
az arab országok - elsősorban Egyiptom - elleni megelőző
légi csapás képezte. Ennek közvetlen célja az izraeli légi
uralom kivívása volt.

1. táblázat. A légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének összegzése, 1969-1970

Sza
kasz

Időszak

Légvédelmi
eszköz

SA-2
1969.
„Guideline”
július
december (V-75 Vozduh

Tüze
Meg
Rakétalések semmisítés felhasz
száma
száma
nálás

Közepes
rakétafelhasz.
1 rg-re

Közepes Hatásfok Légvédel Üzemkép
mi állá
telenné
rakétasok elleni vált lérak
felhasz
csapások osztályok
nálás

18,0

7,0

55,0

7,9

3,1

0,4

19,0

14,0

I

SA-2
1970.
január
„Guideline”
március (V-75 Vozduh
Összesen:
SA-2
1970.
június
„Guideline”
(V-75 Vozduh

8,0

1,0

18,0

18,0

2,3

0,1

5,0

4,0

26,0

8,0

73,0

9,1

2,8

0,3

24,0

18,0

6,0

3,0

14,0

4,7

2,3

0,5

0,0

0,0

SA-2
„Guideline”
(V-75 Vozduh

65,0

11,0

142,0

12,9

2,2

0,2

19,0

6,0

16,0

9,0

33,0

3,7

2,1

0,6

0,0

0,0

87,0
113,0

23,0
31,0

189,0
262,0

8,2
8,5

2,2
2,3

0,3
0,3

19,0
43,0

6,0
24,0

II.
1970.
július
augusztus

SA-3
„Goa”
(Sz-125 Nyeva)
Összesen:
Mindösszesen:
(ZMKA, 1977)
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Az Izraeli Védelmi Erők/Légierő legfontosabb repülőgéptípusai a Mirage lll-asok különböző változatai voltak. Az iz
raeli légierő háromféle Mirage III típusú repülőgéppel ren
delkezett:
- 70 db Mirage IIICJ típusú együléses vadászrepülőgép,
amelyeket 1962 áprilisa és 1964 júliusa között vásároltak;

- 2 db Mirage IIIRJ típusú felderítő repülőgép, 1964 már
ciusában beszerezve;
- 4 db Mirage IIIBJ típusú kétüléses harci kiképző vadászrepülőgép, hármat vásároltak 1966-ban és egyet 1968-ban.
Az izraeli légierő Mirage III típusú repülőgépei öt század
ban szolgáltak:

6. ábra. Super Mystree B1 és személyzete
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7. ábra. A lelövések módjainak aránya lelőtt repülőgépenként (1967-1973)

- 101. Repülőszázad „Első vadász” (1962. 04.-1975.
04.)
- 117. Repülőszázad „Első sugárhajtású” (1962. 07.
-1979. 10.)
- 119. Repülőszázad „Denevér” (1964. 03.-1970. 10.)
- 253. Repülőszázad „Negev” (1979. 10.-1981.04.)
- 254. Repülőszázad „Középföld” (1981.04.-1982. 12.)
A repülőgépek számos módosításon estek át a szolgá
lati idejük alatt: néhány Mirage IIICJ típust ideiglenesen
átalakítottak optikai/fényképező-felderítő feladatra, mie
lőtt az erre a feladatra készített Mirage IIIRJ típus megér
kezett volna 1964 márciusában. Később, 1974-ben a 99es azonosítási számú Mirage IIIRJ elvesztése után né
hány IIICJ típust alakítottak át fényképező-felderítő fel
adatra. Amikor ezeket eladták Argentínának, visszaalakí

8. ábra. Super Mystree B1 múzeumi példánya
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tották azokat. 1963. november 11-én egy Mirage IIICJ
hajtóműve leállt, ezért Ran Ronen repülőgép-vezető
kényszerleszállást hajtott végre. A repülőgép átvizsgálá
sa során az Atar 9B típusú hajtóműnél felfedezték másik
négy izraeli Mirage IIICJ elvesztésének okát - az üzemanyag-befecskendezők hibás tömítéseit. Végül a hajtó
műveket módosították, de soha nem tekintették azokat
megbízhatónak. 1974 után, a Nesher típus gyártásának
befejeztével az Atar 9B típusú hajtóművet az Atar 9C tí
pus váltotta fel a Mirage III flottánál, így néhány apróbb
változtatást kellett végrehajtani a repülőgép törzsének
végén. A 88-as számú Mirage IIIBJ típusú repülőgépet kí
sérleti célokra alakították át a Kfir típusú repülőgép kifej
lesztéséhez, erre szolgált a J79 típusú hajtómű és az el
ső vízszintes vezérsíkok.
Miután Izrael eladta az összes felesleges
Nesher S/T típusú repülőgépét Argentínának
a Falkland/Malvin-szigeteki háború előtt, an
nak befejeztével Argentína veszteségei pót
lására újabb repülőgépeket vett Izraeltől,
Mirage IIICJ/BJ és A -4 Skyhawk típusúakat.
A Skyhawk-eladás nem realizálódott az
Egyesült Államok embargója miatt, de 19 db
Mirage IIICJ és 3 db Mirage IIIBJ típusú repü
lőgépet szállítottak Argentínába 1982 decem
bere és 1983 februárja között. Mivel 19 db
Mirage IIICJ/RJ és 3 db Mirage IIIBJ típusú
repülőgépet eladtak Argentínának 1982-ben
- egészen 2003-ig, amikor egy CJ nem tért
vissza - mindössze három Mirage-t őriztek
meg Izraelben különböző múzeumokban. A
típus összes vesztesége az 1962-1982 kö
zötti időszak:
- Mirage lllCJ-ből 50 db 1962-1982 között;
- Mirage IIIRJ-ből 1 db 1964-1982 között;
- Mirage IIIBJ-ből nem volt.

T a n u lm á n y o k }

9. ábra. Egyiptomi Tu-16K-DF gépek gurulnak a felszálláshoz

1969 januárjában az izraeli hadvezetés elhatározta,
hogy az 50 db Mirage 5J-re kivetett francia embargó miatt
az összes sérült Mirage III típusú repülőgépét újjáépíti, te
kintet nélkül a költségekre. Ezért néhány súlyosan megsé
rült Mirage hosszas javítás után mintegy „újjászületett”.
A Mirage-ok álcázófestése négy jól megkülönböztethető
szakaszra osztható:
- 1962-1969: a repülőgépeket nem festették, a század
jelzését viselték;
- 1969-1973: minden repülőgépet álcázófestéssel láttak
el;
- 1973-1980: minden repülőgépet álcázófestéssel láttak
el, és egy fekete keretes narancsszínű háromszöget festet
tek fel, hogy megkülönböztessék az arab Mirage-okat az
izraeliektől.

10. ábra. Voutour B1 könnyűbombázó a tenger felett

- 1980-1982: minden repülőgépet álcázófestéssel láttak
el, a narancssárga háromszögeket törölték.
Az izraeli Mirage IIICJ/BJ típusú repülőgépek - a száza
duknak megfelelően - megkülönböztető jelzéseket viseltek:
- 101. repülőszázad: századjelvény és fekete-vörös csí
kos oldalkormány.
A „Sahak 52” jelölésű repülőgép volt a leghíresebb izra
eli Mirage. Nemcsak azért, mert a típus egyik első légi győ
zelmét szerezte meg, de az egyik Mirage volt, amellyel
Iftach Spector pilóta légi harcban megsemmisített egy
szovjet pilóta által vezetett MiG-21-est 1970. július 30-án.
- 117. Repülőszázad: alegységjelvény, vörös csík a törzs
oldalán.
Amikor a repülőgépet álcázták, csak a századjelvényt
hagyták meg, és a piros-fehér csíkokat a kormánylap felett
a 101. Repülőszázadnál. Később a 253. Repülőszázadnál
hasonló jelöléseket alkalmaztak a kormánylapnál, és ami
kor a megmaradt repülőgépeket átadták a 254. század
nak, a kormánylapon található fehér л jelöléseket pirosra
cserélték.
Az izraeli repülőgépek többsége - a Mirage III kivételé
vel - támadó, az arab államok repülőgépeinek nagy része
- az II—28 és a Tu-16 típusok kivételével - védelmi jellegű
volt. Ez volt az első olyan háború, amelyben már kizárólag
sugárhajtóműves harci repülőgépeket vetettek be - ered
ményesen. Ez is közrejátszott abban, hogy Izrael történe
tének ez volt a legsikeresebb háborúja, igaz, a legrövi
debb is.
Az akkor megszerzett területek jelentős része már a múl
té, és Izrael állama sem érezheti nagyobb biztonságban
magát, hiszen az akkori, körülbelül 200 milliónyi arab ellen
séghez újabbak is csatlakoztak: a gerillaháborút vívó, mind
radikálisabb palesztinok és a világ csaknem 1,2 milliárd
iszlám hívője.
(Folytatjuk)
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K elec sé n yi István

A lengyel légierő

(Sily Powietrzne
Rzeczypospolitej Polskiej, 2004.
július 1-jéig Wojska Lotnicze én
Obrony Powietrznej - Levegő és Lég
védelmi Erők) hozzávetőleg negyven
ezer hivatásos katonából (tiszt, tiszthe
lyettes és szerződéses katona), vala
mint besorozott személyzetből áll.
Az 1989-es rendszerváltás után a
légierő létszámát és repülőeszközei
számát csökkentették, a teljes fegy
vernem et átszervezték. A légierő
1990-ben M iG -21,
M iG -23 és
M iG -29
vadászrepülőgépekből,
Szu-20 és Szu-22 támadó repülőgé
pekből, TS-11 Iskra, PZL-130TC1
Őrlik iskola- és gyakorló repülőgé
pekből, A n-26 szállító repülőgépek
ből, valamint néhány egyéb kisebb
sorozatban rendszerbe állított repü
lőgépből állt. A helikopteres erők néhány kutató-mentő forgószárnyas,
valamint a repülőiskolák helikopterei
kivételével - már ekkor a szárazföldi
csapatok alárendeltségébe tartoztak.
A lengyel haditengerészet saját me
rev és forgószárnyas repülőeszkö
zökkel felszerelt légierővel rendelke
zett. A M iG-21-es és M iG-23-as va
dászrepülőgépeket,
továbbá
a
Szu-20-as támadógépeket kivonták
a hadrendből. A vadászrepülő-egy-

A

I. rész

LENGYEL LÉGIERŐ

2. ábra. A hazai gyártású W-3W Huzar (gy.sz.:0612) harci helikopter Radomban,
2005. augusztus 26-án

ségeket sikerült m egerősíteni a
Csehországból 1995-ben és Német
országból 2004-ben beszerzett hasz
nált M iG-29-es vadászrepülőgépek
kel. 2004-ben már csak két alapvető
harci repülőgéptípussal, a M iG-29

1. ábra. A PZL-130 TC1 Őrlik (gy.sz.:040) alapvető iskolagép a radomi bázison,
2005. augusztus 26-án
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„Fulerum” frontvadász és a Szu-22
„Fitter” vadászbombázóval rendel
keztek. Mindkét típust minimálisan
korszerűsítették. ILS/WOR leszállást
segítő rendszert, új radarbesugár
zást jelző eszközöket, GPS-berendezéseket szereltek a gépekbe. A
2003-ban többfeladatú harci repülő
gépre kiírt tendert a M irage-2000-5
és a JAS -39 Gripen repülőgépekkel
szemben a Lockheed Martin F-16
C/D Block 52+ repülőgépe nyerte.
A szállítások megindultak, és 2006.
november 9-én megérkeztek a 176
millió dolláros költségen teljesen fel
újított Poznan-Krzesiny bázisra az el
ső amerikai gyártmányú repülőgépek.
A szállítások 2008-ig folytatódnak, és
a 48 db „Jastrab”-nak (sólyom) ke
resztelt gépek három században áll
nak szolgálatba. Az amerikai harci
gépek AN /A PG -68(v)9 lokátorral,
JHMCS sisakcélzóval, F100PW-229
hajtóművel vannak felszerelve. A Link
16 adatátviteli rendszer szintén be
építésre
kerül. A fegyverzetük
A IM -120C -5 „AMRAAM” és AIM -9X
légiharc-rakéták, AGM-154C JSOW
és JDAM irányított föld-levegő fegy
verzet,
G B U -12
és
G B U -24
„Paveway”
ll- lll
lézerbombák,
AGM-65G2 „Maverick” infravezérlésű rakéták. Felderítésre 22 db

Nemzetközi haditechnikai szemle)

AN /AN Q -33 „Panthera” konténert
szereztek be, amely a Lockheed-Martin „Sniper” XR konténeré
nek exportváltozata. A gépekhez FST
üzemanyagtartályokól is gondoskod
tak, melyek jelentősen javítják a ható
sugarukat, és nem foglalják el a fegy
verzet felfüggesztési pontjait. A
Szu-22 „Fitter” támadógépeket 2012ben, a M iG -29 „Fulerum” vadászre
pülőgépeket 2012-2015 között sze-

3. ábra. Szu-22 M4K bombázó (n:8309)
éles fegyverzettel a swidwini
légibázison, 2007. szeptember 26-án

1. táblázat. A lengyel légierő szervezete
BLOT - légibázis; CSIL - repülőgép műszaki gyakorló központ; EL - repülőszázad;
ÉLT - harcászati repülőszázad; ELTL - szállító és támogató repülőszázad; ELTR szállító repülőszázad; LES - speciális repülőszázad; LPSZ - légiharc-gyakorló re
pülőezred; LPSZ-B - támadó gyakorló repülőezred; OSL - repülő gyakorlóköz
pont; PLB-R - felderítő-bombázó repülőezred; PLM - vadászrepülő-ezred; PLM-B
- vadászbombázó-ezred; PLT - szállító repülőezred; SPLT - speciális szállító repü
lőezred; SZPS - gyakorló helikopterezred

Hadosztály

Század

2 KÖP (HQ: Bydgoszcz)
2 ELTL
LGPR
(kutató-mentő)
1 BLT (HQ: Swidwin)
1 ÉLT Warszawa
8 ELT
40 ELT
41 ELT
3 КОР (HQ: Wroclaw)
3 ELTL

Típus

Légibázis

An-2, Mi-2,

Bydgoszcz
TS-11, W -3
Bydgoszcz

An-28RL,
MÍ-8RL, W -3RL

MinskMazowiecki
Szu-22M -4K /22UM-3K
Miroslawiec
Szu-22M-4K/22UM-3K, T S - 11 SwidinSmardzko
MiG-29/29 UB, TS-11
Malbork

2 BLT (HQ: Poznan)
3 ELT Poznan

MiG-29/29 UB, TS-11

An-2, Mi-2, TS-11,
W -3, An-28TD, M i-8

WroclawStrachowice

Poznan-Krzesiny
TS-11, An-2,
Mi-2, F-16C/D
Powidz
6 ELT
Szu-22M-4K/22UM-3K,
TS-11, M I-2
7 ELT
SZU-22M—4K/22UM-3K,
Powidz
TS-11, MI-2
Lask
10 ELT
TS-11, An-2
WSOSP (HQ: Deblin-Irena - repülőtiszti iskola)
1 OSL
Deblin-Irena
TS-11, Mi-2, W -3
2 OSL
ŐRLIK, Mi-2, W -3
Radom-Sadkow
Közvetlen jelentő egységek
36 SPLT
Warsaw-Okecie
Yak-40, Tu-154M,
Bell 412, Mi-8, W -3
13 ELTг
An-2, An-26, An-28, Mi-2 Krakow-Balice
Mi-8, C.295

4. ábra. Szu-22 M4K bombázó (n:9615)
fegyverzet nélkül a swidwini
légibázison, 2007. szeptember 26-án

retnék kivonni a hadrendből. A MiGek kivonási ideje eltolódhat, mert
csak 2020-tól tervezik az F -35
Lightning II. rendszerbe állítását.
Ezért Oroszországgal több mint öt
venmillió eurós szerződést kötöttek,
hogy
mindenképpen
biztosítsák
2015-ig a Fulcrumok hadrafogható
ságához szükséges hajtóművek, pótalkatrészek szállítását.
A lengyel légierő saját utántöltő
kapacitással kíván rendelkezni a jö
vőben harci és szállítógépeihez,
ezért két darab légi utántöltő repülő
gép beszerzését tervezi, amelyek
használt utasszállító repülőgépek át
épített változatai lennének. A tanke
reket vagy Boeing 767-es repülőgép
ből építenék, melyet a lengyel állami
légitársaság, a LÖT jelenleg is üze
meltet, vagy átépített Airbus A310-es
gépek lennének. A döntés a közeljö
vőben várható.

Szervezet
A lengyel légierő jelenleg három had
testből épül fel. A hadtestek egy-két
harcászati légi hadosztályból -
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Taktycznegót (ÉLT) - ke
resztelték át.
A hadrendben változások
történtek. A 6 ÉLT és a 7 ÉLT
Powidzból Swidwinbe tele
pült, de a felderítőeszközeik
Powidzban maradtak. Az
6 (12 vásárolt)
An-26-os szállító repülőgé
peket felváltják 2007 és 2009
48
között a RAF-tól vásárolt öt
darab C-130K közepes szál
78
lító repülőgéppel, amelyek
Powidzba kerülnek. A powldzi
28
légi támaszpontot felajánlot
11
ták a NATO részére korai elő
2
rejelző, tanker- és nehézszállítógép-bázisnak. 2008-ban a
10
10 ÉLT állományában a laski
5
bázisra kerül a harmadik
8
F-16C/D század. Leszállítás
2
ra került és rendszerbe állt a
4
Krakkó-Balice-i bázison nyolc
1
darab CASA C-295 közepes
szállító repülőgép. Ezek közül
12
a 019. oldalszámú gép 2008.
23
február 1-jén Miroslawiec kö
2
zelében leszállás közben le
5 (2009-ben)
zuhant. A fedélzetén lévő ?
éppen egy repülésbiztonsági
konferenciáról hazatérő 2. táblázat. Repülőeszköz-állomány
utasok és a személyzet életét
vesztette. A lengyel légierő
szervezetét
is
súlyosan
Brygada
Lotnictwa Taktycznego érintette a katasztrófa, mert az utasok
(BLT) - állnak, azok pedig ezredek- között volt az 1. harcászati repülődan
ből, de ezeket harcászati repülő dár parancsnoka, kiképzési főnöke,
századnak - Eskadry Lotnictwa
két rajparancsnoka, a swidwini bázis
Típus
MÍG-29B Fulcrum
MÍG-29UB Fulcrum
F-16C/Block 52+
(Jastreb)
F-16D/Block 52+
(Jastreb)
Szuhoj 22M4K, UM3K
PZLT-11 Iskra
D/DF/BIS/MR
PZLTS-130 Őrlik
An-2
An-28
M-28 Bryza
An-26
CASA 295
TU-154M
Jak-40
Bell 412HP
M i-8 T/RL/P
PZL W -3 Sokol
PZL SW -4 Puszcyk
C-130K Hercules
RQ-7 Shadows UAW

Darabszám
28
8
12 (36 vásárolt)

5. ábra. Az SW-4 Puszcyk váltja fel a Mi-2 könnyűhelikoptert, Radom, 2005.08.26.

6. ábra. A Mi-8T UB-blokkokkal,
Radom, 2005.08.26.

7. ábra. Az An-26-os gépeket
fokozatosan felváltja a spanyol
CASA-295 (n:016), Radom, 2005.08.26.

8. ábra. A lengyel haditengerészet M-28
Bryza (n:1017) felderítőgépe, Radom,
2005.08.26.

9. ábra. A TS-11 Iskra gyakorlógép
(n:1618) tovább marad szolgálatban,
Swidwin, 2007.09.26.

parancsnoka és műszaki főnöke, a 40.
harcászati repülőszázad parancsnoka
és műszaki főnöke, a malborki repülő
bázis
parancsnokhelyettese,
a
miroslawieczi bázis parancsnoka és a
földi szolgálatok főnöke, a 8. harcá
szati
repülőszázad
parancsnok
helyettese, rajparancsnoka, valamint a
krakkói szállítószázad műszaki főnö
ke, két pilótája, technikusa. A Szu-22-
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10. ábra. A lengyel Iskra bemutatókötelék, Radom, 2007.08.31.

es vadászbombázókkal repülő egysé
gek tisztikara szenvedte el a legsúlyo
sabb veszteséget.
A TS-11 Iskra gyakorló repülőgé
peket korszerűsítik. Négy új VIPszállítógép megrendelése várható, je
lenleg típusuk még nem ismert. A
Varsó-Okecie bázisra kerülnek a Mi-8as helyett megrendelt EH-101 VIPszállítóhelikopterek.

Szerintük a fiatal kezdő pilóták, akik
az Egyesült Államokban teljes kikép
zést kapnak, a legalkalmasabbak,
ezekben a hajózókban van a legtöbb
„tartalék” . Nem rendelkeznek más
harcászati vagy repülőgép-vezetési
beidegződésekkel, ugyanaz a kikép
zésük, mint a USAF-hajózóké. Érde
kes kettősség, hogy ugyanakkor foly
tatódik - igaz, kis létszámmal - a
M iG-29-es és a Szu-22-es repülő
gépekre is a fiatal pilóták felkészíté

se. 2007. szeptember elején volt pél
dául a Szuhojra képzett fiatal pilóták
első éleslövészete Swidwinben. A
képzéssel tovább éltetik a lengyel pi
lótaképző szervezeteket és létesít
ményeket, valamint fenntartják az
egységek harci pilótaállományát, hi
szen az orosz repülőgépek is még
évekig a hadrendben maradnak. Az
orosz gépeken repülő fiatalabb hajó
zok átképzési lehetősége az F-16osra megmarad.

H ajózóállomány

A lengyel légierő pilótái repülőidőt te
kintve kevesebbet repülnek a 140
órás NATO-szabványnál. Az egysé
gek között nagy a szóródás. A
Szu-22-es támadógépek pilótái pél
dául 120 órát repülnek évente, ebből
90 órát a profiljukba illő alacsony- és
mélyrepüléssel töltenek ki. Az F-16os pilóták körülbelül 140 órát repül
nek. ők jellemzően egyedül nem re
pülnek, minden feladatukat kötelék
ben, általában géppárban végzik. A
140 óra mellett közel ugyanannyit töl
tenek szimulátorban. A hajózok élet
pályája nem kidolgozott, sok orosz
gépen repülő idősebb pilóta jövője
tűnik kétségesnek. Ennek ellenére
nincs elvándorlás, pilótahiány, mint
hazánkban a M iG -29-es hajózóknál.
A lengyel filozófia szerint - ellentét
ben a magyarral - a Szu-22-es vagy
M iG-29-es pilóták átképzése helyett
elsősorban fiatal pilótákat kell kiké
pezni az amerikai vadászgépekre.

11. ábra. A Mi-2 (Hoplite) licencgyártásban Lengyelországban készült W-3W
változata (n:2647), Radom, 2005.08.26.
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Külföldi

bevetés

A lengyel légierő 2005. december 30án vette át a balti államok légvédel
mét. A NATO tagországai háromhavi
váltásokban légvédelmi és légi rendé
szeti feladatokat látnak el Litvánia,
Észtország és Lettország légterében,
mert a balti államoknak nincsenek erre
alkalmas harci repülőgépeik. A lengye
lek előtt a USAF 52. százada a németországi Spangdahlemből kitelepült
4 db F-16C harci géppel látta el a fel
adatot. A lengyel légierő Sas Különít
ménye (Polski Kontygnent Wojskowsky Őrlik) 68 fős személyi állománnyal
- köztük hat pilótával - Robert
„Skuter” Cerniak alezredes parancs
noksága alatt négy MÍG-29B vadászrepülőgéppel települt át Litvániába.
Feladatukat a Vilniushoz közeli Zoknai
légi támaszponton 24 órás gyorsrea
gálású (15 perces) riadókészültséggel
látták el. A lengyel gépek fegyverzete
a gépágyún kívül két R-60Mk (AA-8
Aphid) vagy R-73 (AA-11 Archer) kö
zelharcrakéta volt, és a törzs alatti pót
tartályt is hordozták. A vadászgépek
nem hordozhattak lokátor irányítású
BWR rakétát, kötelező a vizuális azo
nosítás. A Királyi Légierő által 2004ben a tagországok gépeinek ellátásá
ra odatelepített hangárokban álltak, itt
végezték el a Fulcrumok kiszolgálását
is. Néhány feladatot közösen hajtottak
végre a litván légierő L-39ZA Albatros
gyakorlógépeivel. A Sas Különítmény
feladatának ellátása után visszatért
Lengyelországba.
A lengyel légierő 2008. március 15.
és június 30. között második alkalom
mal is átvette a balti államok légtérvé
delmi feladatait. A malborki 41. harcá
szati repülőszázad négy darab
MÍG-29B vadászrepülőgépe és 100
fős műszaki alakulat biztosítja a
Zokniai-Sialuai repülőtéren állomá
sozva Észtország, Lettország és Lit
vánia légterét. Különböző források
szerint Lengyelország a jövőben is
részt vállal a balti államok légvédel
méből, és a harmadik küldetésre már
az új Lockheed-Martin F-16C Block
52 Fighting Falcon vadászbombázó
ikkal települnek át a balti ország repü
lőterére.

Légvédelmi

lokátoros egységek

ÉS RAKÉTACSAPATOK
A légvédelemben megtalálhatóak a
légvédelmi gépágyúk, valamint a kü
lönböző típusú rakétakomplexumok. A
légvédelmi erők nem egységes szer
vezetet alkotnak. A légvédelem nagy
és közepes hatótávolságú rakéta
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Típus

Darabszám

N—11 3D-s rádiólokátor
N-12 3D-a rádiólokátor
N-17 távolságmérő rádiólokátor
N-31 távolságmérő rádiólokátor
N-41 magasságmérő rádiólokátor
RW-41 magasságmérő rádiólokátor
PRW-17 magasságmérő rádiólokátor

Csöves légvédelmi tűzfegyverek
Sz-60 57 mm-es vontatott légvédelmi gépágyú
Z U -23-2 kétcsövű vontatott légvédelmi gépágyú
ZUR-23-2KG kétcsövű vontatott légvédelmi gépágyú
ZS U -23-4 Shilka önjáró légvédelmi komplexum
ZSU-23-4M P Biala (korszerűsített Shilka) önjáró
légvédelmi komplexum
PZA-Loara önjáró légvédelmi komplexum

574
66
344
87
8
48

Rakétarendszerek
SA-2 Guadeline (S-75 Dvina/Luna-M) közepes
hatótávolságú légvédelmi rakéta
SA-3 Goa (S-125M Neva) közepes hatótávolságú
légvédelmi rakéta
SA-4 Ganef (2K11 Krug) önjáró közepes hatótávolságú
légvédelmi rakétakomplexum
SA-6 Gainful (RK SD Kub) önjáró közepes hatótávolságú
légvédelmi rakétakomplexum
SA-7 Grail (Strela 2) kis hatótávolságú légvédelmi rakéta
SA-8 Gecko (ZRK SD Romb/Osa) önjáró kis hatótávolságú
légvédelmi rakéta
SA-9 Gaskin (Igla 2) kis hatótávolságú légv. rak.
Grom-2 kis hatótávolságú légvédelmi rakéta

27
80
627
64
?
311

3. táblázat. A légvédelmi csapatok lokátorai, csöves tűzfegyverei és rakétái

12. ábra. A lengyel An-26-os (n:1509),
M—26 jellel áll szolgálatban, Kecskemét,
2007.08.10.

13. ábra. A W-3 Sokol hazai gyártású
helikopter (n:0702) a radomi hangárban,
2005.08.26.

komplexumai a légierő állományába,
az önjáró közepes és kis hatótávolsá
gú légvédelmi komplexumok a hadse
reg állományába tartoznak. Kis hatótá
volságú kézi légvédelmi rakétafegyve
rekkel mindkét haderőnem rendelke
zik. A haditengerészet hajóin telepített
légvédelmi csöves és rakétatüzérségi
komplexumok vannak. 3D, távolságés magasságmérő lokátorokkal a légi

erő rendelkezik. A csapatlégvédelem
és a hadihajók a légvédelmi komple
xumok lokátorait üzemeltetik.
A régebbi szovjet/orosz technika
korszerűsítés alatt van. Az SA-7 kézi
rakétarendszert lassan felváltja a
Grom-2 típusú hazai gyártású légvé
delmi rakétarendszer.
(Folytatjuk)
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A ra n y i László

Szárnyak és fohászok

I. rész

Problémák a Gemini űrhajó
siklószárnyának kifejlesztésével
A NASA jelenleg is fejleszti Orion
űrhajóját az űrrepülőgépek
felváltására. Habár első ránézésre
igencsak hasonlatos az Apollóhoz,
az Orion új űreszköz, egyesíti
magában évtizedek elektronikai,
anyagtudományi és repülőmérnöki
tapasztalatait. A legjellemzőbb
különbség pedig a visszatérésében
mutatkozik. Ahelyett, hogy
az óceánba csobbanna, miként az
Apollo kabinja, az Orion
a szárazföldre fog leereszkedni,
valahol az Egyesült Államok
délnyugati részén.
Az űrhajók szárazföldre érkezése
hosszú időn át az orosz űrhajók kivált
sága volt, az Egyesült Államokban kü
lönösebben nem érdeklődtek ezen
módszer iránt, igaz, megvizsgálták az
űrkorszak hajnalán. Amikor a Geminiprogram még csak távoli fénysugár
ként csillogott néhány mérnök gondo
lataiban, szerették volna, ha elődjétől,
a Mercury-program űrhajójától jelentő
sen különbözik, annál sokkal korsze
rűbb technikai megoldásokat tartal
maz, és ambiciózusabb indíttatású is.
A Gemini űrhajó megvalósítása so
rán alapvető fontosságú elgondolás
sal számoltak, mégpedig a szárazföl
di leszállással. A Mercury űrhajó víz
re érkezett, igen költséges volt felde
rítése és kimentése, teljes hajó- és
légiflottát igényelt a művelet. A
Gemini űrhajó tervezőmérnökei úgy

1. ábra. Egy fej fölött kinyúló hosszú ru
dat használtak az eredeti Parasev-1 víz
szintes irányú kormányzására. A szer
kezet teljesen tisztán látható ezen az
egyik vontatásos kísérlet alkalmával ké
szült fotón. - NASA Photo E-8009

2. ábra. A NASA drydeni bázisán
szolgáló pilótája, Milton Thompson
jobbról és a NASA asztronautája, Gus
Grissom egy módosított Parasev-1 A
előtt. Az eredetileg a fej fölött
elhelyezett irányítókart kicserélték egy
botkormány- és csörlőrendszerre, ezek
vezérelték a siklószárny különböző
pontjaira erősített kábeleket. Thompson
hajtotta végre kezdetben a legtöbb
kísérleti repülést, Grissom pedig alapos
kiképzést kapott a Parasevre. - NASA
Photo E—8937

kalkuláltak, ha sikerülne megoldani
az űreszköz szárazföldre való vissza
térését, akkor a kereső csoport állo
mánya lecsökkenthető lenne mind
össze néhány helikopterre, kutató-re
pülőgépre és esetleg egy szállítójár
műre, az űrkabin elviteléhez. Két
probléma adódott azonban mindez
zel. Először is az a tény, hogy a szá
razföldre való leszállás jelentősen
megnöveli az űrhajó személyzetét
érő g-terhelést, ez pedig már kifeje
zetten veszélyes lehet. A második
probléma az volt, hogy az adott terü
let lakott lehet - senki sem szerette
volna, ha egy Gemini űrkapszula a
háza tetején át megérkezik Nevada
állambeli otthonába.
Az 1960-as évek elején a mérnökök
úgy hitték, megtalálták a megoldást
egy radikálisan új, ejtőernyő-jellegű al
kalmatosságban, az úgynevezett
Rogallo-szárnyban, de senki sem tud
ta, vajon működni fog-e.

3. ábra. Kísérlet a felfújható szárny
alkalmazhatóságára a Parasev-1 C-n.
A fotón tisztán látható, amint az egész
szerkezet egy vontató platóján pihen.
A feles méretű slklószárny pontosan
ugyanaz a tervezési változat, melyet
a teljes méretű szerkezet esetében
is alkalmazni kívántak a Gemini
és az Apollo űrhajóknál. - NASA Photo
E-10365

Mr. Rogallo „szárnya”
A történet az 1940-es években kezdő
dött, ekkoriban Francis Rogallo mér
nökként dolgozott a Nemzeti Repülés
ügyi Tanácsadó Bizottságnál (NACA),
a Memorial Repülésügyi Laboratóri
umban Langleyben, Virginia államban,
és új aerodinamikai szerkezettel kez
dett el foglalkozni. Rogallo találmánya
lényegében egy felfújható vázakra
erősített szárnyfelület volt. A teljes
szerkezetet össze lehetett hajtogatni
kis csomaggá, és fel lehetett vinni a le
vegőbe. Néhány tulajdonsága az ejtő
ernyőre emlékeztetett, más vonásai
pedig repülőgépszárnyra, a mérnök
siklószárnynak nevezte. Úgy hitte, új
siklószárnya segíthet az űreszközök
Földre való visszahozatalában.
1958 végén a Rogallót alkalmazó
NACA részévé vált a Nemzeti Repülés
ügyi és űrhivatalnak. A langleyi labora
tórium főszerepet kapott az új hivatal
ban, a vezetés már korábban megala
kította az űrfeladatokkal Foglalkozó
Csoportot (STG), 1958 második felére
pedig az STG már megkezdte a mun
kálatokat a Mercury űrhajóval.
A Mercury kicsiny volt, kialakításá
ban döntő szerepet kaptak a magasba
emelő hordozórakéta adottságai. 1959
2008/5 HADITECHNIKA
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4. ábra. Francis Rogallo fiatalkorában

5. ábra. Milton Thompson tesztpilóta és
néhányan a földi kiszolgálószemélyzet
tagjai közül, köztük egy motoros, aki ép
pen bemutatóra készül: a dacron borítá
sú szárnyakkal ellátott Parasev-1 A-val
való versengésre. A jó öreg Stearman
géppel végrehajtott vontatási kísérletek
csak egyik elemét képezik ennek a je
lenleg is aránylag ismeretlen program
nak, mely a Repülési Kutatóközpontban
1962-ben vette kezdetét. - DFRC

januárjában valaki felvetette, bővítsék
ki a kapszulát két személy befogadá
sára, a javaslatot azonban akkoriban
visszautasították, mint nem időszerű
kezdeményezést. Robert Gilruth, az
STG igazgatója 1959 májusában kez
deményezte, dolgozzanak ki tanul
mányt a Mercury űrhajót követő űresz
köz leszállásához - hivatkozási nevén
Mercury Mark II - Rogallo siklószár
nyának alkalmazhatóságáról. Azon
ban sem a Mercury Mark II, sem a sik
lószárny nem kapott anyagi támoga
tást. Habár Rogallo bízott az általa fel
talált szárnyszerkezetben, az STG
számos tagja szkeptikus álláspontra
helyezkedett annak megfelelő műkö
désével kapcsolatban.
A NASA tovább folytatta a szárny ta
nulmányozását más célokból, meg
vizsgálta esetleges alkalmazásának
lehetőségét a Satum I rakéta fokoza
tainak visszatéréséhez. 1959-ben
Rogallo szélcsatornás kísérleteket
végzett siklószárnyának különböző
méretű modelljeivel. A problémák
egyike annak pontos meghatározása
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volt, mekkora emelőerővel rendelkezik
egy lényegében hajlékony szárny. A
NASA Ames Kutatóközpontjában szin
tén végeztek kísérleteket, ehhez repü
lőgépeket alkalmaztak, leszállási mű
veleteket szimuláltak, azt igyekezvén
megtapasztalni, milyen repülési para
méterekre van szükség ahhoz, hogy
egy adott pont felé irányuló meredek
siklást a földet érés előtt kilebegtetés
előzzön meg a lágy talajt éréshez.
Ahogy a pénz elkezdett áramlani a
NASA-hoz 1961 májusában, a Jurij
Gagarin repülését követő feleszmélés
következtében, Rogallo elképzelése
kapott némi, igencsak szükséges
pénzügyi támogatást. Három társaság
is százezer dolláros szerződést kötött
a NASA-val tervek elkészítésére, mi
szerint „határozzák meg azokat az egy
űreszköz számára szükséges rend
szertervezési paramétereket, melyek
révén a manőverezhetőség és az ae
rodinamikai emelőerők irányíthatósá
ga biztosítható a leszállás során.” A
kezdeti elképzelések szerint a tanul
mányok eredményeinek már jelent
kezniük kellett volna a Mercury űrkap
szula 1962-es repülése során. A kez
deményezést azonban gyorsan elve
tették, amikor kiderült, a Mercuryprogram hamarosan a végéhez ér.
A három társaság a North American
Aviation, a Ryan Aeronautical Com
pany és a Goodyear Aircraft Cor
poration volt. A nevük a Siklószárny
Fejlesztési Program kapcsán vált is
mertté, munkásságuk több fázist fel
ölelt, egészen egy repülő modell és
egy kiképző eszköz elkészítéséig.
Az első fázis 1961 augusztusában
ért véget, és novemberre a Pilótás Űr
repülési Központ - az éppen aktuális
elnevezése a korábbi STG-nek - el
nyerte a North American Aviation szer
ződését kutatások végzésére és fej
lesztésre, annak meghatározására,
melyik az a konfiguráció, amelyik a leg
tökéletesebb működést teszi lehetővé.
A tervek szélcsatornás kísérleteket is
felöleltek Langleyben, valamint kísérle
ti repülési programot is tartalmaztak a
Mojave-sivatagban, a NASA Dryden
Repüléskutató Központjában. A társa
ság kutatásokat végzett a hiperszonikus, nagy magasságú repülések távol
ságának megnövelése területén is.
1961 novemberében még valami
történt, ami igencsak jelentősen érin
tette a siklószárnyprogramot: A North
American Aviation ugyanis elnyerte az
Apollo űrhajó megépítéséről szóló
szerződést. Nagy győzelmet jelentett
ez a társaság számára, egyben a
Mercury űrhajó fejlesztésének végét
is. Hiszen az Apollo-program hatalmas
vállalkozás volt; a cég elkezdte leg-

в. ábra. A britek által fejlesztett
felfújható szárnyú repülőgép, az ML
Aviation Ltd. fejlesztésének terméke
az 1950-es évek közepéről. Tizenkét
szárnyat és három repülőgépet (XK776,
XK781, XK784) teszteltek. A kutatásokat
és a fejlesztéseket 1953-ban a RAF
cardingtoni telepén végezték.
A megoldásban rejlő lehetőséget tehát
az óceán innenső részén is felismerték.
- Av News Files

jobb mérnökeinek mindegyikét ráállíta
ni az Apollo-szerződésre. Ez termé
szetesen sok emberi felölelt azok kö
zül is, akik a siklószárnyon dolgoztak.
Miként a NASA egyik mérnöke később
kijelentette, a vállalat minőségi fel
ügyelete a siklószárny felett - „lenullá
zódott”.

A PARASEV EJTŐERNYŐRENDSZER
A NASA 1961 végére már rendelkezett
némi tapasztalattal a Mercury űrhajó
kapcsán, s mérnökei abban bíztak,
megépíthetik a jóval többre képes
Mercury Mark II űrhajót, vagy leg
alábbis megkezdhetik fejlesztését. No
vember végén a Pilótás űrrepülési
Központ vezetősége elhatározta, a
siklószárny kutatását a Mercury Mark
II űrhajó leszálló-rendszerének kifej
lesztésével folytatja. December 7-én a
Pilótás űrrepülési Központ (MSC) hi
vatalos megkeresést kapott a Mark II
űrhajó fejlesztésének megkezdésére.
A Mercury Mark II számára a kezde
ti elképzelés annyiban állt, hogy az űr
hajó biztosítsa egy ember számára a
hosszabb világűri tartózkodás lehető
ségét, a hővédő pajzs mögött sokkal
kényelmesebb, lakhatóbb és tágabb
teret biztosítva. Hamarosan azonban
a Mark ll-re vonatkozó elképzelés mó
dosult, még több lehetőséget nyújtó,
kétszemélyes űrhajóra vonatkozott,
beleértve a Föld körüli pályán történő
manőverezés lehetőségét is az Apollo
űrhajó kifejlesztése érdekében, a
megközelítési és összekapcsolódási
technikák kidolgozása céljából.
A Mercury űrhajó a tervek szerint az
alsó részére, a hővédő pajzsára és
egy közbeiktatott légzsákra ereszke
dett le, és csobbant a vízbe. A Mark II-
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est ezzel szemben kerekekkel szerel
ték volna fel, és az oldalára érkezett
volna, a pontos irányíthatóságát bizto
sító siklószárnyak segítségével. A sik
lószárnyakat az orr-részbe építették
volna be. Az elképzelés szerint a nyi
tóernyő 18 ezer méter magasan lép
működésbe, leválasztva az űrkapszu
lát a többi berendezéstől, majd nyitja a
siklószárny tokját 15 ezer méteren.
A siklószárny nagyjából 14 ezer mé
teres magasságban kibomlik, felfúvó
dik. Miután a siklószárny kibomlott az
űrkapszula fölött, az űrhajósok gázzal
működő csörlőszerkezetekkel tudták
volna irányítani űreszközük vízszintes
irányú siklását. A csörlők az asztrona
uták háta mögött helyezkedtek volna
el, még a hővédő pajzs előtt. A prog
ram részére felvázolt tervezési előírá
sok között megtalálhatjuk a követke
zőt: „A bólintó mozgás irányítására for
gódobokat helyeznek el a hátsó vá
laszfal és a leváló hővédő pajzs közé,
ezek húzzák szorosabbra és eresztik
meg a függőleges irányú feszítőköte
leket; a függőleges kötélzet hosszá
nak szabályozása révén kivédhetőek
a szárny szögében bekövetkező válto
zások. Az oldalszárnyak alkalmas be
állása ugyanilyen módszerrel érhető
el, a megfelelő kötélzet kiengedésével
és visszahúzásával.”
A lehetséges űreszköz korai ábrázo
lásain az látszik, hogy a hátsó hővédő
pajzs aláhajlik az űrhajónak, kilencven
fokban megtörik irányultsága, egyfajta
siklófelületként szolgál a leszállás so
rán - a gyerekek által a havon használt
siklóalkalmatossághoz kísértetiesen
hasonlítva. Az elképzelést azonban
hamarosan elvetették. Az asztronauták
a futóművet körülbelül 80 méteres ma
gasságban bocsátották ki. A futómű
egy orrfutóból és két hátsó futóból állt.
A földet érés előtti pillanatban az űrha
jósok kissé felkapták az űrkabin orrát,
hogy kihasználják a szárnyak emelő
erejét, és csökkentsék siklási sebessé
güket. Azután következett a földet
érés, mintegy 75 km/h sebességgel és
a siklószárny leválasztása.
A NASA 1962 elején bejelentette,
tervei szerint új űrhajót kíván építeni,
Gemini
névre
átkeresztelve.
A
McDonell Со., mely a Mercuryt építet
te, megkapta a feljavított változat le
gyártásának lehetőségét is. A NASA
azt is bejelentette, az űrhajó az új viszszatérési technikát fogja alkalmazni.
Az első pilóta nélküli Gemini-repülést
1963 augusztusára ütemezték, hagyo
mányos ejtőernyőt használva, majd
egy hónappal később követte volna a
siklószárnyas visszatérés.
Február 28-án a program irányítói
és a mérnökök találkozót tartottak

annak eldöntésére, vajon hova he
lyezhetnék el az ejtőernyőt és a futó
művet a Gemini belsejében. Az űr
eszköz külső váza adott volt, ezért
mindenféle berendezést az űrhajó
belsejében kellett elhelyezni anélkül,
hogy a legkisebb mértékben is kidu
dorodna, de meg tudták oldani a be
rendezések ilyetén felszerelését. A
program irányítói azonban a tervező
ket abba az irányba ösztökélték, fej
lesszenek ki a Gemini számára egy
alkalmas ejtőernyőrendszert is arra
az esetre, ha a siklószárny nem ké
szülne el időre. Mint kiderült, ez
bölcs döntés volt.
Habár úgy tűnt, a Gemini-program
vezetői általánosságban láthatóan ko
moly reményeket tápláltak a sikló
szárny képességeit illetően, a NASA
Repülési Kutatóközpontjának tagjai kint a Mojave-sivatagban
akik a leg
többet tapasztalták az általuk éppen
használt kísérleti eszközzel kapcsolat
ban, súlyos kétségeket tápláltak a sik
lószárny vonatkozásában. Annak elle
nére, hogy az MSC mérnökeinek el
képzelése szerint az ejtőernyőket
megtartották volna mint tartalékot a
siklószárnyak mellett, a Repülési Ku
tatóközpont alkalmazottai szerint bár
miféle terv, mely nem megbízható ele
meket tartalmaz a pilótás űreszközök
visszatérését illetően, nem megfelelő.
A Repülési Kutatóközpont berepülő
pilótája, Milton Thompson úgy gondol
ta, a legjobb megoldás a Földre viszszatérő űrjármű számára, amennyiben
a légkör felhajtóerejét kívánják hasz
nosítani, a Dyna-Soar típusú űrrepülő
gép megvalósítása. A korai amerikai
űrprogram vezetői ezzel szemben úgy
gondolták, a lehető leggyorsabban ki
kell jutni az űrbe, a visszatérés módja
ként is ezért választották a ballisztikus
pálya használatát.
Az 1960-as évek elején a DynaSoar még mindig évekre állt a bevet
hetőségtől, és Thompson úgy hitte, az
űrrepülő számára elgondolt visszaté
rési és pontos leszállítási elképzelé
sek között van néhány igencsak meg
szívlelendő. Ezért minden segítséget
megadott azoknak, akik a Gemini űr
hajó számára a Rogallo-szárny meg
valósításán foglalatoskodtak. 1961 no
vemberében Thompson számos mun
katárssal találkozott, akik a siklószár
nyon dolgoztak.
ő és berepülőpilóta társa, Neil Arm
strong kérvényezte a repülési központ
igazgatójánál, Paul Bikle-nél, hogy
építsen meg egy egyszerű siklószár
nyat. Amikor azonban Bikle visszauta
sította a kérést, saját maguk kezdtek
építeni egyet. Bikle azonnal megeny
hült, és nyomban hozzájárult az egy-

üléses kutatóeszköz megépítéséhez,
melyet Parasev-1 néven ismert meg a
világ.
Francis Rogallo arról tájékoztatta
Thompsont, hogy Thomas Purcell Jr.
az Észak-Karolina állambeli Raleighből
már megépített és ki is próbált egy sik
lószárnyat. így a pilóta és egy társa el
repült a keleti partra, hogy megnézze
azt. Thompson számára csalódást
okozott a szerkezet, melyet úgy írt le
mint „méretes sárkányt, alatta üléssel”.
A szárny teljesen műanyagból készült,
három alumíniumcsőre felfeszítve, ke
resztmerevítővel összeerősítve a súly
pontjánál a két szélső fémelemmel. A
futómű vasúti kerekekből állt. Ami
Thompsont igazán aggasztotta, az a
pilóta ülése volt, amely nem más volt,
mint egy tolószék. „Teljesen romba
döntötte a magunkról vallott »macsó«
pilóta képet” - írta később Thompson.
Az első benyomás ellenére a berende
zés egészen jól repült. Thompson irá
nyította Purcell kocsija után vontatva.
A pilóta ellátogatott San Diegóba is
a Ryan Aeronautical társasághoz,
ahol kisméretű, motorral felszerelt esz
közt építettek, hajlékony Rogalloszárnnyal felszerelve. A Ryan „Fleep”nek nevezte a „flying jeep” (repülő
dzsip) szavak összevonásával, s meg
próbálták eladni az amerikai hadse
regnek. A Fleepet kisebb teljesítmé
nyű repülőgépmotor hajtotta, a Repü
léskutató Intézetnek a repülési karak
terisztikák feltérképezése céljából mo
tor nélküli változatra volt szüksége, a
Parasev-1 pedig pontosan megfelelt
ennek a célnak.
Egy olyan központ számára, ahol
szuperszonikus repülőgépekkel foglal
koztak, a Parasev-1 meglehetősen kü
lönös látvánnyal szolgált a maga csúf,
törékeny megjelenésével. Csövekből
összerakott, nyitott repülőalkalmatos
ság volt, egy szék háromszög alakú
vázon. A pilótaülés mögött háromméte
res, függőleges árbocra erősítették a
Rogallo-szárnyat, egy rugalmas anya
got V alakú keretre erősítve. A pilóta
tudta vezérelni a szárnyat, botkor
mányt tartva kezében előredönthette,
felemelhette, jobbra vagy balra forgat
hatta azt. Thompson úgy találta, a
Parasevvel nehéz repülni. Jelentős
izomerőre volt szükség a botkormány
kívánt helyzetben tartására, a pilótá
nak igen kevés ideje maradt a leszállás
előtti kilebegtetésre. Az utolsó fázisban
jelentkező emelőerő kisebb volt a várt
nál, ennek okát a tervezők abban lát
ták, hogy a siklószárnyat olyan anyag
gal vonták be, mellyel egyébként a vá
szonborítású repülőgépeket szokták
általában. Később a dacron nevű szin
tetikus poliésztert használták.
2008/5 HADITECHNIKA f
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Számos repülést követően Thompson
új pilótát képzett ki, Bruce Petersont a
Parasevvel való repülés fortélyaira.
Petersonnak nem volt semmiféle elő
zetes tapasztalata a hagyományostól
eltérő repülőgépekkel. Legelső repülé
sén a tófenékre akart leszállni a
Parasevvel, kilebegtetett, nagyjából
ötméteres magasságban tett egy las
sú bal, majd egy jobb kanyart. Ekkor a
repülőeszköz orra hirtelen lebukott, s
mindenestől a földbe csapódott, mint
egy 56 km/h sebességgel.
Első pillanatban úgy tűnt, Peterson
csúnyán megsérült, seb látszott a ha
sa tájékán. Az orvosok azonban gyor
san megállapították, csak felületi sérü
lései és zúzódásai vannak, a kezén vi
szont mély vágást találtak, ahol a bot
kormányt szorította. A Parasev-1 da
rabjai szerteszét hevertek a sivatag
ban, a kutatócsoportnak új repülőesz
közt kellett építenie.
A Parasev-1 A számos olyan módo
sítást tartalmazott, melyeket Thomp
son nem kedvelt az első változatnál.
Nem szerette a feje fölé beszerelt sza
bályzókart, az új eszközt ezért a sok
kal hagyományosabb, a jármű alsó ré
szébe elhelyezett, gombokkal és bot
kormánnyal működő panellal látták el.
Szintén kifogásai voltak a merevítő
szerkezet és a szárny illesztési megol
dásaival szemben. A tervezők a
szárny csatlakozási pontját elmozdí
tották addigi helyéről, így a pilótának
kevesebb erőt kellett kifejtenie az irá
nyításhoz. A Parasev-1-esen kábelek
szolgáltak a szárny mozgatására,
szintén kábelek kaptak szerepet tarta
lékként, ha esetleg a fő illesztési rend
szer meghibásodna, nehogy a pilóta
egy szárny nélküli zuhanó karosszék
ben találja magát. A szárny anyagát is
megváltoztatták, az említett dacronra.
Thompson kiképezte Gus Grissom űr
hajóst a kicsiny szerkezettel való repü
lésre; úgy tervezték, Grissom repülni
fog a szerkezet kész változatával, a
Gemini űrhajóval.
A változtatások a Parasev-1 A-n
könnyebbé tették a repülést az elődjé
hez képest. Thompson első alkalom
mal május 18-án emelkedett fel vele.
Júniustól kezdődően kisebb szárny
szerkezettel ellátott eszközzel repült,
hivatalos nevén a Parasev-1 B-vel. A
kisebb szárny nagyobb felületi terhe
lést kapott, vagyis adott területi egysé
gének jelentősebb behatásokkal kel
lett megbirkóznia. A nagyobb terhelést
elviselni képes szárny kisebb helyet
foglal el, könnyebb, és ezért kisebb
helyre csomagolható be, viszont rom
lik a manőverezőképessége.
Június végére a program újabb csa
pást szenvedett. A kísérletekhez az

30

HADITECHNIKA 2008/5

L—19 jelű katonai megfigyelőgépet köl
csönözték a Parasev vontatására. Hét
közben a NASA használta a gépet,
hétvégén pedig visszaadta a hadse
regnek, hogy annak tartalékos pilótái
is repülhessek vele. Június 28-án ép
pen Neil Armstrong vezette a gépet,
első alkalommal vontatott egy másik
légi járművet. Felvontatta Thompsont
a levegőbe, ahol egy kommunikációs
hiba súlyos helyzetet teremtett. Arm
strong kanyarodni kezdett, amikor
vontatógépével elérte a kiszáradt tó
meder szélét. Thompson ideges lett,
hogy a Parasev lelassul, azért szólt
Armstrongnak, hogy gyorsítson. Azon
ban Armstrong úgy értelmezte, a ka
nyarodást gyorsítsa fel, nem pedig a
repülőgépet, így Thompson pillanatok
alatt észak felé tartott a Parasevvel,
miközben Armstrong már délre repült
az L-19-essel, a 300 méter hosszú
nejlon vontatókábel pedig ernyedten
lifegett köztük. Mivel a tófenék gyor
san kifutott alóla, Thompson azonnal
felfogta, cselekednie kell, le kell vá
lasztania magát a vontatókábelről és
egyenesen elöl leszállni. Előtte azon
ban már nem volt semmiféle tóágy, ő
pedig ugyanazzal a sebességgel
egyenesen a Mojave-sivatag egyik
csalitosa felé tartott. Hirtelen pattant
egyet, majd orral előre nekiütközött a
földnek, de csodálatos módon sértet
len maradt. Azonnal kioldotta magát,
és elrohant a repülőszerkezettől, attól
tartva, hogy az mindjárt felrobban.
Mindössze néhány perccel később tu
datosult csak benne, teljesen hiábava
ló volt reakciója - a Parasev nem szál
lított üzemanyagot.
Thompsonnak további, egyaránt ko
mikus és veszélyes élményei is voltak.
Mivel a repülőszerkezet semmiféle
műszerezettséggel sem rendelkezett,
viselkedését földi megfigyelők követ
ték. A kis járgányt azonban igen nehéz
volt a követő kameráknak lencsevégre
kapni, ezért valaki azt javasolta, he
lyezzenek el egy füstgránátot a
Paraseven, hogy könnyebb legyen
nagy távolságból észrevenni. így is
tettek, Thompson ki is oldotta repülés
közben, és csak ekkor vette észre, a
füst ahelyett, hogy lemaradna a repü
lőgép mögött, keringeni kezd a szár
nyak körül, fojtó, vakító narancssárga
felhőbe burkolva őt. Szerencsére a
füstgránát kiégett, mielőtt a végső kö
zelítésre sor került volna, így sikere
sen leszállt.
A Gemini siklószárnya nem azt a faj
ta szárnymegoldást jelentette volna,
mint amilyennel a Parasevvel végez
tek áramlási kísérleteket, mivel a
Gemini siklószárnyai az űrhajóban
kaptak volna helyet, innen nyitották

volna aztán ki azokat. A siklószárny
felfújható vázelemeket hordozott vol
na. A North American megépített egy
felére csökkentett méretű szárnyat a
Parasevvel való kísérletezésre, a ku
tatócsoport elnevezése szerint ez lett
volna a Parasev-1 C. Azonban Bruce
Peterson berepülőpilóta már az első
repülés alkalmával becsapódott, kö
szönhetően a jelentős fizikai erőt
igénylő irányításnak. Ezután újrater
vezték a mechanizmust, a pilótának
több beavatkozási lehetőséget adva,
így Peterson sikeres repülést hajtott
végre 1963. március 26-án.
A kicsinyített méretű siklószárny sta
bil siklórepülést produkált. Az igazi
problémák hadrendbe állítása kap
csán merültek fel. Miként Thompson
később beszámolt róla, a siklószárny
elég megtévesztő volt, mivel igen egy
szerűnek látszott, az emberek teljesen
tévesen azt hitték, túl egyszerű ahhoz,
hogy repülhessen. Összesen hét piló
ta repült a Parasevvel 341 felszállás
során, több mint kétéves időszak alatt.
A kiszolgálószemélyzet felfestette min
den egyes pilóta nevét a repülőszerke
zetre, aki kitörte a Parasev orrfutóját.
Hatszor került erre sor.
Thompson növekvő szkepticizmus
sal figyelte a Parasevet és a siklószár
nyat. Sok évvel később beszámolójá
ban azt írta, számos esetről van tudo
mása, amikor képzett pilóta szenve
dett súlyos baleseteket a technológia
következtében. Meglehetősen para
dox módon a képzetlenebb pilóták jó
val kevesebbszer, ők sokkal jobban re
pültek vele, hiszen különösebben
semmit sem vártak el ettől a repülő
szerkezettől, nem mint azok, akik re
pülőgépeket irányítottak, és bizonyíta
ni szerettek volna. Sőt, miután a NASA
elvetette a leszállásnak ezt a fajta
megoldását, más szervezetek is átvet
ték az elképzelést, szerették volna to
vábbfejleszteni a technológiát, azon
ban csak korlátozott mértékben értek
el sikereket.
(Folytatjuk)

Felhasznált

irodalom

http://www.nasa.gov
kitehistory.com
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S zab ad o s P é ter

A Gépjármű Beszerzési Program
a megvalósulás útján в

RÁBA H-SOROZATÚ KATONAI TEREPJÁRÓ
TEHERGÉPJÁRMŰ-CSALÁD
A RÁBA katonai terepjáró tehergépjár
mű-családdal a Gépjármű Beszerzési
Programon belül a katonai terepjáró
gépjárművek (C) kategória III. és IV.
osztályába tartozó járművek bemuta
tására kerül sor.
A H-sorozatú terepjáró tehergépko
csik és bázisjárművek rendeltetése a
csapatok hadfelszerelési anyagainak,
valamint szakági felépítményeinek
szállítása, utánfutók, többtengelyes
pótkocsik és fegyverzeti eszközök biz
tonságos vontatása, nem mellesleg a
Magyar Honvédség csapatainál a gép
járműállomány feltöltöttségének, tech
nikai hadrafoghatóságának javítása. A
gépjárművek ezen kategória osztálya
iban is a HMK szerinti besorolás alap
ján szállítási kapacitás és speciális ka
tonai kialakítás szerint vannak csopor
tosítva.
A (C) kategória III. osztályába tarto
zó járművek hasznos teherbírása 58 1, míg a IV-be tartozóké 10-18 t kö
zötti. A különböző kategóriákban az
idáig megrendelt gépjárművek típusválasztéka a RÁBA gépjárműveknél a
legszélesebb azon egyszerű oknál
fogva, hogy az MH szállítójármű és
speciális szakági bázisjárműigénye

11. ábra. Haditechnikai alkalmassági
vizsgálat, a RÁBA H14.206 AEL-002
terepjáró gépjármű lendületben halad

12. ábra. RÁBA H14.206 AEL-002
terepjáró gépjármű katonai járműátvétel
során, állóhelyi próbán

e két kategóriában a legnagyobb. A
különböző feladatokat és igényeket ki
elégítő eszközök az MH logisztikai
rendszerének meghatározó és szer
ves részét képezik.
A gépjárművek a növekvő szállítási
igényeknek való megfelelés érdeké
ben két-, illetve háromtengelyes válto
zatban készülnek. A III. osztályba tar
tozó kéttengelyes típusváltozat a
RÁBA H14.206 AEL-002 és a RÁBA
H 14.206 AEL-003. A kettő közötti
alapvető különbség az, hogy a 003-as
modifikáció - a szabványnak megfele

lő kialakítása révén - alkalmas a rak
felületen történő személyszállítási fel
adatok végrehajtására is. Ennél a tí
pusnál összesen 4 darab 4 fő szállítá
sára alkalmas - az U4000 járműnél
már bemutatott - , a jármű hosszten
gelyének
vonalában
elhelyezett
ülőpad rögzítésére van lehetőség. A
gépjárműre(ről) való fel- és leszállás,
valamint a személyszállítás biztonsá
gát a plató hátfalának belső oldalán ki
alakított jobb és bal oldali fellépők, a
rakfelülethez szilárdan rögzített ülé
sek, a ponyván kiképzett szellőztető
rések, a belső beszélgetőfelszerelés,
a fülkében jelző vészcsengő, az ülé
sek kétpontos biztonsági övvel való
felszereltsége és a borulókeret adják.
A RÁBA H 14.206 AEL-002 gépjármű
típusjelölésének feloldása a követke
ző: A RÁBA kereskedelmi megnevezés
a szállító, azaz a RÁBA Jármű és
Buszgyártó Kft. nevéből ered. A H be
tűjelzés a felhasználóra, vagyis a jár
mű honvédségi mivoltára utal. A 14-es
szám kerekített értéken, tonnában kife
jezve jelenti a gépjármű terepen meg
engedett legnagyobb össztömegét,
míg a 206 kW-ban kifejezve a beépített
motor teljesítményére utal. Az AEL be
tűkombináció német mozaikszó, mely
ből az A betű az összkerékhajtásra, az
E betű a jármű kerekeinek soros elren
dezésére, az L betű pedig a rakfelületes
kialakításra utal. Az utána következő
számok (002 és 003) a fejlesztési sorozatszámok. A 003 a személyszállításra

lő. ábra. RÁBA H14.206 AEL-003 terepjáró gépjármű katonai járműátvételen
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13. ábra. Haditechnikai ellenőrző
vizsgálaton „off road” próba a RÁBA
H14.206 AEL-002 katonai terepjáró
gépjárművel

14. ábra. Haditechnikai alkalmassági
vizsgálat eltolt szinuszpályán a RÁBA
H14.206 AEL-002 terepjáró gépjárművel

is alkalmas, míg a 002 az anyagszállító
típusváltozatot jelöli. A H18 és H25
gépjárművek esetében egy további D
betű jelent meg a betűkombinációban,
mely a típusok háromtengelyes voltára
utal (pl. H18.206 DAEL-005.)

A H14 típusú jármű saját tömege
9550 kg, rakományának megengedett
tömege közúton 6990 kg, terepen pe
dig 5000 kg lehet. Maximális terheltsé
gi állapotát figyelembe véve közúton
15 500 kg, míg terepen 8000 kg
össztömegű pótkocsi vontatására ké
pes. Kiváló terepjáró képességét és
stabilitását mutatja a 30° meredekségű emelkedő, valamint a 20° oldaldőlé
sű rézsű leküzdési képessége. Gázló
képessége 1,2 m, árokáthaladó ké
pessége 0,8 m, lépcsőmászó képes
sége 0,53 m. Legkisebb hasmagassá
ga (0,4 m) a hidak alatt mérhető. Hatótávolsága közúton 900 km, terepen 600
km. A jármű szélsőséges időjárási és
hőmérsékleti viszonyok mellett (környe
zeti levegő hőmérséklet -30 és +40 °C
között, relatív páratartalom 94%, levegő-portartalom 1,5 g/m3, szélsebesség
max. 20 m/s, esőintenzitás 180 mm/h
max. 5 min. alatt) 2000 m tengerszint fe
letti magasság esetén is alkalmazható.
A motor soros, álló elrendezésű, 6
hengeres, négyütemű turbódízel,
common-rail elektronikus befecsken
dezésű, töltőlevegő-visszahűtéssel.
Térfogata 6871 cm3, teljesítménye 206
kW (280 LE) 2400 1/min-nél. A motor
működését EDC motorszabályozó
elektronika vezérli. A fedélzeti elektro
nika folyamatosan gyűjti a motor be
épített jeladóitól a működési paramé
tereket. A mért értékek kiértékelése út
ján az EDC a motor működésén ke
resztül szabályozza a jármű menet
közbeni sebességét. Egyik funkciója,
hogy a járművezető által beállított me
netsebességet a terepviszonyok válto
zásától függetlenül menetközben fo

15. ábra. Csatasorban. A RÁBA H14.206 AEL-002 katonai terepjáró gépjárművek
leszállítva az MH Logisztikai Ellátó Központhoz
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16. ábra. RÁBA H14.206 AEL-003
katonai terepjáró gépjármű
személyszállító változata

lyamatosan fenntartja (Tempómat). A
funkció a gázpedál vagy a fékpedál le
nyomásával azonnal megszűnik, és a
motor alapjárati fordulatszámra áll
vissza. Az EDC másik funkciója, hogy
a jármű terhelési állapotához illeszti a
motor működését, mintegy optimalizál
va annak emisszióját.
A motor fáklyás lángindítóval felsze
relt, mely -32 "C-ig biztosítja a hidegin
dítás lehetőségét. A zárt hűtőrendszer
kétkörös, kényszercirkulációs, túlnyo
másos. Szükség esetén vízzel is fel
tölthető. Az olajhűtővel egy blokkba
szerelt hűtőradiátor a jármű fülkéje
mögött, a bal oldalon található. A hűtő
egység hőcseréjét hidraulikus hajtású
ventilátor végzi. A hűtőrendszer kapa
citása 2000 m tengerszint feletti ma
gasságban +50 °C-ig biztosítja a ren
deltetés szerinti használatot.
A motorba a tisztított levegő egy
többfokozatú, papírbetétes légszűrőn
keresztül jut, melynek szennyezettségi
állapotáról eltömődésjelző tájékoztat.
A jármű - bizonyos teljesítménycsök
kenés és emissziós határértékromlás
mellett - alkalmas NATO F34 típusú
üzemanyaggal való üzemeltetésre is.
A hajtásláncban a motort követő ten
gelykapcsoló száraz, egytárcsás, pne
umatikus rásegítésű, hidraulikus mű
ködtetésű, a motor nyomatékét a 8+1
fokozatú, kézi kapcsolású, szinkroni
zált sebességváltó felé továbbítja. Bi
zonyos esetekre a jármű rendelkezik
egy nagyon lassú előrehaladást bizto
sító mászófokozattal. Az erőátviteli
rendszer következő része az országúti
és terepüzemmód kapcsolását biztosí
tó kétfokozatú osztómű, mely a tenge
lyek közötti fordulatszám-eltérés kiegyenlítését a konstrukciósán beépí
tett differenciálművével, illetve a jármű
elakadása esetén a tengelyek együt
tes forgását a differenciálzár működte
tésével biztosítja.
A jármű alváza nagy szilárdságú, U
profilú hossz- és kereszttartókból öszszeállított létraalváz. Az elején erősí-

Típusváltozat
Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság felépítménnyel együtt (mm)
Szabad magasság (mm)
Össz. gördülőtömeg (kg)
Saját tömeg (kg)
Hasznos terhelés (kg)
Megengedett tengelyterhelés elöl (kg)
Megengedett tengelyterhelés
hátul B1+B2 (kg)
Nyomtávolság (mm)
Mellső terepszög (o)
Hátsó terepszög (o)
Gázlómélység (mm)
Árokáthidaló képesség (mm)
Lépcsőmászó képesség (mm)
Fordulási kör sugara (m)
Leküzdhető legnagyobb emelkedő
teljes terheléssel (o)
Száll, személyek száma (fő)

RÁBA H14.206
AEL-002
AEL-003
7285
2490
3049
3265
400
16 500
9800
10 100
6700
6400
7500
9000

RÁBA H18.206
DAE(C)-002 DAEL-004
8060
8030
2550
4000
3090
400
20 500
12 600
11 900
7900
8600
7500
13 000

RÁBA H25.206
DAE-003
DAE-004
8060
9215
2550
4000
400
23 800
11 470
11 740
12 330
12 060
7800
16 000

2080
35
42

2080
35
42

2080
35
42

1200
800
530
9,75
46

1200
800
530
21
42

1200
800
530
21,6
34

1+2

Maximális sebessége (km/h)
Motor

Hengerűrtartalom (cm3)
Legnagyobb motorteljesítmény (kW)
Tartálytérfogat (I)
Hatótávolság (km/1 feltöltés)
közút/terep
Tengelykapcsoló
Sebességváltómű

1+2
1+2
(16 platón)
90
85
85
EURO 3 környezetvédelmi besorolású, 4 ütemű,
6 hengeres, soros elrendezésű, folyadékhűtésű,
turbófeltöltős dízel, töltőlevegő visszahűtéssel
6871
6871
6871
206 (2400 1/min)
250
250
280
850/550
850/550
650/500

1+2

Egytárcsás, száraz, hidraulikus működtetésű
Mechanikus, szinkronizált, 9+1 fokozatú,
kézi kapcsolású, pneumatikus rásegítésű
Állandó mellső hajtással, nyomatékosztó
belső differenciálművel és differenciálzárral
Hidraulikus hajtású, bolygóműves
Öntött hajtóműház, kerékbolygóműves kivitel

Osztómű
Csörlőmű
Mellső tengely
Hátsó tengelyek
Fékberendezés (mellső, hátsók)

Gumiabroncsok mérete
Kormányberendezés
Elektromos rendszer (V)
Akkumulátorok száma (db)
Felépítmény

1+2
(16 platón)

Anyagszállító
tehergépkocsi

Kétkörös, kétvezetékes,
direktműködésű légfék, ABS. Az első és a hátsó
tengelyekre is ható rugóerő-tárolós rögzítőfék
14.00 R20
Hidraulikus integrált, változó áttételű szervokormány
24
4
Szem.
EmelőÖnrakodó
Konténer
szállító
horgos
lőszerszállító
konténerszállító
teher
bázisjármű
gépkocsi
szállító
teherbázisjármű
gépkocsi

Konténer
szállító
bázis
jármű

1. táblázat. A H-sorozatú járművek műszaki adatai
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tett kivitelű, a motor alsó részének me
chanikai védelmét is biztosító mellső
lökhárító található. A hátsó részét szin
tén erősített kialakítású keresztszel
vény zárja, ezen nyert elhelyezést a
szabványoknak megfelelő, önzáró ki
vitelű hátsó vonófej. Az alvázon talál
hatók a vasúti, vízi és légi szállítás so
rán a jármű rögzítését biztosító
rögzítőfülek. Ugyancsak ide szerelték
fel a sárvédők és a tartozékok elhelye
zésére szolgáló, különböző méretű,
víz- és pormentes kivitelű, zárható
málhaládákat. Az alvázkialakítás uni
verzális, képes többféle felépítmény
(pl. cserélő-rakodó berendezés, önra
kodó daru, konténergerenda stb.) fo
gadására.
Itt található egy hidraulikus hajtású,
bolygóműves, 70 t vonóerejű, előre és
hátra egyaránt kivezethető, 60 m kö
télhosszúságú csörlőberendezés is. A
csörlőberendezés részét képezik a kö
télterelő görgők, a kötélsoroló, a kötél
fék és tartozékként a mozgócsiga. A
csörlő túlterhelés elleni védelmét ve
zérlőszelep biztosítja.
Az alváz és a merev hidas futómű
vek szerkezeti kapcsolódását félellip
tikus, a jármű hosszában elhelyezke
dő, elöl fix csapos, hátul a hosszválto
zást lekövető himbás rögzítésű rugókötegek, valamint rugalmas gumiper
sely ágyazású, menetstabilitást bizto
sító hosszanti és keresztirányú stabilizátorrudak végzik. A futóművek alváz
hoz rögzítésénél feltétlenül meg kell
említeni a H18 és H25 típusváltozatok

18. ábra. RÁBA H18.206 DAE-002 10 -as
hidraulikus horgos emelős
konténerszállító bázisjármű

19. ábra. RÁBA H18.206 DAEL-004
önrakodó darus lőszerszállító katonai
terepjáró gépjármű

terepjárása tekintetében nagy jelentő
séggel bíró ún. tandem típusú ikerten
gely felfüggesztését, melynek köszön
hetően a terepen történő közlekedés
kor az ikertengely kerekei képesek le
követni a terep nagyfokú egyenetlen
ségeit úgy a negatív, mint a pozitív tar
tományban (árok, illetve domborulat).
A tandemfelfüggesztés az ikertenge
lyek közös pontbeli rugalmas, többirá
nyú, nagy szögeltérésű elmozdulását
biztosító rögzítése az alváz megerősí
tett hátsó részén található. Mind az el
ső (7500-7800 kg), mind pedig a hát
só futóművek (9000-16 000 kg) teher
bírása igazodik a megengedett legna
gyobb terheléshez. A futóművek ré
szét képezik a kiegyenlítőművek, a
kerékbolygóművek, valamint a diffe
renciálzárak is.

A járművek soros kerékelrendezésűek. A kerekeken vegyes használa
tú, tömlő nélküli radiál gumiabroncs
ok találhatók, melyek közúti és tere
pen való használatra egyaránt alkal
masak. Az abroncsok mintázata a
szilárd burkolatú és terepen való
igénybevételt körülbelül 60:40%
arányban biztosítja. A terepjárási ké
pesség fokozására központi keréknyomás-szabályzó rendszer (DANASpicer CTIS) szolgál. Segítségével a
gumiabroncsok nyomása a terep tí
pusának és a talaj minőségének fi
gyelembevételével a vezetőfülkéből
gom bnyom ásra szabályozható. A
nyomásszabályzó gumidefekt vagy
lőtt találat esetén is biztosítja a jármű
továbbhaladását, megnövelve ezáltal
a jármű túlélőképességét.
A vezetőfülke a motor és az erőátvi
teli egységek hozzáférhetősége céljá
ból hidraulikusan billenthető, 1+2 fő és
a hozzájuk tartozó felszerelés szállítá
sára alkalmas. A szemre robusztus fül
ke fémből, illetve műanyagból készült,
teherbírása alapján járható, ún. hard
top kialakítású teteje leszerelhető.
A vezetőülés a vezető testtömegével
arányosan állítható légrugós kivitelű.
Az ülések fejtámlával és biztonsági öv
vel szereltek, és lehetővé teszik a sze
mélyzet téli, illetve vegyivédelmi ruhá
zatban történő utaztatását is.
A műszerfalon található műszerek a
vezető centrális látóterébe esnek.
A műszerfal tartalmazza az összes
olyan műszert, kapcsolót, illetve be
rendezést, amelyek a jármű rendsze
reinek működtetéséhez és a működés
felügyeletéhez szükségesek. A beren
dezéseken alkalmazott jelölések, piktogramok megfelelnek a szabványok
előírásainak. A műszerfalba az alábbi
fontosabb műszereket építették be:
sebességmérő a kilométer-számláló
val, fordulatszámmérő, a fékkörök
nyomásmérői, olajnyomásmérő, hűtővíz-hőfokmérő és üzemanyagszint-

17. ábra. A RÁBA H25.206 DAE-007 10’-as KF-2 konténerszállító bázisjárműve
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mérő. Továbbá a digitális menetíró
(tachográf) utólagos beépítésének a
lehetőségét is biztosították.
A műszerfalon található kapcsolók a
következők: kombináltvilágítás- és
álcafénykapcsoló (a két rendszer egy
idejű működtetése kizárt), a műszerfal
világítás fényerőszabályzója, elaka
dásjelző kapcsoló, zárófénykapcsoló,
a mellső és hátsó futómű differenciál
zár-kapcsolója, osztómű országútisemleges-terepfokozat kapcsoló, osz
tómű differenciálzár-kapcsoló, a mel
lékhajtóművek kapcsolói és az akku
mulátorok főkapcsolója.
A gépjárművezető részére a gépjár
mű működéséről, a rendszerek menet
közbeni állapotáról a következő jelző
fények nyújtanak információt: fülkerög
zítés állapota, motor indíthatósága,
központi hibakijelző, l-ll. fékkör nyo
másjelzése, kézifék helyzete, ABS
működése, hűtőfolyadék kritikus hőfo
ka, motor kritikus olajszint és olajnyo
más jelzése, fáklyás hidegindító mű
ködése, irányjelzés visszajelzése, or
szágúti és távolsági fényszóró kap
csolt üzemmód, differenciálzárak, osz
tómű és mellékhajtómű visszajelző
lámpái.
A fülke szélvédője és ablakai bizton
sági üvegekből készültek. A visszapil
lantó tükrök a pára- és jégmentesítés
érdekében fűthetők. A kormánykerék a
beépítési alaphelyzetéhez képest ma
gasság szerint ± 40 mm-rel, dőlésszög
szerint pedig + 10°-kal állítható. A fül
kébe került a szerelőlámpa, a híradó

21. ábra. RÁBA H18.206 DAEL-002 katonai platós szállító terepjáró gépjármű
álcaháló alatt

és az éjjellátó berendezés, valamint a
felépítmény (cserélő-rakodó berende
zés, önrakodó daru stb.) működtetésé
hez szükséges elektromos csatlako
zók.
A fel- és leszállás segítésére, vala
mint a személyzet menet közbeni biz
tonságához célszerűen elhelyezett ka
paszkodók szolgálnak. A vezetőfülke
konstrukciós kialakítása lehetővé teszi
túlnyomás létrehozását, védelmet
nyújtva ezáltal az ABV-fegyverek hatá
sa ellen. A belső bevonatok anyaga

20. ábra. RÁBA H18.206 DAE-002 10'-as konténerszállító hidraulikus horgas
emelös bázisjármű haditechnikai alkalmassági vizsgálata sík platóval

önkioltó tulajdonságú, a szennyező
anyagoknak ellenálló és vegyimente
síthető. A háromfős személyzet egyéni
felszerelésének és fegyverzetének el
helyezésére és biztonságos rögzítésé
re a vezetőfülkében speciálisan kiala
kított málhaterek találhatók.
A gépjármű elektromos berendezé
seinek névleges feszültsége 24 V. Az
elektromos hálózata kétvezetékes, for
dított polaritás ellen védett. A motor
elektromos indítását, illetve fogyasztói
nak elektromos ellátását 4 db 125 Ah
kapacitású akkumulátor biztosítja, me
lyek utántöltését egy 28 V feszültségű
100 A áramerősségű generátor végzi.
Az indítómotor konstrukciója víz- és
pormentes kialakítású. A külső világítóés jelzőberendezések mechanikai sé
rülések ellen rácsozással védettek, illet
ve a gázlóképesség biztosítására - ha
sonlóan más elektromos berendezé
sekhez - víz- és pormentes kivitelben
készültek. Az elektromos rendszer gáz
lón történő áthaladáskor álló motor ese
tében is biztosítja a futóművekben és a
jármű oldalán elhelyezett málhaszekré
nyekben a víz beszivárgásának meg
akadályozásához szükséges túlnyo
mást. A már említett fényálcázó rend
szer részét képezi elöl a lökhárítóban
elhelyezett 2-2 db fényszóró és széles
ségjelző, hátul a 2-2 db féklámpa és
szélességjelző, továbbá a hátsó hídra
alul felszerelt konvojlámpa. A STANAG
szerinti külső indító aljzat bal oldalon,
az akkumulátor tároló doboza mellett
található. Vontatmány csatlakoztatásá
ra RINGFEDER típusú vonókészülék
és STANAG 12 pólusú elektromos csat
lakozó szolgál. A jármű készletébe 12/7
pólusú szabványos átalakító is tartozik.
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22. ábra. RÁBA H18.206 DAEL-009
katonai platós szállító terepjáró
gépjármű (ADR-FL)

23. ábra. RÁBA H18.206 DAE-001 10’-as
konténerszállító bázisjármű
konténergerendával

A kétkörös, kétvezetékes, direktműködésű üzemi fékberendezés
üzemi nyomása 7,9-8,3 bar. A kere
kek dobfékesek, a légellátó rendszer
vezetékei a korróziónak ellenálló
nagynyomású műanyagból készül
tek. Mechanikai sérülések ellen kötegekbe rendezetten vannak az al
vázkeret zárt tereiben vezetve, illet
ve rögzítve. A fékrendszer ABS
4S/4M blokkolásgátlóval, a hátsó hi
dak automatikus terhelésfüggő fékerőszabályzóval rendelkeznek. A
légrendszer szárítását beépített lég
szárító biztosítja. A rögzítőfék rugóerő-tárolós rendszerű, indirekt mű
ködésű, a hátsó kerekekre ható, ké
pes
a
terhelt
járm űvet
30'
meredekségű emelkedőn megtarta
ni. Tartós lejtmenetben a fékezést a
kipufogófék biztosítja. A jármű alkal
mas kétkörös, kétvezetékes fékrend
szerű vontatm ányok vontatására,
valamint a mellső lökhárítóján kiépí
tett légcsatlakozó segítségével fé 
kezhető vontatm ányként történő
közlekedésre.
A fényezés ellenáll a korróziónak és
az ultraibolya-sugárzás káros hatásai
nak. A külső felületek nagynyomású
mosóberendezéssel tisztíthatok, ABVszennyeződések ellen mind kézi, mind
pedig gépi úton vegyimentesíthetők.
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Szükség esetén a jármű rejtettsége
álcázófestés alkalmazásával fokozha
tó. A hatályos műszaki előírásoknak
megfelelően az üzemeltetés elősegíté
sére, illetve a meghibásodások gyors
kiszűrésére és elhárítására a motor-,
fék- és ABS-rendszer diagnosztizálá
sára szolgáló szervizcsatlakozók van
nak kiépítve.
A H14 bemutatása után térjünk át
a járműcsalád másik két tagjának, a
nagyobb szállítási kapacitást képvi
selő H18 és H25 típusú gépjármű
vek rövid, alapvetően az eltérésekre
korlátozódó ismertetésére. A H18
platós és bázisjármű, míg a H25
csak bázisjármű kivitelben készül. A
H18 platós változat gyártását a RÁ
BA Jármű és Buszgyártó Kft. 2004ben indította, majd 2005-től mindkét
típusból m egkezdődött a szakági
igények szerinti bázisjárművek szál
lítása is.
A H18/H25 tömege 10 850/11 100 kg,
rakományának tömege közúton 9690/12
700 kg, terepen 7500/12 500 kg lehet.
Maximális terheltségi állapotát figyelem
be véve közúton 14 400/11 100 kg, míg
terepen 8000/8000 kg össztömegű pót
kocsi vontatására képes. A járművek ki
váló terepjárási képességét mutatja a
30° emelkedő és a 20° oldallejtő leküz
dési képességük. Mindkét jármű gázló
képessége 1,2 m, árokáthaladó képes
sége 0,8 m, lépcsőmászó képessége
pedig 0,53 m. Hasmagasság 0,4 m a hi
dak alatt. Gerincáthaladási szögük (bak
hát) 125°. Hatótávolságuk közúton
850/750 km, terepen 550/500 km.

Egyéb jellemzőik tekintetében el
mondható, hogy a H14, H18 és H25
gépjárművek teljesen hasonlóak, hi
szen így teljesül a GBP két fontos kö
vetelménye: a családelv és a csereszabatosság. A H14 típusnál említett
előírások ugyanúgy követelmények
voltak a H18 és H25 típusváltozatok
kal szemben is. Az alapvető tulajdon
ságok nem változtak, egyes résztu
lajdonságaikat bizonyos mértékben a
szakági felépítmény jellege befolyá
solja. Tekintettel az eltérő szakági
igényekre, a különböző felépít
mények következtében a H18 és H25
típusváltozatok előzőekben közölt tö
megadatai ± 5% eltéréssel veendők
figyelembe.
A H18 típusváltozatai az alábbi
szakági felépítményekkel készülnek:
- platós szállító tehergépkocsi, 8 t;
- platós szállító BMK vontató, 8 t;
-önrakodó darus lőszerszállító te
hergépkocsi, 8 t (ADR EXP-II);
-önrakodó darus szállító tehergép
kocsi, 8 t;
- lőszerszállító tehergépkocsi, 8 t
(ADR EXP-II);
- szállító tehergépkocsi ADR, 8 t;
- 10’ konténerszállító bázisjármű, 8 1;
- 1 0 ’ konténerszállító hidraulikus
horgos emelős bázisjármű, 6 t:
- 10’ KF-2 konténerszállító bázisjár
mű;
- hűtő- és kenyeres konténerszállító
bázisjármű, 8 t.
A H25 típusváltozatai a következő
változatokban kerülnek szállításra:
-vízszállító tehergépkocsi, 8 m3;

24. ábra. RÁBA H18.206 DAEL-002 katonai terepjáró gépjármű

25. ábra. RÁBA H25.206 DAE-001 8 m3es ivóvízszállító bázisjármü

- platós lőszerszállító tehergépko
csi, 11 t ADR EXP-II. (EURO-IV);
- platós lőszerszállító, önrakodó da
rus ADR EXP-II., 11 t.
A gépjárművek korszerűségi szintje,
felszereltsége,
környezetvédelmi
(EURO-3) és közlekedésbiztonsági
paraméterei, gazdaságossági mutatói
megfelelnek a ma érvényben lévő szi
gorú előírásoknak.
A Pl-sorozat tervezett rendszerben
tartási ideje húsz év. A H14 és H18
platós típusváltozat 8000 km/év, a H18
és H25 bázisjárművek 5000 km/év fu
tási normával számolva 160 000, illet
ve 100 000 km élettartam alatti futás
teljesítmény igényével kerültek rend
szerbe állításra.

MAN HX32.440 BB 8 x 8
r e p já r ó

katonai te
TEHERGÉPKOCSIK ÉS BÁZISJÁR-

MŰVEK.

26. ábra. RÁBA H25.206 DAE-002
10 m3-es üzemanyagtöltő szállító
bázisjármű

27. ábra. RÁBA H25.206 DAE-007 10'-as
KF-2 javító karbantartó konténerszállító
bázisjármű

-üzem anyagtöltő, -szállító teher
gépkocsi, 10 m3;
- 10’ KF-2 konténerszállító bázisjár
mű, 11 t;
- 20’ 1C konténerszállító bázisjármű
ADR, 12 t;
- 1 0 ’ konténerszállító hidraulikus
horgos emelős bázisjármű, 10 t;
- 10’ KF- 2 konténerszállító bázisjár
mű, 11 t;
- 2 0 ’ 1CC konténerszállító kenye
res, hűtő-, műtőfelszerelés, egész
ségügyi fürdető, általános ellátó
bázisjármű, 11 t;
- platós lőszerszállító tehergépko
csi, 11 t (ADR EXP-II);

A MAN PIX32.440 BB 8x8 típusú kato
nai terepjáró bázisjárművek szállítása
2007-ben kezdődött. A típus a 10-18 t
közötti hasznos teherbírásával - ha
sonlóan a RÁBA H25 típusú gépjármű
vekhez - a katonai terepjáró gépjár
művek (C) kategória IV. osztályába so
rolható. A MAN HX32 rendeltetése a
csapatok hadfelszerelési anyagainak,
szakági felépítményeinek szállítása,
utánfutók, többtengelyes pótkocsik és
fegyverzeti eszközök biztonságos von
tatása.
A FIM ez idáig az alábbi típusválto
zatokat rendelte:
- 2 0 ’-as cserefelépítmények rako
dására és szállítására alkalmas
cserélő-rakodó
berendezéssel
(hidraulikus horgos emelővel) fel
szerelt bázisjármű;
- 20’-as konténerek (1C, 1CC) rako
dására és szállítására alkalmas ol
dalrakodó berendezéssel felsze
relt bázisjármű;
- 18 m3-es üzemanyagtöltő, -szállító
jármű;
- mentő-vontató bázisjármű.
A HX32 típus a FH25 gépjárműtől
nagyobb teherbírásán kívül (11 t he
lyett 14,5 t) tengelyeinek száma
alapján is m egkülönböztethető (3
helyett 4 tengely). A négy tengely
közül az első két tengely kerekei
kormányzottak. A gépjármű saját tö
mege 15 000 kg. Megengedett maxi
mális rakománytömege 19 000 kg,
így a m egengedett m axim ális
össztömege 34 000 kg. Hozzákapcsolva még egy 14 000 kg megen
gedett össztömegű pótkocsit, máris
egy 48 000 kg össz-gördülőtömegű
járm űszerelvény gördül ki a laktanya
kapuján.

A bázisjármű terepjárási jellemzői a
méretnövekedés ellenére sem marad
nak el a korábban ismertetett típusokéi
tól: emelkedőleküzdő képessége 30°, oldallejtő-leküzdő képessége 20°, szabad
magassága 379 mm, gerincáthaladási
szöge (bakhát) 111°, lépcsőmászó ké
pessége 500 mm, árokáthidaló képes
sége 600 mm, gázlóképessége 1200
mm. Mindezek előtérbe helyezik a jármű
többfunkciós alkalmazhatóságát, bevet
hetőségét. Nagy teherbírásának kö
szönhetően kiválóan megfelel szakági
bázisjárműként való alkalmazásra.
A jármű festése ellenáll az ABVszennyezők, azok mentesítőanyagai és
az álcafestékek korróziós és vegyi ha
tásainak, és mind kézi, mind gépi úton
vegyimentesíthető. A jármű szélsősé
ges környezeti körülmények között az
alábbi paraméterek teljesülése mellett
használható: környezeti levegőhőmér
séklet -30 °C-+40 °C, relatív páratarta
lom 94% (+25 °C-on), levegő portartal
ma 1,5 g/m3, szélsebesség 20 m/s, eső
intenzitása 180 mm (5 percig), tenger
szint feletti magasság 2000 m.
Az EURO-4 környezetvédelmi minősí
tésű erőforrás egy 6 hengeres, négyüte
mű, álló, soros elrendezésű, commonrail befecskendezésű, töltőlevegő viszszahűtéses, turbófeltöltős dízelmotor. A
motor hengereinek űrtartalma 10 520
cm3, legnagyobb nyomatéke 2100 Nm
(1400 min-1), legnagyobb teljesítménye
324 kW/440 LE/ (1900 min-1). A motort,
hasonlóan a RÁBA Fl-sorozatú járműve
ihez, EDC motorelektronika vezérli. A
kétfunkciós rendszer egyfelől ellátja a
Tempómat funkciót, másfelől pedig érzé
kelőin keresztül felügyeli a hőmérsékleti,
a nyomás- és fordulatszámviszonyokat,
és illeszti a motor működését a jármű ak
tuális terhelési állapotához. Fáklyás hi
degindítója -32 °C környezeti hőmérsék
letig biztosítja a motor indíthatóságát. A
hűtőrendszer túlnyomásos, kényszer
cirkulációs, folyadékhűtéses, termosztát
által szabályozott. A hűtőradiátor az olaj
hűtővel együtt a vezetőfülke mögött, a

28. ábra. RÁBA H25.206 DAE-008 20’-as
hűtőkonténer-szállító bázisjármű
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jármű bal oldalán nyert elhelyezést. A
menetszél érvényesülésének hiányában
megfelelő hűtést (légáramlást) a belső
oldalra felszerelt hidraulikus hajtású ven
tilátor biztosít. A hűtőrendszer vészhely
zetben vízzel is feltölthető. Üzemelteté
sekor +50 °C környezeti hőmérséklet
esetén a motor működésénél mintegy
5%-os teljesítményveszteséggel kell
számolni. A motor légellátását megfelelő
tisztaságú levegővel egy többfokozatú
papírbetétes ciklonszűrő biztosítja,
melynek szennyezettségi állapotáról
elektronikus eltömődésjelző tájékoztat.
A motor bizonyos teljesítménycsökke
nés mellett adalékolt NATO F34 üzem
anyaggal is üzemeltethető.
A gépjármű egytárcsás, száraz ten
gelykapcsolója a sebességváltómű
elektronikája által vezérelt, pneumatikus
működtetésű. A 12+2 fokozatú mászósebességre is képes - sebes
ségváltó automata és félautomata
üzemmódban egyaránt üzemeltethető.
Automata üzemmódban - a jármű ve
zetőjétől függetlenül - az út- és terhelé
si viszonyoknak megfelelően kapcsolja
a sebességi fokozatokat, azonban a
gépjárművezető a forgalmi, illetve terepviszonyok függvényében a kormányke
rék jobb oldalán lévő vezérlőkarral, an
nak a kormánykerék felé történő elmoz
dításával vissza-, a kormánykeréktől va
ló elmozdításával pedig felkapcsolásra
adhat utasítást a vezérlő elektroniká
nak. A sebességváltóval szerves egysé
get képez az osztómű, mely biztosítja a
terep- és országúti fokozatot, és diffe
renciálzárral is rendelkezik. Az osztómű
- hasonlóan a sebességváltóműhöz elektronikus vezérlésű, pneumatikus
működtetésű fődarab.

30. ábra. RÁBA H25.206 DAE-002 10 m3-es üzemanyagtöltő szállító bázisjármű
tankolás közben

A jármű alváza nagy szilárdságú U
profilból kialakított hossz- és kereszttar
tókból összeállított létraalváz. Elejét az
erősített kivitelű, mechanikai védelmet
nyújtó mellső lökhárító, hátsó részét pe
dig a vonószemet is magában foglaló
hátsó lökhárító zárja. Az alvázon talál
hatók az emelve vontatáshoz és a szál
lítás közbeni rögzítéshez szükséges furatos csapok. A sárvédőket, valamint a
víz- és pormentes kialakítású málhalá
dákat - a TASZT és egyéb tartozékok
tárolására - szintén ide szerelték fel. Az
alvázak a felépítmény konstrukciós sa
játosságaitól függően kisebb-nagyobb
mértékben eltérhetnek egymástól. A
hidraulikus meghajtású csörlőmű az al
váz jobb oldalán található, mellső és
hátsó kötél kivezetési lehetőséggel. Vo

29. ábra. MAN HX32.440 típusú 8x8 RB 20’-as oldalrakodós konténerszállító
bázisjármű
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nóereje max. 100 kN, a kötél hasznos
hossza 60 m. Vezérlése a vezetőfülké
ből és távvezérlés útján is biztosított.
A futóművek rugózását elöl hossz
irányban elhelyezett parabola, hátul tra
péz laprugókötegek biztosítják. A len
géscsillapítás teleszkópos lengéscsilla
pítók útján valósul meg. A hátsó tenge
lyek a már említett tandemfelfüggesz
téssel csatlakoznak az alvázhoz, lehe
tővé téve egy közös forgáspont mentén
történő egyidejű együttes elmozdulá
sukkal a terepakadályok (árok, gerinc)
hátsó kerekek általi lekövetését. Vala
mennyi tengely öntött hídházas kivitel
ben készült. Terepjáró jármű lévén az
összes tengely hajtott, a hátsó tenge
lyek állandóan, a mellső tengelyek pe
dig elektronikus vezérlés útján a vezető
fülkéből szükség esetén kapcsolhatók.
Mindegyik híd az osztóműből bevitt nyomatékot két fokozatban növeli, mielőtt a
kerekekre kerül a kimenő teljesítmény.
Első fokozatul a differenciálmű, máso
dik fokozatként pedig a kerékagyakban
lévő bolygóművek szolgálnak. A jármű
nyomatékosztóinak összáttétele: 5,333.
A mellső tengelyek teherbírása egyen
ként 9000 kg, a hátsóké 11 500 kg. A
tengelyközi differenciálzárak elektroni
kusan kapcsolhatók. A soros elrendeződésű kerekeken 14.00R20 méretű töm
lő nélküli gumiabroncsok találhatók.
A gumiabroncsok nyomása a vezető
fülkéből változtatható három terep-, illet
ve talajviszonynak megfelelően (ország
úti, homokos és köves talaj). A központi
automatika a kiválasztott terepfajtának
megfelelően a gyárilag beállított értékek
re növeli vagy csökkenti a guminyomást
a MAN Syegon CTIS központi abroncsnyomás-szabályzó rendszer segítségé
vel. A gumiabroncsok mintázata vegyes
üzemű használatot tesz lehetővé, egy-

Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság felépítmény nélkül (mm)
Magasság felépítménnyel (mm)
Szabad magasság (mm)
Ossz. gördülőtömeg: gépes/szerelvény (kg)
Saját tömeg (kg)
Megengedett rakománytömeg (kg)
Nyomtávolság (mm)
Mellső terepszög (o)
Hátsó terepszög (o)
Legnagyobb emelkedő teljes terheléssel (o)
Leküzdhető lépcső magassága (mm):
Leküzdhető árok szélessége(mm):
Leküzdhető gázlómélység (mm):
Szállítható személyek száma (fő)
Maximális sebesség (km/h)
Tartálytérfogat (I)
Hatótávolság közút/terep (km/1 feltöltés)
Motor

Hengerűrtartalom (cm3)
Legnagyobb motorteljesítmény (kW/LE)
Legnagyobb nyomaték (Nm)
Nyomatékváltó
Mellső tengelyek (2 db)
Hátsó tengelyek (2 db)
Fékberendezés

Gumiabroncsok mérete
Kormányberendezés
Elektromos rendszer (V)
Akkumulátor
Akkumulátorok száma (db)
Alkalmazás

10 506
2550
3435
4195
379
34 000/48 000
15 000

10 720

4145

10 698

4000

19 000
39
40
30
500
600
1200
1+2
85
400
700/550
Soros, 6 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses common-rail
turbódízel, töltőlevegő-visszahűtéssel, elektronikus
motorvezérléssel
10 520
324/440 (1900 1/min)
2100 (1000-1400 1/min)
12 előre-/2 hátrameneti fokozat, automata, tempómat, tempósét
funkció
Meghajtott, merev
Kétkörös, kétvezetékes légfék, ABS, automatikus terhelésfüggő
szabályzóval, elöl-hátul dobfékek, EURO-4 környezetvédelmi
besorolású
14.00R 20 XZL
Szervorásegítéses
24
12V/100 Ah
4
CserélOldalüzemanyagmentőrakodós
rakodós
töltő, -szállító
vontató
emelőhorgos
konténerszállító

2. táblázat. A MAN HX32.440 típusú gépjárművek műszaki adatai

aránt alkalmas közúti és terepi igénybe
vételre mintegy 60/40% arányban.
A járművek az MH részére cserélő-rakodó és oldalrakodó berendezéssel fel
szerelten alkalmasak a szabványos 1C
(magasság: 2436 mm) és az ennél több
mint 150 mm-rel magasabb 1CC (2591
mm) méretű konténerek szállítására is.
Ez utóbbi esetében a jármű túlméretessé
válik, magassága a közúton engedélye
zett 4 m fölé emelkedik. A jármű magas
ság szerinti túlnyúlása kisebb átmérőjű
(395/85R20) gumiabroncs használatával
csökkenthető, de biztonságos közleke

déséhez útvonalengedély kiadása szük
séges. Az útvonal-engedélyezési kötele
zettség azonban még más műszaki pa
raméterek miatt is fennáll. Egyik a kanya
rodási sugár (15,81 m), másik a hátsó
tengelyterhelés (11,51<), melyek egyen
kénti terhelése külön-külön megfelelő,
azonban a kis tengelytávolságuk miatt a
hátsó tengelyek ikertengelynek minősül
nek. E két paraméter miatt a jármű csak
útvonalengedéllyel közlekedhet még ter
heletlen állapotban is.
A jármű vezetőfülkéje 1+2 fő szállí
tására alkalmas. A fülke műanyaggal

kombinált fémszerkezetű, billenthető
kivitelű, teteje járható, ún. hard-top
kialakítású, az alvázhoz rugalmas
bakok rögzítik. Osztott biztonsági
szélvédő üvegei a terepen történő
mozgáskor megfelelő védelmet nyúj
tanak. A vezetőfülke kialakítása lehe
tővé teszi a személyzet részére a té
li és vegyivédelmi öltözetben való
utazást, az egyéni fegyverzet és fel
szerelés fülkében történő biztonsá
gos elhelyezését és rögzítését, ami
hez az ajtókon fegyvertartók, míg a
fülke hátfalán málhahálók találhatók.
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A fülke a motor hűtőrendszerérői fűt
hető, -30 °C környezeti hőmérséklet
esetén a fülkében, lábmagasságban
+5 °C hőmérsékletet biztosít. A szél
védő és az oldalablakok felületei
ventilátor segítségével keringetett
meleg levegővel pára- és jégmentesíthetők. A visszapillantó tükrök elek
tromosan fűthetők.
A légrugós vezetőülés a vezető tö
megének megfelelően állítható. A kor
mánykerék magassága a beépítési
helyzethez képest ± 40 mm-rel, dőlésszöge pedig +10/-11°-kal állítható. A
vezető centrális látóterében a követke
ző fontosabb műszerek, kapcsolók és
visszajelzők helyezkednek el:
- sebességmérő, kilométer-számlá
ló, fordulatszámmérő, fékkörök
nyomásmérői, olajnyomás-, hűtő
vízhőfok-, üzemanyagszint-jelző;
- világításkapcsoló, álcázóvilágítás
átkapcsoló, műszerfalvilágításszabályzó, elakadásjelző, ködzá
rófény, mellső és hátsó futóművek
differenciálzár-kapcsolói, osztómű
országúti/terep fokozat kapcsoló,
osztómű differenciálzár-kapcsoló,
mellékhajtóművek kapcsolói;
- fülkerögzítés, motorindíthatóság,
központi hibajelző, fékkörök nyomásesés-hibajelzője,
kézifék,
ABS, hűtővízhőfok, olajszint és
olajnyomás, lángindító, differenci
álzárak és világítás visszajelző fé
nyei.
A vezetőfülkében létrehozható túl
nyomás véd az ABV-szennyezők el
len. A belső kárpitozás önkioltó anyag
ból készült, mely a víz és az üzem
anyagok káros hatásainak ellenáll. A
jármű 24 V feszültségű elektromos

rendszere kétvezetékes, fordított pola
ritás ellen védett, 4 db 12 V/100 Ah ak
kumulátor biztosítja az áramellátást,
az akkumulátorok töltését pedig egy
28V/100A vízvédett kialakítású gene
rátor végzi. Az elektromos rendszer
ADR FL minősítésű, így alkalmas ve
szélyes anyagok és hulladékok szállí
tására is. A világító- és jelzőberende
zések külső mechanikai hatások elleni
védelme a konstrukciós kialakítás ré
vén, illetve védőráccsal biztosított. A
jármű elején két-két fényszóró és mé
retjelző, hátul ugyancsak két-két fék
lámpa és szélességi méretjelző talál
ható. A fényálcázó berendezés részét
képezik a mellső álcázott fényszórók
(2 db), a hátsó féklámpák (2 db) és
egy konvojlámpa. A fülkében további
elektromos berendezések működteté
sére csatlakozók vannak kiépítve. A
jármű külső indításhoz STANAG sze
rinti csatlakozóval és indítókábellel
rendelkezik. Pótkocsik vontatásához a
jármű TASzT-készletében egy 7/12
pólusú elektromos fordító csatlakozó
is található.
A gépjármű lassítására, megállításá
ra és rögzítésére az üzemi, a rögzítő-,
a biztonsági és a tartósfék szolgál. Az
üzemi fék kétkörös, kétvezetékes,
ABS-sel szerelt, 10 bar üzemi nyomá
son működő légfék. A fékcsövek a kor
róziónak ellenálló műanyagból készül
tek, vonalvezetésük biztosítja a me
chanikai sérülések elleni védettséget.
A rendszerbe beépített légszárító biz
tosítja a fékrendszer fémelemeinek
korrózió elleni belső védelmét. A ke
rékfékek dobfékes kialakításúak, a
hátsó tengelyre pedig terhelésfüggő
fékerőszabályzót építettek be, mely a

31. ábra. Az MH új közúti és terepjáró autentikus eszközei, az Ikarus E95MT
távolsági autóbusz és a RÁBA H14. 206 AEL-003 katonai terepjáró gépjármű
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32. ábra. Haditechnikai alkalmassági
vizsgálat eltolt szinuszpályán 20’-as
cserélőrakodós konténerszállító
bázisjárművel

jármű terhelésének függvényében
szabályozza a dobfékekre vezérelt
féknyomást. A jármű farszelvényén ki
épített féklevegő-csatlakozók a kétve
zetékes pótkocsi vontatására is alkal
massá teszik a járművet. A rögzítőfék
képes a teljesen terhelt járművet 22°
meredekségű emelkedőn (lejtőn) biz
tonságosan megtartani. Ennél meredekebb emelkedőn (lejtőn) a kisebb
tapadás miatt szükséges a rendszere
sített támasztó ékek használata. A
rögzítőfék a hátsó két tengely kerekei
re hat, rugóerő-tárolós rendszerű, indi
rekt működésű, megfelelő légnyomás
hiánya esetén mechanikusan oldható.
A közlekedési műszaki szabályozás
által előírt biztonsági fék követelmé
nyeit is a rögzítőfék teljesíti. A tartós
fék huzamos lejtmenet esetén kíméli
az üzemi fékberendezést. Funkciójá
nak a motor részére fojtást jelentő
MAN EVB kipufogószelep tesz eleget.
A (motor, fék, ABS stb.) fedélzeti rend
szerek diagnosztikai vizsgálata a jár
művön kívül és a vezetőfülkében elhe
lyezett diagnosztikai csatlakozók
használatával hajtható végre.
A gépkocsik korszerűségi szintje,
felszereltsége, környezetvédelmi és
közlekedésbiztonsági paraméterei,
gazdaságossági mutatói megfelelnek
a ma érvényben lévő szigorú előírá
soknak.
A jármű tervezett rendszerben tartá
si ideje húsz év. Élettartam alatti terve
zett futásteljesítménye - 5000 km/év
futásnormával tervezve - 100 000 km.
Visszatekintve az elmúlt öt évre
megállapítható, hogy a program fu
tamidejének első harmada számos
eredménnyel és tapasztalattal szol
gált. A kellő számú típusváltozat kidol
gozásának, majd pedig üzemeltetésé
nek tapasztalatai jó alapot jelentenek
a program további folytatásához, a
gépjárműpark megkezdett cseréjének
teljes körű befejezéséhez, a csapatok
nál sokáig nélkülözött új képességek
meghonosításához.
■

Márkus József

д |0gjSztikai vezetőé 11оiTiány felkészítése
a MARCUS/MARS szimulációs program
támogatásával

z e l m ú l t é v e k b e n a NATO-tagságból adódóan a kor
szerűsítés folyamataként jelentősen megváltozott a
Magyar Honvédség feladata, ezzel összhangban a
szervezete, összetétele és létszáma is. A Honvédelmi Mi
nisztérium meghatározása szerint a Magyar Honvédség fő
feladata lett Magyarország védelme és az Észak-atlanti
Szerződés alapján a szövetség kollektív védelemben való
részvétel. További feladata, hogy hozzájáruljon más, közö
sen vállalt szövetséges küldetésekhez, részt vegyen a
nemzetközi szervezetek égisze alatt zajló béketámogató és
humanitárius akciókban, valamint a súlyos ipari és termé
szeti katasztrófák elhárításában. Magyarországnak, vállalt
kötelezettségeinek megfelelően, a közös védelem érdeké
ben készen kell állnia arra, hogy rendelkezésre bocsássa a
szükséges katonai erőt, és lehetőségei szerint hozzájárul
jon a szövetség egyéb misszióihoz.
Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az új szervezeti struk
túrával, csökkent létszámával képes legyen megfelelni a
feladatokból adódó követelményeknek, korszerűen képzett
hivatásos és szerződéses állományra van szüksége. Külö
nösen fontos, hogy a különböző szintű vezetőállomány a
szövetséges küldetésből adódó körülmények között is ma
gas színvonalú felkészültséggel legyen képes az általa ve
zetett szervezet tevékenységének hatékony, eredményes
megszervezésére, végrehajtásának irányítására. Ehhez
nem elegendő az oktatási intézményekben megszerzett is
meret, azt a vezetőtársakkal közösen, velük együttműköd
ve, életszerű helyzetekben kell gyakorlatiasan továbbfej
leszteni. A különböző szintű parancsnokok éves intézkedé
seikben ennek szervezett követelményeit is meghatároz
zák. Ezek közül ki kell emelni a parancsnokok és törzsek
hadműveleti, harcászati felkészítését.

A

1. ábra. Montázs a Várpalotai Szimulációs Központról

2. ábra. A Marcus/Mars szimulációs rendszer országos
hálózata

Ezen általában új, újszerű elméleti kérdéseket dolgoznak
fel előadások, konzultációk keretében. Ezt követi, követheti a
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, gyakorlás, ami nem
csak egy-egy téma gyakorlati feldolgozását szolgálja, hanem
a harcvezetés tökéletesítését, a törzsek összekovácsolását
is, és hagyományos módszerekkel megvalósítható tanterem
ben, vezetési teremben, illetve tábori körülmények között.
- A tanteremben, vezetési teremben térképen dolgozzák
fel a gyakorlat meghatározott kérdéseit. A gyakorló törzs a
valóságtól eltérő, ideális körülmények között dolgozik. A fő
hangsúlyt az elhatározás kidolgozására helyezik. Mivel ezt
nem követi a feladat végrehajtása, elmarad annak irányítá
sának gyakorlása. A végrehajtásról gyakorlatvezetői közlé
sek alapján kapnak jelzéseket. A felkészítésnek ez a mód
szere olcsó, de a hatékonysága, elsősorban a szárazföldi
csapatoknál, erősen megkérdőjelezhető.
- A tábori körülmények között végrehajtásra kerülő pa
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlat egyes mozzanataira
végrehajtó alegységeket vonhatnak be. A törzsek a valósá
got jobban megközelítő körülmények között tudnak gyako
rolni. Nemcsak térkép alapján, hanem a valóságban is ér
tékelhetik a terepviszonyokat. Korlátozott mértékben, de
megvalósulhat a végrehajtás irányítása. Ilyen körülmények
között természetesen hatékonyabb a felkészítés, de rend
kívül költséges.
Mindkét módszer nagy hátránya, hogy a gyakorlaton a
feladatok végrehajtását leginkább befolyásoló körülményt,
az ellenerő tevékenységét nem tudja a valóságot megköze
lítően sem produkálni. Erről a gyakorlatvezető részéről ki
adott közlésekben csak feltételezések fogalmazódnak
meg. így nem lehet objektiven elbírálni a gyakorló parancsnokok döntéseinek helyességét, realitását.
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A számítógépes programok fejlődésének köszönhetően
ma már számítógépen, szimulációs támogatással végrehaj
tott gyakorlatok, gyakorlások biztosítják az előző módsze
rekből hiányzó objektivitást, realitást, a valóságot megköze
lítő végrehajtást. A Magyar Honvédségben már nyolc éve
lehetőség van a parancsnokok és törzsek hatékony, költ
ségtakarékos, a valóságot megközelítő módon történő fel
készítésére számítógépes szimulációs rendszer támogatá
sával. Ehhez az ARTIFEX Tréning Kft. fejlesztett ki két
rendszerben is működtethető programot. A MARCUSrendszer (300x300 kilométeres digitális térképen) hadtest/hadosztály-, dandár-, zászlóaljszintű parancsnoki és
törzsvezetési gyakorlatok-gyakorlások szimulációs támo
gatására szolgál. Várpalotán, a Bakony Harckiképző Köz
pontban működik - szimulációs tevékenységre kijelölt negyven számítógépes munkahellyel. A MARS rendszer ki
sebb kapacitással, zászlóalj-, századszintű számítógépes
gyakorlatok, gyakorlások levezetésére szolgál, hét helyőr
ségben telepítve, nyolc-nyolc számítógépes munkahellyel.
A két rendszer önállóan, de ISDN-telefonvonalon össze
kapcsolva is működtethető. Ez utóbbi alkalmazása már
rendszeressé vált, a Bevetési Irány 2007 gyakorlaton a
rendszerek összekapcsolásával a résztvevők egy időben
négy helyőrségben dolgoztak azonos szimulációs térben.

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLATOK

a gyakorlók részéről meghatározott, a számítógépes mun
kahelyek operátorai által a számítógépbe bevitt parancso
kat úgy, hogy lehetőséget biztosít a döntésthozók aktív be
avatkozására. Folyamatos adatszolgáltatást nyújt a részt
vevő felek bármelyike részére a szimulált tevékenység ki
meneteléről.
- A szimulációs gyakorlatra nagy felbontású digitalizált
terepadatbázisból választható ki az alkalmazási terület,
amit a gyakorlat sajátosságaihoz, céljához igazítva lehet
módosítani.
- A gyakorlatra a programban meglévő építőelemekkel
tetszőleges - a gyakorlat tárgyának, céljának megfelelő szervezetek állíthatók össze. A programozók az építőele
mekben lévő különböző elemi egységek (katonák, technikai
eszközök, fegyverek, lőszerek, anyagok, létesítmények
stb.) paramétereit katonai szakértőktől kapott adatok alap
ján állították be. A program ezekkel a paraméterekkel dol
gozik. Az építőelemek szabadon bővíthetők, a paraméterek
pontosíthatók.
- A program az objektív modellezéshez figyelembe ve
szi a találati valószínűségeket, megsemmisítési együtt
hatókat, a pillanatnyi állapotokat, valamint a harcászati
veszteségszámító algoritmusokat, a készletek norma
szerinti fogyását, a napszakot, időjárási és környezeti ha
tásokat, az emberi tényezők paramétereit, a pszichikai
megterhelést, az állóképességet, a fáradást, a képzettsé
gi szintet.
- Figyelembe veszi továbbá a különböző létesítmények,
objektumok, bázisok műszaki előkészítettségét, állapotát,
azok változásait, javítási lehetőségeit, a típustól függően az
eszközök működőképességéhez a normaidőnek megfelelő
telepítésének, tüzelésre képes állapotba helyezésének igé
nyét, vegyi és sugárszennyezés hatását a tevékenységek
végrehajtására.
- A szimulációs gyakorlatokat csak hadműveleti időugrás
nélkül, valós időben lehet végrehajtani. A szimuláció felfüg
geszthető, a felfüggesztés időpontjától vagy teljesen elölről
újraindítható. Lehetőség van a gyakorlat szimulációs tevé
kenységének rögzítésére, archiválására. Ez lehetővé teszi
a szimulációt megállítva a megjelölt vagy tetszőleges idő
ponttól kezdve, a gyakorlatot újra betöltve, oktatási céllal is
mételten lejátszani. A rögzített gyakorlat részletei vagy tel
jes egésze visszajátszható, ami a törzsek tevékenysége ér
tékelésének objektív alapja lehet.

4. ábra. A szimulációs rendszer működési környezetének
legfontosabb elemei: számítógép a telepített programmal,
digitális térképalap, adatbázisok közül az építőelemek

FŐBB JELLEMZŐI
A program a parancsnoki és törzsgyakorlat, gyakorlás kere
tében, elsősorban az elhatározásban meghozott feladatok
végrehajtásának irányításához szükséges tapasztalatok
megszerzéséhez nyújt segítséget, amire a tanteremben, de
a terepen levezetett gyakorlatok sem igazán alkalmasak. A
szimulációs gyakorlatokon a gyakorló parancsnok által
meghatározott feladatokat a valóságot megközelítő körül
mények között, életszerűen hajtják végre a szimulációs tér
ben, ami megalapozott döntéseket, objektív értékelést tesz
lehetővé. A főbb jellemzők egy kicsit bővebben:
- A szimulációban a program értékeli az összes külső és
belső körülményt, a terepet, az időjárást, a láthatóságot, a
járhatóságot, az álcázást, a szemben álló ellenséges felek,
baráti és semleges résztvevők élőerőinek, technikai eszkö
zeinek, fegyvereinek paramétereit. Ezek összehasonlításá
val, a betáplált normaidők figyelembevételével hajtja végre
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- A szimulációs gyakorlat mindig többoldalú, mindig van
a gyakorló törzsnek alárendelt saját erő, illetve lehet a
gyakorlatvezető elgondolása szerint működő szembenál
ló, baráti, semleges erő, civil lakosság. Minden részt vevő
fél a saját feladatát azonos szimulációs térben hajtja vég
re, így azok egymásra hatással vannak, aminek eredmé
nyeként azonnal értékelhető a gyakorló törzs döntéseinek
helyessége.
- A feladatok, tevékenységek a valóságban több műve
letsor végrehajtásának eredményeként valósulnak meg.
Mivel a program nem szimulátor, nem szimulálja a különbö
ző szakmai résztevékenységek, részműveletek végrehajtá
sát, általában csak azokat, amelyek végrehajtása a pa
rancsnoktól vezetői, döntési tevékenységet igényel, illetve
azt befolyásolja. A feladat végrehajtása szempontjából az a
fontos, hogy reális időben, reális feltételek megléte mellett,
reális eredménnyel, következménnyel valósuljon meg. Pél
dául gyógyításkor, javításkor a parancsnokot nem az fogja
érdekelni elsősorban, hogy a szakszemélyzet hogyan hajt
ja végre szakfeladatát, hanem hogy meg tudja-e teremteni
annak feltételeit, hogy az elvárható időn belül a sérültek új
ból harcképesek legyenek. A szimulációs térben nem lesz
látható a személyzet tevékenysége, de fogy a szakanyag,
változik a gyógyítási, javítási idő, illetve a meghatározott idő
elteltével a sérült személy, technika állapota újból 100%-os
lesz. Ez is jelzi, hogy a program nem a katonai alap- vagy
szakkiképzésre készült, hanem a különböző szintű vezető
állomány és törzsének felkészítését szolgálja.

- válságkeze
léssel és békefenntartással, ter
rorelhárítással
kapcsolatos fel
adatainak,
- katasztrófavédelemmel öszszefüggő katonai
tevékenységei
nek előkészítését
és végrehajtását.
Szinte
teljes
terjedelemben
szimulálható e te 6. ábra. A szimulációs gyakorlaton részt
vékenységek, fel vevő szervezet összeállításához
adatok mindenre
szükséges építőelemek a program
kiterjedő támoga egyik alapbázisaként
tása, kiszolgálá
sa, ezen belül lo
gisztikai támogatása, akár önálló műveleti tevékenységként
is. A program alkalmas minden szintű ellátási tagozat mű
ködtetésével, a szállítási ágazatok komplex alkalmazásával
a logisztikai támogatás funkcionális feladatainak valóságot
megközelítő szimulálására.
Ez nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is, hisz
a szimuláció során a program szinte életszerűen generálja
a személyi állomány, a technika életképességének, alkal
masságának változását, a cselekményekhez szükséges
anyagok fogyását. Amennyiben nem állítjuk helyre a sze
mélyi állomány, technika harcképességét, mozgásképessé
L ogisztikai támogatás a szimulációs rendszerben
gét, alkalmasságát, úgy a program nem teszi lehetővé azok
A szimulátor - a valóságot megközelítően - számítógépen alkalmazását. Ha elfogyott a lőszer, nem lehet lőni, ha az
szimulált körülmények között képes támogatni az eszközökben nincs üzemanyag, azokat nem lehet mozgat
ni, a sérült katona, eszköz alkalmazhatósága csökken stb.
összhaderőnemi csapatok
Ezek közül a legfontosabbak:
- harci és harccal kapcsolatos tevékenységének,
- A szimulációban részt vevő, abban te
vékenységet végrehajtó egységek, kötelé
kek személyi állományának bizonyos élet
5. ábra. A számítógépen látható működési felület (parancsikonsorok, szervezeti
funkciói működnek. A szimulációban ré
felépítés, szimulációs tér, szimulációs üzenetek, az elemi egységekről,
szükre meghatározott feladatok végre
kötelékekről lekérdezhető tulajdonsági lap)
hajtásának egyik fontos feltétele, hogy
megfelelő erőnléttel rendelkezzenek
(például ha a pilótának az erőnléte 60%
alatt van, akkor nem tud felszállni, 40%
alatti erőnléttel nem tud repülni, súlyosan
sérült járművezető nem tudja a járművet
vezetni). Ahhoz, hogy az erőnlétüket
megtartsák, a szimulációban is szüksé
gük van étkezésre, ivóvízre, pihenésre,
az időjárásnak megfelelő tiszta, jó minő
ségű ruházatra. Ennek hiányában foko
zottabban csökken az erőnlétük.
- A különböző tevékenységek szi
mulálása közben a személyi állomány
sérülhet, ami a szimulációban az álla
potuk, harcképességük, mozgáské
pességük, alkalmasságuk - százalék
ban kifejezett - értékének csökkené
sével jár. A program a csökkenés mér
tékében határozza meg a gyógyítási
időt és ehhez rendelve a gyógyítás
szintjét. A sérült lehet elsősegélyre
szoruló, orvosi segélyt, szakorvosi se
gélyt, kórházi ellátást igénylő.
- A programban beállított fogyasztási
normáknak megfelelő mennyiségben
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minden tevékenység (amire a valóságban is szükség van)
szakanyag-felhasználással jár, járhat. Harci cselekményeknél
fogy a lőszer, a különböző technikai eszközök működésük so
rán hajtóanyagot fogyasztanak, gyógyításnál, javításnál fogy
az egészségügyi és javítóanyag stb. A program jelzi az anyag
felhasználást, igényli és lehetővé is teszi annak pótlását.
- A különböző szimulált tevékenységek alkalmával a
technikai eszközök sérülhetnek, de véletlenszerűen is
meghibásodhatnak. A sérülések, meghibásodások mérté
két a program a technikai eszközök általános állapotának,
harcképességének, mozgásképességének százalékos
csökkentésével jelzi. Az általános állapot csökkenésének
függvényében határozza meg a javítási időt, a javíthatóság
helyét, szintjét. Ez lehet kisjavítás - zászlóalj-, dandár-,
hadtestszintű - , középjavítás és nagyjavítás. A javítandó
eszköz figyelembevételével megadja azt is, hogy milyen ja
vítóanyagra van szükség a javításhoz.
A program a szimulálható tevékenységekhez széles körű
építőelem-adatbázissal rendelkezik. Ezek között túlnyomó
többségben vannak a logisztikai támogatáshoz közvetlenül
vagy közvetve kapcsolódó logisztikai elemek. Azok para
métereit (képzettség, súly, térfogat, csomagolás módja,
harcászati technikai adatai stb.) katonai szakértők javasla
tai alapján állították be, és a program ezek figyelembevéte
lével generálja alkalmazhatóságukat, tárolásukat, szállítá
sukat, felhasználásukat. A logisztikai építőelemek:
- logisztikai létesítmények,
- különböző logisztikai szakállomány,
- logisztikai szaktechnikai eszközök,
- a különböző szakanyagok I—IX. anyagosztályba sorolva.

A

LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS FUNKCIONÁLIS TERÜLETENKÉNT

A programmal a logisztikai támogatást csak az alapvető és
kapcsolódó szimulációs tevékenységek alkalmazásával
együtt lehet végrehajtani. Ezek közül ki kell emelni mint
alaptevékenységet a mozgást földön, levegőben, vízen,
elemi egységekkel és alakzatban, az őrzés-védelemhez
szükséges felderítést, a tüzelést különböző fegyverekkel, a
létesítmények kiépítéséhez fontos műszaki munkákat, a
szóbeli kommunikációt. Ezeket nem részletezem, csak a lo
gisztikai támogatás szimulációs lehetőségeit kívánom bő
vebben ismertetni funkcionális területenként, a teljesség
igénye nélkül.

7. ábra. A gyakorlatvezetői terem berendezése a Marcus
szimulációs központban
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8-9. ábra. A gyakorlatvezető segítőivel irányítja a szimulációs
gyakorlatot

Ellátás
A gyakorlatra létrehozott szervezeti struktúrához a ter
vezett feladatnak megfelelően beállítható a kötelékek
nél, a személyi állománynál, technikai eszköznél kép
zendő, tárolandó, szállítandó készletek mennyisége. Az
ellátási tagozatok sajátosságait figyelembe véve az
anyagi készletek tárolhatók állandó jellegű, tábori, mobil
és hevenyészett raktárakban, tárolókban, szállítóeszkö
zökön.
Létrehozhatók és működtethetők logisztikai (ellátó,
javító, tároló stb.) bázisok, táborok, ahol nemcsak a
szaktevékenység végezhető, hanem megoldható az őr
zés-védelem, a szakállomány elhelyezése, pihentetése,
a technikai eszközök elhelyezése, a forgalomszabá
lyozás, EÁP működtetése. A bázison belül, de attól füg
getlenül is telepíthető tábori lőszer-, élelmezési ellátó
pont, sátortábor, mobil üzemanyagkút, tartály-, fürdő
hely.
A technikai eszközöknél, a személyi állománynál a ré
szükre meghatározott lőszer-, üzemanyag-, élelmiszer
készletek ellátó ponton, szállító járműről kiegészíthetők,
feltölthetők egyenként és kötelékben. A személyi állo
mánynál végrehajtható a tisztaruha- és idényruhacsere,
részükre főtt étel készíthető, az a szavatossági időn belül
a személyi állománnyal megetethető. Megoldható a für

dés, a szennyes ruha mosása, javítása. A vízellátáshoz
működtethető szivattyú. Térképi objektumként működtet
hető gyár, javítóüzem, raktár, mosoda. A halottakat el le
het temetni térképi objektumként és az építőelemből lét
rehozható temetőben.

ÜZEMBEN TARTÁS
A sérült, meghibásodott kerekes, lánctalpas, repülő, vízi és
más szaktechnikai eszközöket, fegyverzetet a programban
a sérülés mértékének figyelembevételével lehet javítani ja
vítóüzemben, javítóbázison, zászlóalj-, dandár-, hadtest
szintű javító alegységnél. A javításkor a javítandó eszköz
höz szükséges anyag fogy, az eszköz általános állapota ja
vul. A sérült eszköz a javítás helyszínére vontatható, vagy
közúton, vasúton szállítható. A technikai eszközök tárolásá
ra térképi objektumként létrehozható nyílt, félig fedett és fe
dett tároló.
A repülőtereken végrehajtható a repülőeszközök mérnök
műszaki kiszolgálása, felkészítése különböző feladatokra.
Kialakíthatók a típusnak megfelelő függesztési változatok,
végrehajtható az átfegyverzésük.

10-11. ábra. Az alájátszói (operátori) munkahelyek részére
kialakított, berendezett termek egyike üresen

M
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Az anyagok, eszközök, csapatok, személyi állomány (kato
na, civil) szállíthatók közúton, vasúton, hajóval, légi úton ki
rakással, kidobással. A szállítás történhet nemcsak egyedi
eszközökkel, hanem szállítóeszközökből létrehozott köte
lékkel, vasúti szerelvénnyel. Az anyagok rakodhatok gépi
eszközzel, kézi erővel, raktárból szállítóeszközre, szállítóeszközből raktárba, szállítóeszközből szállítóeszközre. A
szállított anyagokról szállítólevél állítható ki, a szállítóesz
közök ponyvázhatók. A ki-be rakodás során alkalmazható
gépi eszköz a szállítókonténer, a daru, a rakodógép. A köz
úti szállítás alkalmával megszervezhető, végrehajtható a
szállítóoszlop fegyveres védelme, a forgalomszabályozás,
menet közben a szállítmány ellenőrzése, a járművek átvizs
gálása.
A program a gyakorlat működési területén, a kiinduló és
célállomás megjelölésével, a szállítmány paramétereinek
megadásával javaslatot készít a szállítás útvonalára. Figye
lembe veszi a szállítóeszközök összsúlyát, az útvonalon lé
vő hidak, utak teherbírását, a települések kikerülésének
igényét, az utak minőségét. A szállítási időt befolyásolják a
szállítóeszközök mozgási sebességének paraméterei, az
időjárás, a látási viszonyok. Eltérő a maximális sebesség
aszfalton, javított földúton, mezei úton, terepen, havas és
nedves, sáros úton. A repülőeszközök mozgására hatással
van az időjárás, elsősorban a szél sebessége, iránya. Mű
ködtethető vasútállomás, kikötő, repülőtér, ahol végrehajt
ható a ki-be rakodás, az átrakodás, a szállítmány tárolása.

M űszaki- katonai elhelyezési
( tábori infrastruktúra)

támogatás

A személyi állomány elhelyezésére szervezeti elemként
vagy térképi objektumként létrehozható tábor, fogolytábor,
sátortábor, épület, laktanya, polgári elhelyezési objektum.
Ezek nagy részében képesek pihenni, aminek eredménye
ként javul az erőnlétük. A program lehetőséget ad arra,
hogy a gyakorlaton részt vevők egy-egy kötelékről a logisz
tikai támogatás szempontjából fontos statisztikai adatokat
lekérdezzenek a személyi állomány, a technikai eszközök
harcértékéről, az anyagi készletekről.
Természetesen a nagy vonalakban ismertetett szimuláci
ós lehetőségeket a gyakorlat tárgyától, témájától, jellegétől
függően célszerű alkalmazni. Alkalmazásuknak akkor van
szerepe, jelentősége, ha az befolyásolja a parancsnok dön
tését, a feladatok reális időbeni, eredményes végrehajtá
sát. Valószínű, hogy egy harci cselekmény tervezésénél,
irányításánál a lőszer- és üzemanyag-ellátás, egy harcból
kivont alegység felkészítésénél pedig a pihentetés, a kész
letek feltöltése, a sebesültek gyógyítása, a sérült technikai
eszközök helyreállítása kap fontos szerepet.
Ugyanakkor a felsorolt szimulációs lehetőségek nagy ré
szének alkalmazása nélkül is lehet szimulációs gyakorlatot
levezetni. A személyi állomány életképessége, a technikai
eszközök alkalmazhatósága, az anyagi készletek szintje a
gyakorlatvezető döntésének megfelelően, szimulációs te
vékenység nélkül is helyreállítható. Ez csak egy pillanat
műve, így azonban a törzskiképzésen részt vevők az egyik
legfontosabb feltételrendszer megteremtésének figyelmen
kívül hagyásával gyakorolják be a tevékenységre vonatko
zó elhatározás kidolgozását, a végrehajtás irányítását, ami
teljesen életszerűben. A törzsek felkészítése csak akkor
válhat teljes értékűvé, ha kihasználva a program lehetősé
geit, a logisztikai támogatás szimulációs végrehajtásával
teszik azt a valóságot megközelítővé.
2008/5 HADITECHNIKA
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S zimulációs logisztikai törzsvezetési gyakorlatok,

GYAKORLÁSOK
A logisztikai vezetőállomány, a különböző szintű logisztikai
parancsnokok, törzsek a szimulációs rendszert többnyire
az adott katonai szervezet parancsnoki és törzsgyakorlása
in ismerték meg, ahol mint gyakorlók vettek részt. Valószí
nű, hogy a jövőben is ez lesz a jellemző, hisz a logisztikai
támogatás nem öncélú tevékenység, mindig valamilyen ka
tonai szervezet érdekében kell megszervezni, végrehajtani.
Ez természetesen korlátozza a logisztikai törzsek önálló fel
készítését, gyakorlását, azonban a szimulációs rendszert
kiszolgáló ARTIFEX Tréning Kft. Szolgáltatói Igazgatósá
gán a civil operátorok mellett több tíz éves szakmai tapasz
talattal rendelkező nyugdíjas katonák dolgoznak, akik a
gyakorlatvezető igénye, követelménye szerint képesek bár
milyen szervezet tevékenységét alájátszani a gyakorló lo
gisztikai törzsnek.
így a lehetőség adott ahhoz, hogy logisztikai zászlóaljtör
zsek önálló gyakorlás keretében feldolgozzák például egy
harcból kivont alegység pihentetésének, feltöltésének, a sé
rült technika helyreállításának megszervezését, végrehajtá
sának irányítását vagy a logisztikai körletek, bázisok beren
dezését, működtetését. A repülőtereken a logisztikai, a re
pülő mérnök-műszaki zászlóalj törzse szimulációs gyakorlat
keretében növelheti felkészültségét a repülőtér működteté
sének, a repülőeszközök bevetésre, újra bevetésre történő
felkészítésének megszervezése, végrehajtása terén.
A logisztikai ezred már több alkalommal vezetett le szá
mítógépes gyakorlatot, amikor is a nemzeti támogatás ré
szeként, nagy távolságú szállítási feladatok megszervezé
sét, végrehajtásának irányítását gyakoroltatták a szállító
kötelék törzsével. Az ezrednél ebben az évben telepítették
a MARS-rendszert, ami tovább bővíti a számítógépes felké
szítésük lehetőségeit, akár kisebb kötelékek esetében is. A
korábbi Szárazföldi Parancsnokság logisztikai főnöke szá
mítógépes szimulációs rendszergyakorlaton dolgozta fel a
csapatok átcsoportosítását hadműveleti területre, a szállítóeszközök komplex alkalmazásával. A gyakorlat hasznos ta
pasztalatokat adott a kontingensek missziókba történő ki
szállításának megszervezéséhez.
A Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai tanszéke 2006ban többnemzetiségű szimulációs gyakorlatot hajtott végre.
Az utóbbi években egyre gyakoribb a többnemzetiségű
gyakorlat. 2007-ben a Tisza zászlóalj részére levezetett
számítógépes szimulációs gyakorlaton négy ország kato
nái vettek részt.
A logisztikai törzsek számítógéppel támogatott, önálló,
hatékony, életszerű felkészítése megoldható Várpalotán a
MARCUS-rendszerben, de kisebb feladat esetén a legjobb
a helyőrségekben telepített MARS-rendszer igénybevétele.
A komplex felkészítés érdekében hatékony megoldás lehet
a két rendszer összekapcsolása. A gyakorló logisztikai
törzs a helyőrségben dolgozik a MARS-rendszer számítógépes munkahelyein, ott valósul meg a logisztikai tevé
kenységek szimulációja. Várpalotán a MARCUS-rendszer
munkahelyein pedig a Szolgáltató Igazgatóság végzi az
alájátszói feladatokat.

12-14. ábra. Az alájátszó az operátor közvetítésével az
alájátszói munkahelyre kiosztott alegységet irányítja

S zámítógépes szimulációs gyakorlat tervezése

A szimulációs gyakorlat levezetésének is egyik meghatáro
zó és elsődleges feladata a gyakorlat megtervezése. A szi
mulációs gyakorlat, gyakorlás megtervezéséhez is ugyan
azokat az okmányokat kell elkészíteni, kidolgozni, mint egy
hagyományos parancsnoki és törzsvezetési gyakorlathoz,
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de az alaphelyzetet, a gyakorlatra létrehozott saját, ellensé
ges, baráti, semleges, civil szervezetek teljes struktúráját
be kell vinni a számítógépbe, a szimulációs térbe. Ezt a
Szolgáltató Igazgatóság alkalmazottjai végzik a gyakorlatot
tervezők követelményei szerint.
A tervezés folyamata, a teljesség igénye nélkül:

Katonai logisztika

ч___________________________ /

- Az elöljáró parancsnok által kijelölt gyakorlatvezető
meghatározza a gyakorlat célját, típusát, szintjét, a műkö
dés területét.
- A Magyar Köztársaság területét tartalmazó digitális tér
képen ki kell választani a működési területet, ami dandárszintű gyakorlat esetén általában 100x100, zászlóaljszintű
gyakorlaton 40x50 kilométer nagyságú. Amennyiben a ha
zai földrajzi viszonyoktól eltérő területre van szükség, a ki
választott térképi területen, térképszerkesztéssel az igény
nek megfelelően módosítható, újraszerkeszthető a növény
zet, a vízrajz, a közlekedési hálózat, a települések. Létre
hozható épületekkel, sátortáborral, raktárakkal (térképi ob
jektumként vagy az építőelemekben lévő létesítményként)
laktanya, repülőtér, különböző rendeltetésű tábor, raktárbá
zis, polgári létesítmény, de más objektumok is. Megteremt
hetők a katasztrófahelyzetek feltételei (árvíz, ipari létesít
mény robbanása).
- írásos anyagként ki kell dolgozni a gyakorlat levezeté
séhez szükséges terveket. Ezek közül a szimuláció szem
pontjából a legfontosabb az esemény- és incidensjegyzék.
Ezek alapján vezethető az ellenerő tevékenysége, az inci
densek végrehajtása. Előre betervezhetők automatikusan
bekövetkező események.
- A programban meglévő építőelemekből fel kell építeni
a részt vevő csapatok szervezeti struktúráját, amit a már
meglévő típusszervezetek alkalmazásával lehet és célsze
rű egyszerűsíteni. Ehhez a korábbi gyakorlatokra kialakí
tott, a Magyar Honvédség csapataira jellemző szervezete
ket elmentettük, azok bármikor előhívhatók, a szükséges
korrekciókkal felhasználhatók. A struktúra nagyságának ki
alakításánál, a gyakorlat célján kívül figyelembe kell venni
a meglévő számítógépes hálózat, a szerver kapacitását.
- A struktúrában kialakított szervezeteket, szervezeti ele
meket el kell helyezni a digitális térképen, ki kell alakítani a
kiinduló helyzetet, amihez alkalmazható a vázlatkészítés, a
térképszerkesztés, méretarányos jelek felvitele is.
- A gyakorlatvezető elgondolása szerint be kell állítani
a gyakorlás idejét, időtartamát, a napszakot, az évszakot,
a meteorológiai viszonyokat (hőmérséklet, láthatóság,
csapadék, szélirány és sebessége, hó, jégvastagság
stb.).
- A katonai művelet kezdetén szükséges beállítani a
részt vevő felek egymáshoz való viszonyát (ellenség, bará
ti, semleges), ami a gyakorlat közben módosítható. Ez be
folyásolja egyes szimulációs tevékenységek végrehajtását,
végrehajthatóságát.
- Meg kell tervezni a számítógépes munkahelyekre a
struktúrában lévő szervezetek kiosztását, ennél figyelembe
kell venni az egyes munkahelyeken egyszerre elvégezhető
feladatok mennyiségét, amit összhangba kell hozni a leve
zetési terv, az esemény-, incidensjegyzék időrendjével. Fi
gyelembe kell venni, hogy a számítógépes munkahelyeken
azonos időben, egy elemi egységnek vagy egy köteléknek
csak egy parancs adható ki. Kis méretarányban egy időben
csak egy területen lehet az eseményeket megfigyelni, pa
rancsokat kiadni, ami korlátozhatja a munkahelyre kiosz
tott, nagy területen tevékenységet folytató szervezet irá
nyíthatóságát.
A gyakorlatot tervezők gyakran a már jól kidolgozott, a
számítógépen rögzített, eredményesen végrehajtott gya
korlatok anyagát saját célkitűzéseiknek megfelelően módo
sítva, továbbfejlesztve felhasználják. Ésszerű megoldásnak
tartom azt is, amikor a korábbi gyakorlatokat tudatosan to
vább folytatják más kiképzési célkitűzéssel és feladattal. A
támogató, kiszolgáló zászlóaljak törzseinek a törzsgyakor
lás tervét célszerű egy korábbi harcoló alegység gyakorla
tának anyagára építeni.

15. ábra. A gyakorló törzs - a szimulációs rendszertől
elkülönítve - hagyományos eszközökkel, térképen, vezetési
okmányokkal dolgozik a munkahelyén

S zámítógépes szimulációs gyakorlat levezetése

A szimulációs gyakorlat végrehajtása, levezetése eltér a
hagyományostól. A gyakorlatot természetesen a gyakorlatvezető irányítja a levezetési terv szerint. A végrehajtás leg
fontosabb jellemzője, hogy a gyakorló törzsek nem közlé
sekre reagálva végzik feladatukat, hanem a számítógépes
munkahelyekre kiosztott alárendelt szervezetek tevékeny
ségét kell a valóságot megközelítő körülmények között irá
nyítani. A szimulációs térben a gyakorlatvezető elgondolá
sa szerint folyik az ellenerő tevékenysége, bekövetkeznek
a feladat végrehajtását befolyásoló különböző incidensek,
események. A gyakorló törzsek a számítógépes munkahe
lyeken dolgozó alájátszók jelentéseiből kapnak információt
a vezetett szervezetek helyzetéről, a feladatok végrehajtá
sáról, a bekövetkezett eseményekről. A jelentések alapján
hozzák meg döntéseiket a további tevékenységre, felada
tokra.
A szimulációs gyakorlatnak három fontos helyszíne, mun
kahelye van:
- gyakorlatvezetői számítógépes munkahely,
- a gyakorló törzs munkahelye,
- a gyakorlatra létrehozott szervezetek számítógépes,
operátori munkahelyei (saját, ellenséges, baráti, semleges
erők).
Gyakorlatvezetői (DISTAFF) számítógépes munkahe
lyen a szimulációs térben a gyakorlatvezető minden, a
rendszerbe kapcsolódott összes operátori munkahelyen
lévő szervezet munkáját látja, folyamatában képes átte
kinteni az összes alárendelt elemi egység, kötelék tevé
kenységét. Ezen a munkahelyen - a gyakorlat célkitűzé
seinek megvalósulása érdekében - lehetősége van be
avatkozni az eseményekbe, különböző beavatkozásokkal
befolyásolhatja a gyakorlat lefolyását. A gyakorlatra létre
hozott szervezet minden elemének kiadható és vissza
vonható parancsok módosíthatók az elemi egységek, kö
telékek, létesítmények, objektum ok helye, állapota
alapján. A gyakorlatvezető incidensjegyzék alapján hatá
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rozza meg az ellenerő tevékenységét, de a gyakorlat le
folyását figyelembe véve a tervtől eltérően is adhat ré
szükre feladatokat.
A gyakorlatvezetői munkahelyen a szimulációs rendszer
hez csatlakozva létrehozható több monitoring munkahely,
ahol a gyakorlatvezető segítői folyamatosan figyelemmel
kísérik a szakterületüknek megfelelő tevékenységek végre
hajtását. A látottak alapján tudják értékelni, elemezni, a
gyakorlatvezető útján befolyásolni a szaktevékenységek
végrehajtását. Monitoring üzemmódban ellenőrzik általá
ban a felderítő, a tüzér, a repülő, a légvédelmi, a logisztikai
szaktevékenységet. Ezeken a munkahelyeken nem lehet
parancsot kiadni, nem lehet beavatkozni a szimulációba.
A gyakorló törzs munkahelye nincs közvetlen kapcsolat
ban a számítógépes munkahelyekkel, a valóságban sem
látja, hogy mi történik az alárendelt szervezeteinél. A törzs
a térképet és más vezetési okmányait vezetve külön helyen
dolgozik. A gyakorlatra létrehozott, a számítógépes munka
helyekre kiosztott szervezetek felé a parancsnok elhatáro
zását, intézkedéseit híradó eszközökön egy közbeeső,
úgynevezett alájátszó állomány útján közvetítik, amit az
operátorok a program nyelvére lefordítva visznek be a szi
mulációs térbe, illetve rajtuk keresztül kapnak információt a
feladatok végrehajtásáról.
Az operátori munkahelyeken csak az oda kiosztott alegy
ségek részére lehet parancsot kiadni. Tevékenységüket, az
előzőekben leírtaknak megfelelően a gyakorló parancsnok
elhatározását figyelembe véve, az alájátszók irányítják. Az
alájátszók a gyakorlat szintjének megfelelően század-,
üteg-, szakasz- vagy rajparancsnoki szerepkörben dolgoz
nak az operátor mellett, és hoznak döntéseket, elhatározá
sokat az adott számítógépes munkahelyre kiosztott szerve
zetek tevékenységére. így a szimulációs gyakorlat az ő fel
készítésüket is szolgálhatja, szolgálja, de a tevékenységük
megítélése nem lehet szempont a gyakorló törzs értékelé
sekor. Az alájátszók határozzák meg a számítógépek ope
rátorai részére, hogy az általuk vezetett egység milyen fel
adatot, mikor és hogyan hajtson végre. Az operátorok - a
MARCUS-program kiváló ismerői - a szimulációs térben
végrehajtatják a vezetett egységgel a meghatározott fel
adatokat.
Minden parancs végrehajthatóságát a számítógépes
terep- és harcászati kiértékelő rendszer ellenőrzi, és al
kalmasság esetén végrehajtja azokat. A veszteségszámí

tó algoritmusok ezenkívül meghatározzák, feljegyzik és
meg is mutatják a kilőtt, megsérült harcjárműveket vagy
sebesülteket. Tehát a „papírháborúkkal” szemben itt a
szembenálló erők tevékenységének következményeként
a program - a valóságot megközelítően - veszteséget
generál. Vagyis a szimulációs térben minden tevékenysé
get, feladatot a valóságnak megfelelően kell megtervezni
és végrehajtani.
Az alájátszók a döntéseikről, a végrehajtás eredményé
ről, annak körülményeiről, a bekövetkezett eseményekről, a
hatáskörüket meghaladó kérdésekről jelentenek a gyakorló
törzsnek, akik a jelentések alapján folyamatosan értékelik a
kialakult helyzetet, és a kitűzött cél elérése érdekében, az
eseményekre reagálva szükség szerint újabb parancsokkal
befolyásolhatják, befolyásolják a feladat végrehajtását.
Ezért rendkívül fontos a gyakorló törzs és az alájátszók kö
zötti információáramlás pontos, részletes meghatározása.
Tehát a MARCUS-program segítségével a gyakorló törzs a
meghatározott feladatok végrehajtását szinte életszerűen
irányítja, sőt irányítania szükséges, mivel a szimulációs tér
ben a saját csapatok, az ellenerő, illetve más, incidenseket
létrehozó erők ténylegesen, egymásra hatással végzik te
vékenységüket. A hagyományos gyakorlatokhoz képest ez
a szimulációs törzsgyakorlást, a már leírt pozitívumokon túl,
érdekesebbé és izgalmasabbá is teszi. A gyakorlatvezető is
reálisabban, objektívebben képes megítélni a gyakorló
törzs tevékenységét. A gyakorlat teljes egészében rögzítés
re kerül, ami a gyakorlat célja, a feldolgozandó oktatási kér
dések szempontjából fontos részek visszajátszásával lehe
tővé teszi a gyakorlatvezető részére a részletes elemzést,
az objektív értékelést.
Az ARTIFEX Tréning Kft. által készített szimulációs prog
ramrendszer leírását tartalmazó kézikönyv segítségével - a
munkatársaim tapasztalatait is figyelembe véve - foglaltam
össze röviden a MARCUS/MARS szimulációs rendszer le
hetőségeit, előnyeit a vezető-, kiemelten a logisztikai veze
tőállomány felkészítésében. A tapasztalatok bebizonyítot
ták, hogy ez a törzsgyakorlások leghatékonyabb, költségkí
mélő módszere. A parancsnokok nagy része megkedvelte,
és egyre gyakrabban igényli a szolgáltatást a törzsek felké
szítésének támogatásához. A logisztikai vezetőállomány
azonban ritkábban veszi igénybe, pedig szinte életszerű
helyzetekben gyakorolhatja a logisztikai támogatás meg
szervezését, végrehajtásának irányítását.
■

Kenyeres Dénes
M i—2 TÍPUSÚ HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA
A MAGYAR HADSEREGBEN
Kenyeres Dénes kötete a közelmúltban jelent meg. A szerző hat fejezetre osztva, 372
oldalon tárgyalja az eseményeket kronológiai sorrendben. Az olvasó és érdeklődő
megismerheti a műből a hajózó- és kiszolgáló, biztosító állomány tevékenységét, va
lamint a helikopterek üzemeltetését az átképzések és gyakorlatok alkalmával.

A keményborítóval ellátott A/4 méretű kötetet 340 fekete-fehér fotó teszi
szemléletessé, ára postaköltséggel 3000 forint. Megrendelhető a szerzőnél a
76/323-175 vagy 70/208-0656 telefonszámon.
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Dr. Lits Gábor

Az Osztrák-Magyar Monarchia
hadseregének vízellátása az első
világháborúban
I. rész

f e j l e t t ip a r i o r s z á g o k számára
úgy tűnik, hogy a víz - hasonló
képpen a levegőhöz és a talaj
hoz - szinte kimeríthetetlen erőforrás,
amely minden évszakban, minden nap
és minden órában, szinte korlátlan
mennyiségben igen kedvező áron ren
delkezésre áll, és használat után vala
hová egyszerűen eltűnik. Egyes régi
ókban, mindenekelőtt az ún. harmadik
világban élő emberek azonban már
régóta felismerték, hogy ez a felfogás
téves, halálos tévútra vezethet.
Világszerte emberek ezrei halnak meg
naponta a nem megfelelő tisztaságú víz
ivóvízként történő felhasználása követ
keztében. Az Egészségügyi Világszerve
zet (World Health Organisation, WHO)
becslése szerint ez évente mintegy 3-4
millió embert jelent. Az Ázsiai Fejlesztési
Bank becslései alapján ez a szám ese
tenként az évi 10 milliót is elérheti.

A

A

NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS
ÉS A VÍZSZÜKSÉGLET

Az emberiség száma 1804-ben „átugrot
ta” az egymilliárdos küszöböt. Minden
ezt követő milliárdos ugrás a homo sapi
ens számára mind rövidebb időtartam

alatt következett be. A legutolsó milliárdra már csak 12 évre volt szükség. Ha az
átlagos gyermekszám anyánként a mai
szinten maradna, 2050-re a világ lakos
sága elérhetné akár a 14 milliárd főt is.
Az ősidők óta szinte változatlan
mennyiségben meglévő édesvíz (ivó
vízkincs) a Krisztus körüli időkben élő
lakosságot (a mintegy 200-300 millió
embert) teljes mértékben kielégítette. A
mai hétmilliárdos népesség azonban a
szomját ugyanabból a mennyiségből
kénytelen csillapítani. Ehhez jön még a
folyamatos növekmény, naponta ne
gyedmillió, évenként mintegy 80 millió
ember. Egyedül a XX. században a
Föld lakossága megháromszorozódott,
ugyanakkor azonban, minden szükség
letet összevetve, a vízfelhasználás a
hatszorosára növekedett.
Tisztán statisztikailag vizsgálva a hely
zetet „megnyugtató”, hogy az emberi
ségnek a Földön fejenként és évenként
1700 n f ivóvíz áll a rendelkezésére. Ál
talánosan elterjedt nézet szerint a létfon
tosságú erőforrásokat vizsgálva ez
olyan mennyiség, amely teljesen ele
gendő az ellátásra. Malvin Falkenmark
svéd hidrológusnő abból indul ki, hogy a
minimális vízszükséglet fejenként és na
ponként 100 liter (36,5 nf/év). A további

1. ábra. Flordós vízszállítás fogatolt kocsival, lóvontatással

akban ebből következtetett arra, hogy
ennek a mennyiségnek fejenként 5-20
szorosa szükséges a mezőgazdaság,
az ipar és az energiatermelésre.
AZ ENSZ becslése alapján 1996-ban
29 országból mintegy negyedmilliárd
ember szenvedett átmenetileg vagy tartósabban vízhiányban. Ha ez a becslés
helyesnek bizonyul, ez a szám 2050-re
ötmilliárd vagy még több lehet. Az ame
rikai National Intelligence Council (Nem
zeti Hírszerző Testület) legfrissebb ta
nulmányában, a Global Trends szerint
2015-ben a világ országaiban élő em
beriségnek már több mint a fele tartós
vízhiányban fog szenvedni. A Worldwatch Institute (Világfigyelő Intézet) már
az 1988-ban közreadott előrejelzésé
ben hangsúlyozta, hogy a világméretek
ben kibontakozó vízhiány „a harmadik
évezred küszöbén a világban jelentkező
és eddig alábecsült nyersanyaghiányok
közül a legmeghatározóbbak közé fog
tartozni.”
A vízhiányt illetően az alábbi tenden
ciák figyelhetők meg:
- az általános vízszükséglet a XX.
század kezdete óta megháromszoro
zódott;
- világméretekben több vizet termel
nek ki, mint amennyit a csapadékmennyiség pótolni tud;
- a talajvízszint minden kontinensen
süllyed;
- a mezőgazdaság az egyre kisebb
termelési hatékonyság mellett, kere
ken 70%-os édesvíz-felhasználásával
még mindig a legnagyobb fogyasztó.
Túlságosan nagy a politikai felelős
ség, és a víz mint nyersanyag növek
vő csökkenése még mindig nem tuda
tosult eléggé. Még mindig az időre bíz
zák a megoldást, pedig a világ lakos
sága állandóan - ha időközben vala
mivel lassabban is - tovább növek
szik, és ezzel az ivóvíz- és az élelmi
szer-szükséglet emelkedik.

A VÍZÉRT FOLYÓ KONFLIKTUSOK
Neves politikusok és tudósok arra a ve
szélyre utalnak, hogy az előzőekben fel
vázolt folyamat hamarosan a vízért folyó
háborúkhoz vezethet. A Világfigyelő Inté2008/5 HADITECHNIKA «■ 49
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zet és a US Amerikanische Center for
Strategic and International Studies (az
USA Stratégiai és Nemzetközi Tanulmá
nyok Kutató Központja) már a 80-as
évek végén abból indultak ki, hogy a jö
vőben a víz átveszi a kőolajnak mint
konfliktusforrásnak a korábbi szerepét.
Már akkor megjósolták a Föld számos
régiójában a vízért folyó háborúkat. A Vi
lágbank
elnökhelyettese,
Ismail
Seregeiéin is félve beszélt 1995-ben ar
ról, hogy a XXI. században már nemcsak
a Közel- és Közép-Keleten, hanem más
régiókban is a víz képezheti a háborúk
alapját. Hasonlóképpen Klaus Töpfer, az
ENSZ környezetvédelmi programjának
az igazgatója egészen a közelmúltig ami
att aggódott, hogy az „emberiség a vízért
folyó háborúk felé halad”.
Kétségtelen, hogy ezek a pesszimis
ta jóslatok ebben a formában máig még
nem következtek be, de a XX. század
ban már több olyan konfliktus volt,
amely a „víznek mint létfontosságú
nyersanyagnak” a felosztásáért folyt
(1948 és 1975 között a közel-keleti és
az észak-afrikai térségekben, India-Pakisztán, Izrael-Szíria, Jordánia-Szíria, Szíria—Irak, Egyiptom-Szudán és Etiópia-Szudán között).
A vízért folyó konfliktusok kronológi
ájában kereken 60 olyan vízért folyó
konfliktust jegyeztek fel az utóbbi öt év
században, amelynél erőszak alkalma
zása történt. Ezeknek a konfliktusoknak
a fele az utóbbi 25 évben zajlott, és je
lentőségük világméretű volt. A tenden
cia növekvő, a konfliktusok súlypontja a
Közel- és Közép-Keleten, Afrika déli ré
szén és a Balkánon van.
A jövőben a növekvő szárazság és
különösen az éghajlatváltozással ösz-

szefüggő felmelegedés miatt a világ
gabonahozama erősen csökkenhet,
és ezek a problémák még inkább éle
síthetik az amúgy is kritikus helyzete
ket. Mindezeknek - főként a világ sze
gény régióiból - egyre több ember len
ne a szenvedő alanya, és hogy milyen
messzire űzheti a szomjúság és az éh
ség az embereket, csak egyike a meg
válaszolhatatlan kérdéseknek.

A M onarchia hadigazdálkodásának
JELLEMZŐ VONÁSAI

Miért fontos ezen tényeknek a megis
merése a fő téma tárgyalása előtt? Mert
fenyegetettség, fegyveres konfliktus,
háború esetén az ország teljes gazda
ságát átállítják a háborús ellátáshoz
szükséges anyagok biztosítása érdeké
ben, a gazdaságot hadigazdálkodássá
alakítják át. Az első világháború volt az
első olyan fegyveres küzdelem, amely
ben a „teljes gazdaság teljesítőképes
sége” döntő jelentőségű volt a hadveze
tés szempontjából. Az Osztrák-Magyar
Monarchia hadseregének vízellátása az
első világháborúban ezer szállal kötődik
a háborús gazdálkodás problémáihoz.
Hogy más példát ne említsünk, az egy
re nyomasztóbbá váló nyersanyaghiány
és szállítási problémák miatt már a há
ború közepe táján nem volt megfelelő
minőségű és szükséges mennyiségű
anyag a hadi vízvezeték-hálózatok ki
építésére, sőt még a megfelelő minősé
gű tábori kulacsok gyártására sem.
A Monarchia egyik figyelemre méltó
hiányossága a háború előtti időben a
nem megfelelő szállítókapacitás volt.
Ausztria-Magyarország nem számított

2. ábra. Műszakiak által épített vert kút Galíciában
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hosszú háborúra, nem hozott létre ma
gas szintű háborús szervezeteket sem.
A háború kitörésekor a Monarchiának
még nem volt hadigazdálkodási terve.
Egyrészt, mert rövid ideig tartó, gyors le
folyású háborúra készült, másrészt gaz
dasági berendezkedése nem tette lehe
tővé a polgári termelés csökkentése
nélkül a haditermelésre való áttérést.
Csak az 1914-ben elszenvedett súlyos
katonai vereség után kezdtek hozzá a
haderő ellátását biztosító fontosabb
gyárak, üzemek katonai felügyelet alá
történő helyezéséhez. 1914 után meg
kezdték a nyersanyag-gazdálkodás há
borús viszonyoknak megfelelő felhasz
nálását. Ez tulajdonképpen egy „egysé
gesen irányított” gazdálkodást jelentett
a nyersanyagtól a késztermékig, amelylyel biztosítani lehetett a katonai és pol
gári szükséglet ellátását.
A háború első éve megváltoztatta az
ország gazdasági életét. A polgári fo
gyasztás számottevően csökkent,
mert közel kétmillió bevonult katona ki
esett a polgári fogyasztásból, de a hát
országban kenyérkereső nélkül ma
radt családok fogyasztása is a létmini
mumra esett vissza.
A katonai veszteségek sürgették a
gazdaság militarizálását. 1915-ben el
kezdték a készletek összeírását és zá
rolását. A hadigazdaság megszervezé
se azonban nem ment simán. A vállal
kozók, gyártulajdonosok, hadiszállítók a
gyors meggazdagodás lehetősége ér
dekében igyekeztek kijátszani a hatósá
gokat. A gyárosoknak, nagybankoknak
és a nagybirtokosoknak viszont kitűnő
üzletet jelentett a háború. A nagybankok
emelték alaptőkéjüket, a gyárosok bőví
tették üzemeiket. Például az első három
évben a csepeli Weiss Manfréd-gyár
másfél milliárd korona értékű árut szállí
tott az államnak, és ennek következté
ben 15 millió koronáról 35 millió koroná
ra emelte alaptőkéjét, és jelentősen bő
vítette a gyárat is.
A fogyasztási javak, ezen belül is az
élelmiszer-ipari termékek, a textilipar és
a papíripar területén drasztikus volt a
termékkiesés. Kritikus volt a helyzet a
színesfémek területén. A háború folya
mán jelentős a kőszén hiánya is, amely
nek 1/3-át importból kellett biztosítani. A
Monarchia vas- és acéltermelése az
utolsó békeévhez viszonyítva 1917-ben
88%-ra esett vissza. Ebből következően
a hadianyag-utánpótlás és -felszerelés
is hiányos volt. A hadsereg már 1915ben lőszerhiánnyal küszködött. Nem
volt jobb a helyzet a gépkocsik, a ruhá
zati cikkek és az egyéb felszerelések
utánpótlásában sem. A tüzelőanyag-hi
ányt azonban főként a szervezetlen el
osztási rendszer, a mozdonyok hiánya
és a vagonok nagy állásideje idézte elő.

K a to n a i lo g is z tik a

mennyi fronton állta a sarat, a Monarchia
- elsősorban a gazdaságtalan, nem ha
tékony, rosszul szervezett háborús gaz
dálkodás miatt - összeomlott.

AM

o n a r c h ia h a d s e r e g é n e k

VÍZELLÁTÁSA

3. ábra. Hordós vízszállítás gépjárművel

A vasúthálózati rendszer hibája ennél
fogva jelentősen hozzájárult a katonai
és gazdasági összeomláshoz. A hadi
anyag-, különösen a fegyvergyártásban
az ipar jelentősen kibővítette kapacitá
sát, új üzemeket létesített. Jelentősen
növekedett a repülőgép- és gépkocsigyártás a háború folyamán.
A mezőgazdaság egyik első problé
máját a mezőgazdasági dolgozók had
seregbe történő behívása jelentette. Ezt
a munkaerőhiányt csak a hadifoglyok
munkájával lehetett enyhíteni. A háború
utolsó esztendejében militarizálták a
mezőgazdaságot is. A hadvezetőség a
különböző hadtápalakulatokban és pót
keretekben szolgálatot teljesítő mezőgazdasági munkásokat ingyen bocsá
totta a földbirtokosok rendelkezésére. A
bevonulások miatt nagy munkaerőhi
ánnyal küzdő, erősen lecsökkent mezőgazdaságnak kellett élelmiszerrel ellátni
a haderőt, de a belső, erősen korlátozott
fogyasztást is, ezenkívül Ausztria ipari
vidékeit, valamint hússal, zsírral Német
országot. Ez csak a legkegyetlenebb
begyűjtések árán volt lehetséges. A há
ború utolsó éveiben már a cséplőgépnél
lefoglaltatta a kormány a termést.
1916 telén már súlyos helyzetet te
remtett a nyersanyag- és az élelmiszerhiány. A gabona-, hús- és tejtermelés
évről évre csökkent. 1915-16-ban a ga
bonatermelés a korábbi évek termelé
sének csak a kétharmadát érte el.
1917-ben a Monarchiában az élelmi
szer-ellátás már katasztrofális volt.
Bécsben és az ipari körzetekben való
ságos éhínség uralkodott. A katonaság
élelmezése is fokozatosan romlott. A
katonák számára készült kenyeret is fő

ként kukoricalisztből sütötték. Románia
megszállását követően az onnan beho
zott gabona enyhített ugyan a helyze
ten, de az 1918-as rossz termés teljes
élelmezési kimerüléshez vezetett vol
na, ha közben nem ér véget a háború.
Hasonló volt a helyzet az alapvető ipari
nyersanyagok termelése terén is. 1917ben vissza kellett nyúlni a pótélelmisze
rekhez. Nemcsak az élelemmel kellett
azonban takarékoskodni, sok más terü
leten is be kellett érni pótanyagokkal
(bőr, szappan stb.). A legsúlyosabb
eseményt az utolsó háborús év hozta a
kenyéradagok drasztikus, a normál fej
adag 1260 grammról 630-ra, a nehéz fi
zikai munkásoknak 2240 grammról
1120 grammra való csökkentésével.
Az infláció és ezzel összefüggésben
az állandóan emelkedő megélhetési
költségek miatt sűrűsödtek a sztrájkok,
és növekedett a dolgozó tömegek
nyugtalansága. A sztrájkolókat vagy a
sztrájkra felhívókat a legsúlyosabban
büntették. A legenyhébb büntetésnek a
frontra küldés számított. Újra bevezet
ték a 60 órás munkaidőt, nem fizették a
túlórákat, széles körben alkalmazták a
gyermekmunkát. Mindezekhez hozzá
járult a hatalmas tömegek migrációja a
Monarchián belül, pl. Bécs lakossága
2,2 millióra növekedett.
Összességében megállapítható, hogy
Ausztria-Magyarország a Német Biro
dalomhoz hasonlóan nem volt képes há
borús gazdálkodását úgy szervezni,
hogy a hátország nélkülözéseit, szenve
déseit enyhíteni tudta volna. A háborús
nyomor, a politikai és közigazgatási ön
kény a tömegeket fokozatosan a háború
ellen fordította. Amíg a hadsereg vala

Nagy létszámú tömegek ivóvízzel tör
ténő ellátása anélkül, hogy semmilyen
megbetegedést ne idézzen elő, alap
vető feltétele a járványok megelőzésé
nek. Ezáltal a vizsgált időszakban, be
leértve a harci lovak és a harci igavo
nó állatok állapotát is, megtartható volt
(lett volna) a csapatok egészsége és
bevetési képessége.
Az első világháborúban az Oroszor
szág és Szerbia ellen nyitott frontok
térségében vízvezeték-hálózatok a
legjobb esetben is csak a városokban
voltak, kisebb településeken csak igen
ritkán, falvakban és az egyes házaknál
lévő kutaknál „a kétes minőség” volt a
jellemző. Az olaszországi fronton a
helységek vízellátásának az állapota
valamivel jobb volt, ezért is vonzotta a
háború a csapatokat nagyobb szám
ban az addig szinte lakatlan tájra.
Békében, mint ahogy a hadvezetés
más területein is, a csapatok ellátása fő
ként mennyiségi alapú háború folyamán
azonban a minőség is igen fontossá vá
lik, ezért az anyagi technikai biztosítás
minden területén óriási fejlődés követ
kezik (következett) be. Ehhez kapcsoló
dóan az első világháború folyamatában
nagyon jelentősek, fontosak voltak a
hadsereg felső vezetésének a csapatok
vízellátásának biztosítására vonatkozó
intézkedései. A hadvezetés módja, jelle
ge jelentős mértékben befolyásolja a
vízellátás módját is. Mozgó háborúnál a
súlypont a mozgó feldolgozó gépeken
(víztisztító-berendezéseken) és a gyor
san elérendő kutakon van, a frontok

4. ábra. Magáncég kínálja filtertasakját
vízszűrésre a katonáknak
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megmerevedése után, az állásháború
ban megkezdődik a gyakran igen kiter
jedt vízvezeték-hálózatok kiépítése.
Bros Arenau ezredes ad hírt erről a
rendszerről röviddel a háború befeje
zése után: .... egészen kiemelkedő
dolgot teljesítettek a fronton a vízellá
tás területén. Csak az, aki a Karszt vi
gasztalan kősivatagában, a forró szik
lás felszín kisugárzásában, a nyári hő
ség perzselő parazsában folytatott sú
lyos harcok közepette megismerhette
a csillapíthatatlan szomjúság kínszen
vedését és mindezt hosszú napokig
kénytelen volt elviselni, tudja annak az
áldásos hatását elképzelni, hogy mit
jelent ilyen terepen egy vízvezeték lé
tesítése és odavezetése.
De nemcsak a Karszt-vidéken, ha
nem a dél-tiroli határvidéken és a
Vielgereuth, Lafraum vidékén, olasz
területen a Sieben Gemeinden terüle
tén, a Trnovaner Wald térségében,
Kärnten határvidékén, valamint a Bal
kánon és részben a keleti háborús tér
ségben is nagymértékben meg kellett
ragadni a technikát azért, hogy képe
sek legyenek a csapatok részére jó
minőségű vizet a szükséges mennyi
ségben szállítani.
Hogy milyen érzékenyen érintette a
szinte pótolhatatlan vízhiány a harcoló
feleket, embert és állatot egyaránt, áll
jon itt egy haditudósítás részlete: »volt
olyan hét, amikor egyedül az Isonzófronton 3000 ló pusztult el, főleg vízhi
ány miatt.«”
A csapatok vízellátása a felső veze
tésen belül több felelősségi területre
terjedt ki: a főparancsnokság részéről
mint részfelelősségi terület a hadse
regintendáns (hadbiztos) feladatát ké
pezte. A víz biztosításához szükséges
anyagi fedezetről is ő gondoskodott.
Az ivóvíz higiéniai értékelése, a víz
vezetékek minőségének megítélése
és az ivóvíz tisztítása tekintetében az
Egészségügyi Főnökség (HM 14.
egészségügyi osztály) volt az illeté
kes, míg az építés és a víznyerés fo
lyamatáért a technikai csapatok (8HB
építésügyi osztály) feleltek.
A minimálisan szükséges jó minősé
gű víz biztosítására az alábbi főbb elő
írások voltak érvényesek: katonai épü
letek (vezetési pontok, parancsnoksá
gok) napi szükséglete 35-40 liter, eb
ből 12 liter ivó- és főzővíz személyen
ként és naponként (vízöblítésű vécé
esetén 80-100 liter), egészségügyi
objektumokban, kórházakban bete
genként 160-180 liter, betegágynemű
tisztítására 250 liter szükséges. Beve
tés során személyenként minimális
szükségletként naponta 3,5 litert (eb
ből két liter ivóvíz), lovanként 30 liter
ivóvizet rögzítettek.
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A különböző hadtáp- és egyéb ellátó
berendezések is igen nagy mennyisé
gű vizet igényeltek. így egy hadosz
tálypékség, amely először 10 db, 1917
tavaszától már 12 db négylovas tábori
sütödével működött (Weiss-rendszer,
1901 típus), napi szükséglete 60-100
hektoliter víz volt.
A víz azonban nemcsak mint élelmi
szer, hanem más haditevékenységek
nek, háborús céloknak a nyersanya
gaként is nélkülözhetetlen volt. így
mindenekelőtt a kórházak ellátására, a
fürdők és tetvetlenítők, a tábori gőz
mosodák üzemeltetésére, az utak por
talanítására, hogy a tüzérségi megfi
gyelők az ellenség elől rejtve, feltűnés
nélkül tudjanak mozogni stb. A víz a
tűzoltásnak is alapvető nyersanyagát
képezte, különösen meghatározó sze
repe volt az olasz légitámadások so
rán a kárelhárításnál, többek közt az
adriai part menti városok, mindenek
előtt a polai hadikikötő bombázásakor.

A VÍZELLÁTÁS JÁRVÁNYHIGIÉNIAI
JELENTŐSÉGE
Az ivóvíz bakteriológiai minőségének a
vizsgálata - a vírusok akkor még isme
retlenek voltak - központi feladatot je
lentett az egészség megóvása érdeké
ben. Az előírások megszabták, hogy a
meglévő kutakat és vízfolyásokat felhasználás előtt lehetőleg orvosok vizs
gálják meg, az egészségre veszélyes
víznyerő helyeket be kell zárni, ha
szükséges, őrszemekkel őriztetni kell,
nehogy felhasználásra kerüljenek.
Az ivóvízzel történő ellátás kérdései
és az ivóvíz-higiénia a későbbiekben
igen komoly értékrenddel került a legfel
sőbb katonai vezetés figyelemkörébe,
amikor 1914 őszén Galíciában a k. u. k.
csapatoknál nemcsak a vérhas, hanem
a tífusz és az ázsiai kolera is kitört. Ezek
a járványok a további háborús években
az oltások és a javuló higiéniai feltételek
következtében csökkentek ugyan, de
végül is valamennyi fronton állandó kí
sérői lettek a csapatoknak.
A járványok megelőzése és leküz
dése a higiéniai bizottságokra hárult,
melyek a hadsereg-parancsnokság
szállásmesteri osztályán az egészségügyi főnök alárendeltségébe tartoztak.
Vezető testületük három alcsoportra
tagozódott: a központi laboratóriumra,
a fertőtlenítő csoportra és a forrásfog
laló hatóságra. Szakmai alárendeltsé
gükbe tartoztak a hadosztály- és dan
dárparancsnokságokhoz tartozó labo
ratóriumok és orvoscsoportok.
A higiéniai bizottságok legfontosabb
feladata az ivóvízhez kapcsolódó járvá
nyok leküzdése volt. Szükségesnek bi-

5. ábra. Hordozható hóolvasztó és
vízforraló berendezés

zonyult minden helyben talált kút meg
tekintése, megvizsgálása és minden,
látszatra még érintetlen vízfolyás bejá
rása és vizsgálata az eredetétől a végé
ig. Az ismételt bejárások, járványt okozó
kórokozók után történő kutatások alkal
mával felderítették a patakot szennyező
anyagokat, amelyek szennyezési gó
cokká válhattak. Általános tiltást képe
zett a latrináknak vízlelőhelyek, vízfo
lyások közelébe történő telepítése.
Az írásos tiltások, a számtalan meg
előző rendszabály, korlátozás és a
frontgyakorlat közötti különbséget jól
szemlélteti egy higiéniai bizottsághoz
tartozó frontorvos tapasztalata:
„Igen sok gondot okozott az ivóvíz.
Az elődöm joggal adta ki a parancsok
tömegét a célirányos forrásfoglalásra,
a forrásterületek közvetlen környeze
tének a lezárására, teljes hosszában
történő tisztítására, szennyeződés el
leni befedésére. A zöld asztalon telje
sen más törvények uralkodtak, a való
ságban ez teljesen másként nézett ki.
A források eredete, futása gyakran az
ellenségtől indult ki, sokszor lavinaom
lás állta az útját és a felhasználása enyhén szólva is - nem előírásszerű
én történt. A megtalált források vizsgá
lata mérhetetlenül sok fáradságot és
időt követelt. Sokszor lehetetlennek bi
zonyult a megtekintés elleni elrejtése
is, hogyan is lettünk volna képesek
megvédeni a hófúvások, ellenség elle
ni belövések és befagyások ellen...”
Az ivóvízvizsgálatokat bakteriológiailag és - valamennyi olyan paraméter
tekintetében, amelyek fekáliai szenynyezettségre figyelmeztetnek - kémia
ilag is elvégezték. Ezeket az elemzé
seket alapvetően a higiéniai bizottsá
gok laboratóriumaiban hajtották végre.
Valószínűleg egy bevetés előtti had
műveleti szünetben - amely később
Dél-Tirolban eredményesen lezajló of-
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fenzívába ment át - kérelmezte Ison
zónál az 5. hadsereg 1916-ban víz
vizsgáló készletek beszerzését, ame
lyeket dr. C. Röttinger vegyész alezre
des állított össze. Ez a készlet a ké
sőbbiek során a csapatorvosok széles
köre számára tette lehetővé a célirá
nyos vízelemzések végrehajtását. Cél
meghatározása az alábbiak szerint
hangzott:
„...a hadsereg előrehaladása során
az eddig egészségügyileg még fel
nem derített területen meg kell terem
teni a lehetőségét és a feltételeit a víz
ellátás oly fontos kérdése megoldásá
nak, rögtön a helységbe történő meg
érkezés után. Szükséges figyelmet
kell szentelni a vízellátás, vízkiosztás
minőségére, azt irányítani kell. Mindez
nem történhet meg anélkül, hogy egy
pontos, szakszerű vízvizsgálat ne tör
ténne meg előzetesen...”
A vizsgálóberendezéseket a Siebert
cég gyártotta, lehetővé tette a víz mi
nőségi vizsgálatát ammóniára, salét
romsavra, kloridra és szulfátra. Az 5.
hadsereg higiéniai bizottságának eh
hez szerkesztett használati utasítása
megadta az utasításokat a vízminták
vételére, azok vizsgálatára, a helység
általános értékelésének végrehajtásá
ra, a helység vízkészletének és a kör
nyék vízlelőhelyeinek megítélésére,
valamint a kémiai elemzések eredmé
nyeinek kiértékelésére.
A készleteket általában a frontorvo
sok által történő alkalmazásra, felhasználásra szánták. A hadügyminisz
térium beszerzett még 40 darabos reagensdoboz-készletet is. A vizsgálato
kat a nagyobb tévedések elkerülése
végett lehetőség szerint a higiéniai bi
zottságok orvosai végezték.
в. ábra. Hordós vízszállítás gépjárművel
VÍZTÁROLÁS ÉS -TARTALÉKOLÁS

TÁBORI KULACS
A háború kezdetén a személyes víz tá
rolására zománcozott vasbádog és
alumínium tábori kulacsok szolgáltak,
melyek kb. 0,5 liter befogadóképességűek voltak, és melyeket a kenyérzsák
arra meghatározott tasakjába kellett
elhelyezni. Huszárok számára bőrbe
burkolt zománcozott vasbádog tábori
kulacsot rendszeresítettek. Az üvegből
készült bádogburkolatú kulacsot zsi
nóron vállra függesztve kellett hordani.

Á sványvíz
Már a háború kezdetén, az előrenyo
mulás során problémák merültek fel a
csapatok vízellátásával, mivel az ivó

víz Oroszország és Lengyelország te
rületén igen rossz minőségű volt. A ga
líciai gyógyfürdőszövetség Lembergben mennyiségi korlátozás nélkül in
gyen felkínálta az ásványvizet a had
vezetésnek, cserébe tábori kulacsokat
és parafa dugókat kért.
A továbbiakban végig megmaradt az
ásványvízszállítás olyan területekre,
ahol kevés volt a jó víz, és ez a tény je
lentősen hozzájárult a csapatok jó mi
nőségű ivóvízzel történő ellátásának a
javításához. Más tömegárukhoz ha
sonlóan időszakosan jelentést küldtek
a hadseregvezetésnek a tárolókban
és raktárakban meglévő ásványvíz
készletekről és forgalmáról. (Például a
Feldében lévő hadsereg központi rak
tára 1915 októberében jelentette, hogy
11-én 20 órakor 189 ezer liter ásvány

vizet küldött el, a raktárban maradt
mennyiség 70 ezer liter.)
Az ásványvíz - kiegészítve más víz
biztosítási intézkedésekkel - a későb
bi háborús években is nélkülözhetet
lennek bizonyult, mivel fix alkotóele
mét képezte a pergőtűzben képzett
tartalékoknak. Mindazonáltal az ás
ványvíz hátországból történő utánszállítása nem működött a szükséges mér
tékben, ami többek között a kulacsok
hiányára vezethető vissza.

Pergőtűz-

és magaslati készlet

A háború során szerzett tapasztalatok,
többek közt az Isonzó-csaták tapaszta
latai vezettek az ún. pergőtűztartalékok
létesítésére az elülső állásokban, ame2008/5 HADITECHNIKA
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lyek az általános tartalékok mellett a vi
zet is magukba foglalták. Ezekkel
olyan időszakokat kellett áthidalni, ami
kor az ellenség folyamatos tűzhatása
miatt az első vonal ellátása lehetetlen
né vált. A kiszállított anyagok az első
időszakban igen nagy mennyiségűek
voltak. Miután azonban bizonyossá
vált, hogy az ilyen jellegű harcokban az
első vonal ember- és anyagvesztesé
gei elkerülhetetlenek és igen nagyok,
ezáltal a kihelyezett nagy mennyiségű
pergőtűztartalékok is elvesztek, ami vi
szont igen érzékenyen érintette az
amúgy is meglévő élelmiszer- és vízhi
ányt. A tizedik Isonzó-csata után a to
vábbiakban már csak egynapi pergőtűztartalékot és két liter ásványvizet,
valamint két liter ivóvizet helyeztek ki
az első állásokba személyenként. Min
denesetre bebizonyult annak a célsze
rűsége, hogy a legénység az alapellát
mányát állandóan magánál tartsa.
A pergőtűztartalékként készletezett
vízmennyiséget meglehetősen nagy
tömege miatt nem lehetett föld alatti
üregekben tárolni, azért sem, mert pl.
a tizedik Isonzó-csatában a tüzérségi
tűz sokat elpusztított közülük, és ezért
az elöl lévő állásokba ásványvizet kel
lett biztosítani.
A magashegyi állásokban is jelentős
tartalékokat kellett képezni, mivel a
szélsőséges időjárási viszonyok (viha
rok, hófúvások) és az ellenség erős
tűzhatásai miatt hosszú időszakokra
nem lehetett az utánpótlást biztosítani.
Ciszternák
A ciszternák szolgáltak a víz (elsősor
ban a csapadékvíz) összegyűjtésére
és tárolására, majd biztosították azt,
ha a vízellátás más módon nem volt
lehetséges. Egy telepített (épített)
ciszterna általánosságban a vízfelfogó
(vízgyűjtő) területből, a vezetékből, a
szűrőberendezésből, a tároló részből
és a kiadó rendszerből állt. Mivel
azonban a déli Isonzó-fronton az ivóvízellátás helyzete a számos épített
vízvezeték ellenére igen „kétes" volt,
sok helységben a hadsereg rendelke
zésére álló (biztosított) ciszternákat
megjavították, és megfelelő felfogó fe
lülettel kötötték össze. A front közvet
len körzetében is számos ciszternát
építettek, amelyek nemcsak a csapa
dékot fogták fel, hanem vízszállító ko
csikból is feltölthetők voltak.
A ciszternákat a délnyugati front
erődrendszereinél is alkalmazták víz
tárolóként. Feltöltésükre, amennyire
és ahol lehetett, vízvezetéket létesítet
tek, vízpótlásra második lehetőség
ként azonban rendszerint csak az eső
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7. ábra. Tábori bakteriológiai vizsgáló laboratórium. Minta 1915-ből

víz állt rendelkezésre. Ez szükségsze
rű is volt, mivel ezek a vízvezetékek
annak a koncentrált tüzérségi tűznek,
ami az erődrendszerekre zúdult, nem
tudtak ellenállni. Azokat a vízgyűjtő te
rületeket, amelyekről a ciszternákat
feltöltötték, igyekeztek az ellenséges
tüzérségi tűz hatósugarából kivonni. A
ciszternákban gyűjtött vizek problémá
iról adott hírt egy katona, Fritz Weber:
„...egy ritka betegség lépett fel.
Görccsel kezdődött és véres hasme
néssel fejeződött be. A megtámadott
lefogyott, néhány nap alatt csonttá soványodott, és csak nagyon lassan
épült fel. A víz fogyasztása forralatlanul tilos volt ugyan, a használata azon
ban nem. Egy pikrinsavtól eredő mér
gezésről volt szó, amely a számos fel
nem robbant, de darabokra hullott lö
vedékből származott, melyek robba
nótöltete az esővíz hatására feloldó
dott, és bejutott a ciszternákba. Ami
kor a ciszterna vizét kiszivattyúzták és
megvizsgálták, a ciszterna alját sárga
színű iszap és sár borította.”

Ivóvíztisztítás
Megállapított tény, hogy a hadsereg
igazgatás szakbevizsgáló helyein,
mint ahogy a Bécsi Egyetem Higiéniai
Intézeténél is, az ivóvíz tisztításánál a
fizikai eljárásokat (forralás, besugár
zás ultraviola fénnyel, mindkettő filtrálással történő előkezelés után) része
sítették előnyben a kémiai eljárásokkal
szemben. Klórmésszel vagy ezüstvegyülettel történő víztisztítással Német
országban és Olaszországban is pró
bálkoztak, részben alkalmazták is. Va
lamennyi osztrák hatóságnál (a had
sereg-igazgatás területein és a Bécsi
Egyetem Higiéniai Intézeténél is), az
alábbiakból kiindulva meglehetősen

szkeptikusan reagáltak ezekre az eljá
rásokra:
„A kémiai eljárással történő víztisztí
tás szinte valamennyi változatát azonos
nagyságrendű hiányosságok kísérik.
Hatékony koncentrációk rövid ideig tar
tó hatása nem mérgező, de hosszabb
távon már igen. Kis mértékű koncentrá
ciók hatástalanok vagy csak hosszú idő
után hatásosak, ami az eljárás gyakor
lati felhasználhatóságát érthető módon
jelentősen csökkenti.”
Az ivóvíz szűrésekor a vizet egy poró
zus anyagon (filteren) nyomták keresz
tül, melynek során a szennyeződések
részben a „szűrőhatás”, részben az ad
szorpció (felhalmozódás) következté
ben a szűrőszerkezeten visszamarad
tak. Szűrőanyagként homokot, műkö
vet, kavicsot vagy azbesztet használtak.
A hadsereg igazgatásának igen helyes
törekvése volt a szűrőrendszerek alkal
mazása, amellyel a vizet további munkafolyamatokra előkészítették. Ez a víz
azonban még nem felelt meg az ivóvíz
követelményeinek, mivel a kórokozókat
nem tudták teljes mértékben eltávolítani.
A háborúra történő felkészülés során
kisebb víztisztító alegységeket terveztek
létrehozni, hogy a harcterületen találha
tó rossz minőségű víz (pl. mocsaras vi
dékeken) a csapatok számára kiadható
legyen. 1916 végén a hadügyminisztéri
um 100 készlet azbeszt-cellulóz szűrők
kel ellátott vízszűrő-berendezést biztosí
tott, mely óránként 360 liter tiszta, kór
okozókban szegény, de nem kórokozó
mentes vizet adott. Ha ezt a vizet ivóvíz
ként akarták felhasználni, még fel kellett
forralni. A szűrőberendezések a tapasz
talatok szerint mind az északkeleti, mind
a délkeleti fronton igen hatékonynak bi
zonyultak, kezelésük egyszerű volt, bő
ségesen adták a vizet, és tartósak, könynyen tisztíthatóak voltak. Ezekkel az
eszközökkel főleg a műszaki csapatok

K a to n a i lo g is z tik a

rendelkeztek, de még nagyobb szűrőbe monstrálja a 3. hadsereg-parancsnok
ság higiéniai bizottságának jelentésé
rendezéseket is üzemeltettek.
A mozgatható víztisztító berende ből egy részlet:
.... ez a tisztító berendezés általá
zéseknek a mozgó háborúban van
nosságban bevált. Hogy ennek ellené
különös jelentősége. Az előrevonás
időszakában, illetve amíg a csapatok re még nem minden államban került
el nem foglalják, be nem veszik az új bevezetésre, ennek oka abban rejlik,
állásokat, van különösen nagy szük hogy még egy sor javító módosítást
ség arra, hogy az ismeretlen minősé kell rajta elvégezni. Ez a körülmény ki
gű vizet egészségügyi kockázat nél fejeződik abban is, hogy a jelenlegi be
kül ihatóvá lehessen tenni. Álláshá rendezés Németországban már a má
ború esetén a jelentőségük abban áll, sodik javított változata ennek a típus
hogy járványok kitörése esetén, ame nak, és még további változatok állnak
lyek okai rendszerint a szennyezett jelenleg is vizsgálat alatt. A Rietsch és
típusú
berendezés
vízvezetékek vagy kutak, ezek sza Henneberg
nálásáig vagy felújításáig biztosítják a hátrányai, amit így utólag el lehet mon
megfelelő minőségű vízellátást. A dani, elsősorban az előállított víz mi
tisztítás leglényegesebb célja a víz nőségére vonatkoznak. A víz átmeneti
fertőtlenítésre történő előkészítése, a keménysége elveszett, a hőmérsékle
kórokozók elpusztítása. Olyan káros te megemelkedik, az íze károsul és az
kémiai anyagok, mint a pikrinsav, al történik, hogy a forralt víz csak kávé és
kalomszerűen lépnek fel az ivóvíz teaként kerülhet felhasználásra. Tech
ben, eltávolításuk nem célja a tisztí nikai vonatkozásban gyakran előfor
dul, hogy a hideg víz, tehát a még nem
tásnak.
A terepen mozgatható berendezé sterilizált, a sterilizált vízzel bizonyos
sekkel történő ivóvíztisztításra (fertőtle körülmények közt összekeveredik; a
nítésre) többféle eljárás és módszer is szivattyú kemény hidegben befagy,
létezett: a vízforralás, az ultraviola fény ezután meglehetősen hosszú idő alatt
nyel történő besugárzás, az ózondúsí lehet felfűteni olyan mértékben, addig
tás és a klórmeszes eljárás, természe a pillanatig, amikor már felhasználható
tesen minden esetben szűrőelemekkel sterilizált vizet képes biztosítani.
A front közelében napokig történő
kombinálva. Meghatározó jelentősége
a forralásos eljárásnak volt, lényegesen alkalmazása lehetetlen, mivel a füstje
csekélyebb mértékben az ultraviola felkelti az ellenséges felderítés figyel
mét; végül pedig hosszabb időn ke
fénnyel történő besugárzásnak.
1917-ben a főparancsnokság kiemelt resztül történő folyamatos használat
teljesítménye
jelentősen
közleményben rögzítette, hogy az ivó- esetén
víztisztító berendezések beszerzése lecsökken...”
Mindezen kritikák ellenére ezek a
egyre égetőbben szükséges (amellett
gazdaságos is). A hadseregben már Henneberg-rendszerű víztisztító be
rendezések az egész háború folya
1912 óta rendszerben volt egy ún.
Henneberg-féle mozgatható víztisztító mán megtartották vezető szerepüket.
berendezés. Működési elve alapján a 1916-ban sor került a korszerűsítésük
vizet forralás után egy visszafolyó hű re, ez mindenekelőtt egy utánszűrőt és
tőn vezették keresztül, így vált iható hő egy azbesztcsíkokból álló hőszigete
mérsékletűvé. Ez a berendezés három lést jelentett. A folyamatosan fennálló
lóhiány miatt szükségessé vált a rész
féle változatban volt rendszerben:
- 3 fő által hordozható és kezelt víz beni gépesítésük. Eugen főherceg, a
hadseregcsoport vezérezredese fel
tisztító berendezés;
- két szekéren szállított hegyi víz hívta a figyelmet, hogy a fertőzött ivó
tisztító berendezés, teljesítménye vizek következtében fellépő egyes tí
fuszeseteknél a mozgó ivóvíztisztítók
400-500 liter/óra;
- guruló ivóvíztisztító, teljesítménye gyors szolgálatba állításával a fertőző
betegség elharapózását hatékonyan
600-700 liter/óra (normál típus).
A hordozható víztisztító berendezést lehetne csökkenteni. A lóhiány miatt a
Németországban az A. Hartmann-cég fogatolás azonban csak szükség ese
gyártotta. Hatásvizsgálatát a Bécsi Hi tén volt lehetséges, amikor a gyors
giéniai Intézet végezte, megállapítot szolgálatba állítást megkövetelték.
A Kurz, Rietschel és Henneberg cé
ták, hogy használatának veszélye ab
ban áll, hogy a tiszta víz a feldolgozat gek szállították le a gépesített víztisztí
lan vízen keresztülfolyva újra szeny- tó berendezések kísérleti példányait
nyezetté válhat. Ezt a kisméretű és ha két változatban:
- vaskerekű utánfutóra (pótkocsi)
tásfokú berendezést 1915 őszétől töb
szerelt normál változatú víztisztító be
bé már nem rendelték meg.
A guruló ivóvíztisztítók felhasználha rendezés (üzemeltetése az utánfutón
tóságával kapcsolatban 1914 decem vagy leszerelve a talajon telepítve volt
berében jelentős vita alakult ki. Ezt de lehetséges);

- utánfutóra (pótkocsira) felcsúszta
tott két hegyi víztisztító berendezés, a
kerekeket leszerelték, és a tengelye
ket fatuskókra fektették.
Mindkét víztisztító berendezés, a nor
mál típusúak és a két hegyi típusú is,
pótkocsin vontatva, kísérleti jelleggel
került kiutalásra az 5. (Isonzó) hadsereg
számára és Eugen főherceg hadsereg
parancsnoksági körzetében. A nyert ta
pasztalatok igen pozitívak voltak.
1914 kezdetén a hadsereg-közigaz
gatás már tíz készlet normál típusú víz
tisztító berendezéssel rendelkezett,
ezek közül hat terepen is mozgó változat
volt. A hadseregektől folyamatosan be
érkező igénylések egyre nagyobb menynyiség beszerzését tették szükségessé.
Közvetlenül a háború kitörésekor az 5.
hadsereg-parancsnokság a Szerbia el
len nyitott front számára három, terepen
mozgó Henneberg-víztisztító berende
zést kért, mivel tartottak a felvonulási te
rületen a kutak mérgezettségétől, és biz
tonságosabbnak látták az ivóvíz biztosí
tását a természetes vízfolyásokból. Az I.
számú helyőrségi kórház a bécsi Kurz,
Rietschel és Henneberg cégtől 30 kész
let kételemes víztisztító berendezést
rendelt, melyek közül nyolcat 1914 au
gusztusában már le is szállítottak, még
pedig hadseregenként egy-két készletet.
1914 végére az északkeleten lévő 2.
hadsereg négy ivóvíztisztító berende
zéssel rendelkezett, melyek a hadsereg
két tartalék kórházánál és a két járvány
kórházban kerültek alkalmazásra. Egy
időközben kitört tífuszjárvány után to
vábbi készleteket igényeltek, és vala
mennyi ezredet elláttak egy-egy beren
dezéssel. 1916 tavaszán, a dél-tiroli of
fenzívára történő felvonulás időszaká
ban, a síkvidékre történő bevonuláskor
komoly gondok adódtak a vízellátással.
Eugen főherceg vezérezredes hadse
regcsoportja jelentette a főparancsnok
ságnak, hogy az ivóvízviszonyok ÉszakOlaszországban igen kedvezőtlenek, és
azzal is számolni kell, hogy a meglévő
víznyerőhelyek műszaki állapota sem
megfelelő. A hadügyminisztérium ennek
megfelelően a Trientben állomásozó 11.
tábori egészségügyi raktár számára öt
mozgó ivóvíztisztítót és tíz hegyi típusú
ivóvíztisztító berendezést utalt ki.
1916 végéig a Henneberg-rend
szerű normál típusú ivóvíztisztító
berendezések száma már 249-re
emelkedett, és ehhez jött még 68 he
gyi típusú berendezés. 1917 kezdeté
től további 394 forralásos rendszerű
berendezést szállítottak. Kétségtelen
tény azonban az is, hogy ezek gyártá
sa - főként nyersanyagproblémák mi
att - 1916 elejétől már stagnált.
(Folytatjuk)
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A já n ló - k ö z le m é n y

Bíró Ádám - Éder M iklós - S árhidai Gyula
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG KÜLFÖLDI
GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARCJÁRMŰVE11 9 2 0 -1 9 4 5
Első ízben készült olyan összesítés, amely a Magyar Királyi Honvédség által használt
összes külföldi eredetű páncélautót, harckocsit tárgyalja államonkénti bontásban, mű
szaki adataikkal együtt. Olaszország, Németország, Svédország, Csehszlovákia vo
natkozásában az anyag teljes. A francia, lengyel, brit, szovjet és amerikai eszközök
azonban zsákmányként kerültek az országba. A rendszámot kapott járművek ismerte
tése teljes, de a szovjet fronton a zsákmányolt eszközök száma jóval nagyobb volt,
mint a használatba vetteké, ezekről csak részleges kimutatások maradtak fenn. A mű
ezeken kívül ismerteti az 1917-45-ig használt hadihajókat, a járműveken alkalmazott
jelzéseket, a csapatjelüket, a toronyszámrendszert és több iratmásolatot, amelyek
nyomtatásban soha nem jelentek meg. A kötet 114 rajzos táblát és 152 db fotót tartal
maz, valamint összehasonlító adatokat a tengelyhatalmak kis államainak
harcjárműkészletéről.

Яmagyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású
páncélos harcjárművé!
rent mnmt кбншк

Petit Military Könyvek, PETIT REAL Könyvkiadó, Budapest, 2006, 242 oldal. Ára: 3900 Ft
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben, illetve postaköltség nélkül megvásárolható a Kékesi
könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709.
(Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Okirat száma

A tanúsítás dokumentuma

Szervezet megnevezése

Érvényesség

168/002/2005
98/009/2008
98/010/2008
98/011,012/2008
98/016,017/2008
98/011/2008
98/018/2008
98/019,020/2008
98/021/2008
98/022/2008
98/040/2008
188/007/2005;
142/054/2006
142/046/2006
98/030,031/2008
98/037/2008
98/038,039/2008
98/032/2008
98/041/2008
98/042/2008
98/043/2008
98/034/2008

AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2110
MSZ EN ISO
MSZ EN ISO
AQAP 2110
AQAP 2120
MSZ EN ISO
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2120
MSZ EN ISO

TOP-SECRET Kft.
Gepárd 3000 Kft.
GAMMA ZRt.
BANK BB ZRt.
SKY-SOFT Kft.
ALLROUND Kft.
HARMÓNIA Kft.
REXPLO 21 Kft.
NJL Kft.
AIRPORT Security Kft.
SEVERITAS Kft.
CAMPUS Kft.

2011.02. 28.
2011.03. 06.
2011. 03. 20.
2011. 03. 20.
2011. 03. 26.
2011. 04. 07.
2011. 04.10.
2011. 04. 15.
2011.04. 17.
2011.04. 21.
2011.05. 06.
2011.05. 19.

SÁG-ÉPÍTŐ ZRt.
MON-DA Kft.
LHB Inter-Sec. Kft.
SECTOR Zrt.
CS és Társa Kft.
Schwarzmüller Kft.
MFS 2000 ZRt.
STILL Kft.
VER-BAU Kft.

2011. 05.
2011. 05.
2011. 05.
2011.05.
2011.05.
2011.06.
2011. 06.
2011. 06.
2011.06.

9001, AQAP 2120
9001, AQAP 2110

9001, AQAP 2120

9001, AQAP 2120

AQAP 2120
MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120
AQAP 2120
MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120
AQAP 2120
AQAP 2110
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2120
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22.
23.
27.
28.
30.
11.
18.
19.
26.
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Schuminszky Nándor

Indiai hordozórakéták,
starthelyek « ш

„Néhányan megkérdőjelezik az űrkutatás fontosságát egy fejlődő nemzet
számára. De a célunk nem lehet kérdéses, fantáziánknak nem szabhat
semmi sem határt, hogy a gazdasági fejlődésünkkel párhuzamosan eljus
sunk a világűrbe, a Holdra és azon túl, a Naprendszer bolygóira. Szilárd
meggyőződésünk, ha mi az értelem szabályai szerint cselekszünk teljes
nemzeti egységben, akkor felülmúlhatatlanok leszünk a technológiai fejlő
désben és a társadalmi problémák megoldásában.”
Dr. Vikram A. Szarabhai,
az indiai űrprogram atyja

n d ia

I

1 9 4 7 -es fü g g e tl e n n é v á lá s a

után nyomban a gazdasági és
ipari fejlődés útjára lépett, kiemel
ten kezelve a célt elősegítő tudo
mányt és technológiát. Megszületett
az indiai rakétakutatás is, melynek
fő támogatója a független állam első
m iniszterelnöke, Jawahar Nehru
lett. Vikram Szarabhai professzor
vezetésével hozzáláttak az indiai űr
tervek megvalósításához, melyhez
komoly érzelmi töltetet adott, hogy
már a kezdetektől erős versenytár
sakkal kellett megküzdeniük Ázsiá
ban, Kínával és Japánnal.
A
TIFR
(Tata
Institute
of
Fundamental Research - Tata Alapkutatási Intézet) részeként megala
kították az INCOSPAR-t (Indian
Committee for Space Research - In
diai Űrkutatási Bizottság), melynek
első vezetőjévé Szarabhai profeszszort nevezték ki. Az első rakétakí
sérleti telepet Thumba Equatorial
Rocket Launching Station néven, In
dia déli csücskében - nagyon közel
a mágneses Egyenlítőhöz - építet
ték
fel
1962-ben
(Trivandrum
Thiruvananthapuramként ismert). A
formálisan az INCOSPAR-hoz tarto
zó, első rakétamérnöki csoportot az
a dr. Abdul Kalam vezette, aki 2007ben az Indiai Köztársaság elnöke
lett. A m érnökök ham arosan az
Egyesült Államokba utaztak, mintegy
féléves kiképzésre, hogy elsajátítsák
a korabeli kutatórakéták indítási
technikáját. Az első startra 1963. no
vember 21-én került sor. A magasba
emelkedő Nike-Apache rakétában
Szarabhai professzor és mérnöki
csapata már a jövő indiai űrkutatási

hordozórakétáját
látta
(Indian
Satellite Launch Vehicle), amelynek
akkor még neve sem volt.
Az első indiai rakétaprogram az
RSR (Rohini Sounding Rocket) volt.
A mindössze 32 kg-os, egyetlen fo
kozatból álló RH-75 rakéta 7 kg-os
hasznos terhet vihetett fel maximum
10 km-es magasságba 1967-ben. A
m egnövekedett tudományos igény
hamarosan kétfokozatúvá fejlesztet
te a Rohinit, amely így 100 kg-os
hasznos terhet már 320 km-es ma
gasságba emelhetett. A saját kutató
rakétákon kívül India igyekezett he
lyet adni más országok kutatórakétái
számára. Thumba indítóhelyen ha
marosan amerikai, szovjet, francia
és német kísérletek kezdődtek. A
nemzetközi együttműködés azonban
megkövetelte Thumba infrastruktú
rájának fejlesztését. Egymás után
épültek fel a rakétaindítások kiszol
gálásához szükséges épületek: sze
relőcsarnokok, hajtóanyag-tárolók,
hajtómű-próbaállások. Külön csar
nokban foglalkoztak az orrkúp előál
lításával: a korai kísérleteknél mű
anyaggal megerősített fíbert hasz
náltak.
1969-ben a társadalomra és a gaz
dasági életre számos előnyös hatást
kifejtő űrtechnológia alkalmazása ré
vén az indiai rakétakutatás felsőbb
osztályba léphetett. Zöld utat kapott
egy nagyobb rakéta és egy új indító
hely felépítése.
így jött létre
Sriharikota, Dél-lndia keleti partjánál,
mintegy 100 km-nyire északra
Csennai településtől. Az Egyenlítő
höz közeli fekvése miatt a Föld kerü
leti sebessége maximális lendületet

adhatott és adhat a keleti irányban
indított rakétáknak. Augusztus 15-én
újjáalakult az INCOSPAR; ISRO
(Indian Space Research O rgani
zation - Indiai Űrkutatási Szervezet)
néven,
form álisan
a
DEA-nak
(Department of Atomic Agency) alá
rendelve, de megőrizve vezető sze
repét az űrkutatásban és a különféle
alkalmazásokban. 1972-ben az indiai
kormány felállította a Világűr Bizott
ságot, és rábízta az űrminisztériumot
(Department of Space, DOS) teljes
felelősséggel és hatáskörrel. Az űr
ügyek tehát megoszlottak: az ISRO-é
mint fő fejlesztőé maradt a hordozórakéták és az űreszközök rendszere,
két külön hivatalé a telekommuniká
ció (INSAT) és a távérzékelés IRS
(Remote Sensing). Az ISRO üzleti és
m arketingtevékenységét az Antrix
Corporation Ltd.-re bízták, melyet
1992 novemberében hoztak létre.
Vikram Szarabhai és csoportja tehát
hozzáláthatott az új, nagyobb rakéta,
az SLV (Indian Satellite Launch
Vehicle) kifejlesztéséhez. A profeszszor 1971-ben bekövetkezett halála
után a Tiruvananthapuramon lévő
bázist róla nevezték el.
Az indiai űrprogram második leg
jelentősebb
fejlesztője
Szatis
Dhawan volt, aki a leghosszabb ide
ig töltötte be az Indian Institute of

1. ábra. Sriharikota pozíciója
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ISRO - India első számú kutató és fej
lesztő szervezete, amely a rakétafej
lesztésért, a meghajtórendszerekért,
az indítóhelyekért, az űreszközökért
és az adatátviteli hálózatokért felelős.
Alkalmazottak száma: 16 800 fő.
Vikram Sarabhai Space Centre - az
ISRO legnagyobb épülete, Trivan
drum közelében. A VSSC egy techno
lógiai bázis, a rakéták és hajtóanyag
ok fejlesztésére. Az alkalmazottak
száma: 5600 fő.
Liquid Propulsion Systems Centre
- folyékony hajtóanyagú rakétahajtó
művek fejlesztésére szakosodott cso
portok Bangalore-ban és Trivandrumban. Feladatuk közé tartozik 720 kN
tolóerejű, valamint kriogén hajtómű
vek kifejlesztése. Az alkalmazottak
száma: 1450 fő.
M ASTER
DEVELOIMENI
ISRO
SPACE
LIQUID
ISRO
V IK R A M
SHAR
ISRO
SATELLITE APPLIC ATIONS P R 0PÚ LTI0N INERTIAL
*
TELEMETRY CONTROL
SARABHAI
CENTRE
ISRO Satellite Centre - vezető, ter
EDUCATIONAL
TRACKING
CENTRE
CENTRE
SYSTEMS
SYSTEMS
SPACE
«Л1Л1Л1Х СОМШШСАПОН
vező, gyártó és tesztközpont tudomá
& COMMAND
(IS AC)
(SAC)
CENTRE
UNIT
CENTRE
(MCF)
ШИ
(DECTJ)
NETWORK
(LPSC)
(HSU)
(VSSC)
nyos, technológiai és alkalmazási
(ISTRAC)
műholdak kifejlesztésére. Az alkalma
zottak száma: 2400 fő.
SHAR Centre, Sriharikota - az ISRO
űrrepülőtere, magában foglalja a legnagyobb szilárd töltetű rakétahajtóművek gyártását és tesztelését. Az alkalmazottak
száma: 2400 fő.
ISRO Inertial Systems Unit - a tehetetlenségi (inerciális) irányítórendszerek és alkatrészeik kifejlesztése hordozóraké
ták és műholdak részére.
ISRO Telemetry, Tracking & Command Network - irányítóközpont Bangalore-ban. Az alkalmazottak száma: 460 fő.
Space Applications Centre - az ISRO alkalmazási központja Ahmedabad-ban (kommunikáció, távérzékelés, geodézia).
Az alkalmazottak száma: 2150 fő.
INSAT Master Control Facility (MCF) - ellenőrző központ Hassanban, 180 km-re Bangalore-tól. Az alkalmazottak száma:
295 fő.
Development & Educational Communications Unit (DECU) - a fejlesztési és oktatási kommunikációs csoport szintén
Ahmedabadban van.

2. ábra. Az indiai űrprogram struktúrája

3. ábra. Az indítókomplexumok elhelyezkedése a Statish Dhawan űrközpontban
Satish Dhawan Space Centre.
Hely: északi szélesség 13° 37’,
keleti hosszúság 80” 18’.
Sriharikota tengerparti hoszsza 27 km, területe 145 km2.
Az elérhető pálya minimális
hajlásszöge: 44°, maximális
hajlásszöge: 47°. 1971. októ
ber 9-10. között 3 Rohini-125ös kutatórakéta indításával
avatták fel.
2004-ben átadták a máso
dik, modern indítóhelyet (SLP,
Second Launch Pad). Fő jel
lemzője, hogy innen bárme
lyik típus indítható.
Név: PSLV pad. Hely: északi
szélesség
13,576°,
keleti
hosszúság 80,2930°. Indítható
rakéták: GSLV, PSLV. A PSLV
pádhoz egy 3000 tonnás, 75
méter magas, mozgatható
szerviztorony tartozik.
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SLV - AZ INDIAI MŰHOLDAK ELSŐ
HORDOZÓRAKÉTÁJA
Az ISRO által kifejlesztett hordozóra
kéta, amelynek mind a négy fokoza
ta szilárd hajtóanyagú. Az SLV ma
gassága 23,6 méter, legnagyobb át
mérője 1 méter. Starttömege 17 t,
454,9 kN tolóerővel 42 kg-os hasz
nos terhet tud alacsony Föld körüli
pályára juttatni (400 km-ig). Az
SLV-3 D4 változata a 4. fokozatban
különbözik az alaptípustól. Egy-egy
indítás ára 5 millió dollár 1985-ös ár
folyamon.
Az SLV rakéta fejlesztésének mér
földkövei a következőek voltak.
1975-re fejezték be a kutatórakéták
alapján végzett munkát, 1976-ban

5. ábra. Balasore elhelyezkedése
szuborbltális, katonai rakéták számára.
Hely: északi szélesség 21” 18’, keleti
hosszúság 86" 36’. 1989-től áll szolgálat
ban.
Agni-2 launch pad. Hely: északi széles
ség 20,75", keleti hosszúság 87,07°.
Interim Test Range. Hely: északi széles
ség 21,3°, keleti hosszúság 86,6°. Indít
ható rakéták: Prithvi.

Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő
(vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

9,99 m
1m
10 800 kg
2140 kg
502,6 kN
253 s
49 s
1

2. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő
(vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

6,35 m
0,8 m
4900 kg
1750 kg
267,005 kN
267 s
40 s
1

3. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő :
(vákuumban)
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

2,30 m
0,82 m
1500 kg
440 kg
90,701 kN
277 s
45 s
1

4. fokozat

4. ábra. A SHAR - Sriharikota
Launching Range - űrközpont
1. Hajtóanyagraktár; 2. szálláshelyek; 3.
technikai központ. 4. telemetria épülete;
5. kutatórakéták komplexuma;
6. hajtóanyagraktár; 7. folyékony
hajtóanyagú rakéták komplexuma;
8. indítókomplexum; 9. szinkron
műholdak startkomplexuma.
6. ábra. Thumba elhelyezkedése

Science igazgatói tisztét egészen
2002-ig, haláláig. Dhawant maga
Indira Gandhi egykori indiai minisz
terelnök kérte fel a nemzeti űrprog
ram irányítására.
Napjainkig négy indiai hordozóraké
ta állt szolgálatba: az SLV (Indian
Satellite Launch Vehicle), az ASLV
(Augmented Satellite Launch Vehicle
- más forrás szerint az augmented,
’megnövelt’ szó helyett advanced,
’alkalmazott’ szerepel), a PSLV (Polar
Satellite Launch Vehicle) és a GSLV
(Geosynchron
Satellite
Launch
Vehicle).

1. fokozat

Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

1,50 m
0,66 m
360 kg
98 kg
26,83 kN
283 s
33 s
1

1. táblázat: SLV hordozórakéta műszaki
adatai

tervezték az első szuborbitális pró
bákat, és végül 1978-ra ígérték az
első orbitális startot. A típus kritikus
részét az első és a negyedik fokozat
képezte, elsősorban az eltérő átmé
rők miatt. Kevésbé ismert tény, hogy
a francia Diamant rakéta negyedik
fokozatát a CNES az indiai ISRO-val
kívánta kifejlesztetni. Mire azonban
a munka készen lett, a franciák vég
képp
leállították
a
Diamant2008/5 HADITECHNIKA «- 59

8. ábra. A kétfokozatú Agni rakéta
katonai indítópulton

9. ábra. Az Agni-1 közepes
hatótávolságú rakéta itt még kísérleti
stádiumban, rácstartós állványzaton

7. ábra. Az SLV és ASLV rakéták méretarányos összehasonlítása

program ot. Egy újabb áttervezés
után került sor az SLV rakétára.
Figyelemre méltó, hogy Wernher von
Braun Indiában tett látogatásakor így
vélekedett róla: „Ha bármit csinál
nunk kell a rakétatechnikában, csi
náljuk meg magunk. Az SLV tényleg
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egy nagyon jó indiai rakéta, bár van
nak hibái is. De ne feledjük el, hogy
a sikeres startok mellett vannak ku
darcok is.”
Végül az első indiai műhold, a
R ohini-1A indítására 1979. augusz
tus 10-én került sor SLV rakétával

Ű rte c h n ik a

(SLV-3E-1). A máso
dik fokozat hibája mi
att azonban a kísér
let kudarcba fulladt.
Tizenegy hónappal
később újabb SLV
startolt
Sriharikotából, te te 
jén a Rohini-sorozat
RS-1 jelű technológi
ai példányával. Ez
lett India első mű
holdja a világűrben.

i° 3 5 ‘

Sounding
Rocket pads

830 1

Agni
Az Agni (SLV-3 +
Prithvi) DRDO (Defen
se Research & Deve
lopment Organisation)
szervezet közepes ha
tótávolságú, kétfoko
zatú ballisztikus raké
tája, amelyet a Pakisz
tánnal való állandó ve
télkedés hozott létre.
Első indítására 1989.
május 22-én, az utol-

Arabian

Sea

lö'kftornefcsr*
11. ábra. Az indítókomplexumok elhelyezkedése Trivandrumban
szuborbitális kutatórakéták számára. Hely: északi szélesség 8° 32’, keleti hosszúság 76° 52'. 1963tól áll használatban

10. ábra. SLV-3-as rakéta az indítóhelyen

12. ábra. Emelkedik az SLV-3-as rakéta

sóra 1994. február 19-én került sor.
Összesen három alkalommal indí
tották, egy kísérlet bizonyult sikerte
lennek. Az Agni magassága 18,41
méter, legnagyobb átmérője 1,31
méter. Starttömege 13,6 t, 503 kN
tolóerővel 1 tonnás robbanófejet jut
tathat maximum 1200 km-es távol
ságra. Programját 1994-ben felfüg
gesztették, majd 1998-as felülvizs
gálatával már nukleáris robbanótöl
tet szállítására is alkalmassá tették.
Az Agni—1 változat egyfokozatúvá
csökkent. Első indítására 2002. ja
nuár 25-én, az utolsóra 2004. július
4-én került sor. Ismeretesen három
alkalommal indították sikeresen. Az
Agni-1 magassága kereken 18 m,
legnagyobb átmérője 1 m. Starttö
mege 14 t, 503 kN tolóerővel 1 ton
nás robbanófejet juttathat maximum
700 km-es távolságra.
Az A gni-2 változat szintén egyfokozatú rakéta. Első indítására
1999. április 11-én, az utolsóra
2006. július 9-én került sor. Isme
retesen négy alkalommal indítot
ták, egyszer sikertelenül. Az
A gni-2 magassága 18,99 m, leg
nagyobb átm érője 1,01 méter.
Starttömege 16 t, 503 kN tolóerő
vel nukleáris robbanófejet juttat
hat maximum 2875 km-es távol
ságra.
(Folytatjuk)
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H aris Lajos
H aris Ottó

Részletek Budapest légi ellátási
hadműveletéhez 1945-ből

A Haditechnika 2006/3. száma
61. oldalán közölt cikkhez
további kiegészítések tehetők
egykori szemtanúk által
szolgáltatott beszámolók alapján.

Z KORÁBBAN IS ISMERT VOLT, h o g y

A

a Luftflotte 4 keretében a német
alakulatok 73 db DFS-230 vitor
lázógépet vetettek be Pápáról buda
pesti ellátmány bejuttatására. Ezek
közül 37 szállt le a Vérmezőn, 4 db a
Tabánban - részben sérülten. Külön
böző problémák miatt 21 visszatért a
német vonalak mögé, 11 -et a szovjet
légvédelem lelőtt, 49 pilóta eltűnt.
A mai napig nincs hiteles adat arra,
hogy hány Vérmezőn leszállt pilótát
szállítottak ki Storch futárgépeken.
Futárgépbevetés naponta, főleg haj
nalban és estefelé több is volt, ezenkí
vül a Magyar Királyi Honvédelmi Légi
erő 102. repülőfutár-százada is rend
szeresen berepült a Vérmezőre
Bü 131D-2 gépekkel. Az Attila úton a
házak tövében egymás mellett álló gé
pekről fotó is létezik.
Az egyik vitorlázó gép, a H4+26 szá
mú, amely a függőleges vezérsíkon fe
hér 6-os számot és fehér korong jelet
viselt, 1945. február 4-én este leszál
lás közben belefúródott az Attila út 35.
számú bérház V. emeleti 27-es laká
sának nagyszobájába. A pilóta azon
nal meghalt. A fenti esemény a lakás
tulajdonosának és akkori albérlőjének,
Gyovai Eszternek az elmondása alap
ján a következőképpen történt.
(Gyovai Eszter diakonissza 1955 janu
árjában közölte az adatokat a Kiállítá
si Тэгл/ező és Kivitelező Vállalat műter
mében, ahol akkor dolgozott.)
Este 22 órakor hatalmas robaj rázta
meg a házat, a pincében tartózkodó
lakók azt hitték, hogy bombatalálatot
kaptak. A házparancsnok az esemény
felderítésére kinézett az óvóhelyről, és
látta, hogy mindenütt fehér por lepi el
az emeletek belső oldalát. Egy liszt
szállító gép zuhant a ház középső ré
szének felső emeletére. A helyszíni
mentéskor derült ki, hogy a pilóta a ka
tonai azonosítójegyen talált szöveg
szerint Georg Dolfa-Schmal Filius Ber
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1. ábra. Az 1945. május 1-jei felvonuláshoz kivezényelt polgári lakosság vonul az
Attila úton. Felettük látható a befúródott gép (MAHIR-fotó, Escher Károly fotóripor
ter sorozatából)

linből, aki őrmesteri rangot viselt, és
még nem volt 18 éves. A lakók egy
csendesebb időpontban, 1945. febru
ár 10-én temették el a Várfok-Attila

közben, a testőrlaktanya oldalán a
zöld területen. Légrádi Lajos roncsku
tató későbbi közlése szerint a sírt
1945 októberében exhumálták, a piló-

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

ч____________________________________

1945. 01.28.

Ju52/3m
10% sérülés

1945. 01.28.

DFS 230
60% törés

n o .27305

1945. 01.28.

DFS 230
10% törés, kényszerleszállás

no. 227235
uffz. Richter

1945. 01. 28.

DFS 230
10% törés, kényszerleszállás

no. 122180
Oby... Koblin

megsebesült

DFS 230
100% törés, lezuhanás

ofw. Filius, Georg

meghalt

1945. 01.30.

no. 301434
ll/TG-2
Uffz Holder, Herbert ... . fed. rádiós meghalt

Weber
-

Bp. felett légv. tűz.

Fehérvárcsurgó
megsebesült
Seregélyes
megsebesült
Bajna

Budapest

1945. 01.31.

HE111H-16
25% törés, motorsérülés

n o .161524

I/KG4

leszállt

1945. 01. 31.

DFS 230
10% törés, kényszerleszállás

no. 7503
uffz. Rüblik

-

Bakony felett
megsebesült

(Matti Salonen finn történész útján)
(A gép lezuhanása a német adat szerint 1945. 0 1 .30-án történt, a helyszíni adat 02. 04. Lehet, hogy a lista nem
pontos, vagy nem tartalmaz minden eseményt. - Szerk.)

2. ábra. Kivonat a „Luftwaffe und Verbündete, Luftflotte 4 Flugzeugverluste” című kiadványból

tát a dögcédula alapján azonosították,
majd valamelyik temetőbe szállították.
Ennek pontos helyszíne a mai napig
nem dokumentált.
A baleset oka az lehetett, hogy a
vontató korán kapcsolta le a vitorlá
zót, mivel a Dunához viszonyítva azt
hitte, hogy a Horváth kert is a Vérme
zőhöz tartozik. A magasság gyorsan
csökkent, a pilóta az Attila út felé 90°ra fordította a gépét, és így a házba

csapódott - ha félkört ír le, leszállha
tott volna.
A lakók a gép egyes darabjait relikvi
aként megőrizték, ezeknek az 1960-as
években veszett nyoma. Megmaradt
viszont a közölt fénykép, amelyet a ha
lott pilótánál találtak. Feltételezésünk
szerint az elhunytat ábrázolja, remél
hetőleg tudja valaki azonosítani.
A február 12-i kitöréssel a budai
Vár körüli harcok befejeződtek. A

Vérmező repülőtérként való ellátási
szerepe megszűnt, az utolsó napok
ban már csak ejtőernyős kaniszterledobások történtek. A futárgépek ki
szolgálása megszűnt a Vár felőli ol-

3. ábra. A halottnál talált fénykép való
színűleg a pilótát ábrázolja

A DFS 230 A-1 szállító-vitorlázógép főbb műszaki adatai

Fesztáv
Hossz
Magasság
Hordfelület
Siklószám
Össztömeg
Szerkezeti tömeg
Teher
Személyzet
Vontatási sebesség
Max. sebesség

21,98 m
11,24 m
2,74 m
41,3 m2
1:18
2100 kg max.
860 kg
1270 kg
1 pilóta + 8 katona
210 km/h
240 km/h
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4. ábra. A DFS 230 teherszállító vitorlázógép nézeti rajza

dalon is. Ehhez egy kiszolgáló-sze
relő csoport is létezett, amely két
nagyalakú sátorral rendelkezett a
Vérmező alagút felé eső oldalán, az
emeletes házak védelmében. A Vér
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mezőn kirakott anyagot a Mikó és a
Pauler utca vonalán szállították a
Várba, a lőszerraktár a Pauler utcai
Tűzoltó Múzeum volt, amelyet egy
bom batalálat felrobbantott. Ekkor

már az alagút járhatatlan volt, mert
autóroncsok zárták el mindkét bejá
ratát.
■
Fotók a szerző gyűjteményéből

H a z a i tü k ö r

Kelecsényi István

„Nemes Erőfeszítés” tankergépek Ferihegyen

S u m m i t 2008 néven 2008. április 2-4. között
rendezték meg a NATO állam- és kormányfőinek
csúcstalálkozóját Románia fővárosában, Bukarest
ben. A csúcstalálkozón részt vett Putyin, az Orosz Föderá
ció elnöke is. A találkozó biztonsági feladatainak ellátásá
ban a román fegyveres erők és testületek, valamint a
NATO-országok különböző biztonsági szolgálatai közösen
vettek részt. A szárazföldi alakulatokon kívül helikopterek
és repülőgépek is biztosították Románia légterét. A román
légierő IAR-330 Puma és Socat helikopterei, MiG-21
Lancer „A” vadászrepülőgépei mellett az amerikai légierő
Európai Parancsnoksága (USAFE) F-15C Eagle vadászre
pülőgépei CAP (Contrail Air Patrol) járőrtevékenységet lát
tak el Bukarest felett. Az F-15C Eagle repülőgépek az ang
liai Lakenheath légibázison állomásozó 48. TFW (Tactical
Fighter Wing) harcászati vadászrepülő-ezred állományából
települtek át a romániai Campia Turzi (Aranyosgyéres)
légibázisra. A bázison az amerikai vadászrepülőgépeken
kívül román MiG-21 Lancer „A” vadászrepülőgépek is állo
másoznak.
A vadászrepülőgépek üzemanyag-ellátását tartályrepülő
gépekkel is biztosították, amelyek alkalmazásával az őrjá
ratok idejét jelentősen meg lehetett hosszabbítani.

ATO

N

' И

Felszállás
(fél óra pontossággal)

Leszállás
(fél óra pontossággal)

04.50-05.20
11.10-11.30
16.20-16.30
22.20-22.40

12.20-12.40
17.20-17.40
23.10-23.30
05.20-05.40

1. táblázat. A tartálygépek repülési programja

A KC-135R Stratotanker repülőgépek szintén az angliai
Sussexben lévő mildenhalli 100. ARW (Air Refuelling Wing)
légi utántöltő ezred állományába tartoznak. A Noble
Endeavor (Nemes Erőfeszítés) művelet keretében a tartály
repülőgépeket Magyarországon a Ferihegyi, valamint Bul
gáriában a Burgasi repülőtérről üzemeltették. Budapestre a
március végén érkezett 00-0175 számú C -17 Globemaster III. típusú szállító repülőgéppel, valamint szárazföl
di úton is hoztak speciális eszközöket, járműveket és körül
belül 300 fős személyzetet. Az első tanker repülőgép már
cius 24-én 15.30-kor landolt a ferihegyi betonon.

1. ábra. A 38879-es számú KC-135R leszállás közben a Ferihegyi repülőtér 13L/31R kifutópályájára
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A KC-135R ADATAI
Szárnyfesztáv: 39,88 m
Hossz: 41,53 m
Magasság: 12,7 m
Sebesség: 9100 méteren 982 km/h
Emelkedőképesség: 1490 m/p
Szolgálati csúcsmagasság: 15,240 m
Hatótávolság: 68 039 kg
- üzemanyaggal: 2,419 km
- üresen: 17 766 km
Maximális felszállósúly: 146,285 kg
Maximálisan átadható üzemanyag: 90,719 kg
Maximális teherszállítási kapacitás: 37,648 kg, 37 utas
Legénység: 3 -4 fő (pilóta, másodpilóta, navigátor + 1 fő
utántöltő berendezés kezelő)
2. ábra. A 100. Légi utántöltő ezred jelvénye

A hat KC-135R légi utántöltő repülőgép, valamint a ki
szolgáló földi és a légi személyzet a 398. Légi Expedíciós
Csoport állományába került. Az egység parancsnokának
Jim Crutchfield dandártábornokot nevezték ki. A tartályre
pülőgépek közvetlenül a 351. repülőezred állományából
Peter Davidson ezredes parancsnoksága alatt hajtották
végre feladataikat. A gépek lajstromszámai: 58-0086,

58-0097, 60-0328, 60-0331, 60-0355, 63-8045,
63-8879.
A tartályrepülőgépek folyamatos légi őrjáratot tartottak,
és közben Románia felett töltötték a vadászrepülőgépeket.
A 24 órás őrjáratot általában 3x8 órás váltásokban végez
ték (lásd 1. táblázat).
A KC-135R gépek a Ferihegyi repülőtér hosszabb,
3707 méteres 13L/31R kifutópályáját vették igénybe a felés leszálláskor. Az amerikai gépek SHELL hívójelet hasz-

3. ábra. A 00328-as számú KC-135R gurulás közben a Ferihegyi repülőtér 13L/31R kifutópályájára

66

HADITECHNIKA 2008/5

H azai tü k ö rl

4. ábra. A 00328-as számú KC-135R felszállás közben a Ferihegyi repülőtér 13L/31R kifutópályájáról

náltak. A tankerek a NATO-csúcs után, a küldöttségek ha
zautazását és a vadászgépek hazai támaszpontjaikra va
ló visszatelepülését biztosítva végül április 7-én távoztak
hazánkból.
A Boeing 707-es kereskedelmi utasszállító repülőgép te
herszállító verzióból több katonai feladatra is fejlesztettek
különböző modifikációkat. Szállítási feladatokra készítették
a C-135 Starlifter szállító repülőgépeket. Más módosítá
sokkal az RC-135 különleges felderítő repülőgépek, az
NKC-135A tesztrepülőgépek készültek. A Nyitott Égbolt
megfigyelési feladataira OC-135 gépeket készítettek. A
KC-135 kifejezetten légi utántöltésre kifejlesztett, módosí
tott változat.
A Stratotanker névre keresztelt gépből az első 1954ben került az amerikai légierő állományába. Az utolsó,
737. darab KC-135-öst 1965-ben szállították le. A légierő
tartalék és a Légi Nemzeti Gárda KC-135A gépei közül
157 darabot egy felújítási program során T F -3 3-P W -1 0 2
hajtóművekkel láttak el. A felújított gépek KC-135E típus
jelet kaptak. Ezek a gépek 17%-kal több üzemanyagot
tudnak átadni más repülőgépeknek. A légierő többi
Stratotankere is időnkénti felújításon és nagyjavításon
vett részt. Az eredeti KC-135A repülőgépek közül 410 da
rabot korszerűsítettek CFM -56 típusú új, lényegesen mo

dernebb, kisebb üzemanyag-fogyasztású és környezetkí
mélőbb hajtóművekkel. A „R” változat az „A” változathoz
képest 50%-kal több üzemanyagot tud átadni más gépek
nek, mivel a saját fogyasztás lényegesen kevesebb. A fel
újított gépek modernebb elektronikai és kommunikációs
berendezéseket kaptak.
Jelenleg a Légi Szállítási Parancsnokság (Air Mobility
Command) állományába 195 db, a Légi Nemzeti Gárdá
ba (Air National Guard) 251 db, a Légierő Tartalék (Air
Force Reserve) állományába 84 db KC-135 Stratotanker
tartozik.
A KC-135 Stratotanker repülőgépeket az Egyesült Álla
mok fegyveres erőin kívül különböző típusjelzéssel a fran
cia, a török, a szingapúri, a venezuelai, az izraeli, a szaúdarábiai, az ausztrál, a chilei, a dél-afrikai, az iráni, a kolum
biai, a perui, az olasz és a spanyol légierő alkalmazza.

F elhasznált irodalom

www.wikipedia.org
www.planes.cz
http://www.af.mil
http://www.fas.org
2008/5 HADITECHNIKA * 67

Baranyai László

Évadnyitó olasz módra

o la sz
l é g ie r ő
(Aeronautica
Militare) világhírű köteléke, a
Frecce Tricolori (Háromszínű
Nyilak) 2008. május 1-jén tartotta sze
zonnyitó első bemutatóját. A Rivoltóban
található 2. Mario D’Agostini ezredhez
tartozó egység (313. század) sasfészke
adott otthont az eseménynek. A haderő
nem színe-javát a felső vezetés a légi
erő nyitott napjára tartogatta (2008. má
jus 25. Róma), amelyen a magyar légi
erő is képviseltette magát a 335-ös ol
dalszámú, oldalgépágyús Mi-24P-vel.
Az érdeklődés nagy volt - mondhat
ni, rendkívüli - , a látogatók ezrei hoszszú sorokban kígyóztak a bejáratokon
át a bázisra. A vendégeket a reptéren a
kisgépes repülés változatos statikus
bemutatója fogadta, a típusok közül ki
emelnék két légcsavaros replikát. A
Fokker Dr.1 Triplane az első világhábo
rú rettegett vadászgépe volt. Manfred

A

z

von Richthofen, a „Vörös Báró” vezette
diadalra és tette híressé a csillagmoto
ros, favázas, vászonborításos típust. A
másik érdekesség a Bird Dog 0 - 1 E
felső szárnyas kisgép volt, amelynek
elődeit a vietnami háborúban a USAF
megfigyelőnek és célmegjelölőnek is
alkalmazta. Tőlük néhány lépésre kü
lön egy működőképes, RAF-színekben
pompázó Strikemaster volt kiállítva. A
szakmabeliek, azaz a pilóták érdeklő
déssel vették szemügyre a gépet és
annak Cockpitjét. A British Aircraft
Corporition (ВАС) kétüléses oktatógé
pét tizenegy ország hadereje (pl. Bots
wana, Ecuador, Kenya, Kuvait, SzaúdArábia, Oman, Új-Zéland és Szinga
púr) rendszeresítette.
Egyedüli „nagyvasként” a házigaz
dák C-119 Flying Boxcarja volt kiállít
va. Vonzotta az érdeklődőket, mint
mágnes a vasat, mivel teherterében

1. Lockheed F-104 G Starfighter vadászgép múzeumi példánya
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az olasz katonai repülés történeti kiál
lítása volt megtekinthető. A profi szin
tű diorámák, makettek, fotók és szak
könyvek felelevenítették a légierő
múltját és jelenét. A Fairchild teher
szállítójából az olasz légierő 40 db új
és 25 db használt (USAF) gépet rend
szeresített. Érdemes megjegyezni,
hogy a USAF a vietnami háborúban a
típus „ágyúnaszád” változatát is alkal
mazta, az AC-119 Gun Ship két (G
Shadow és К Stinger) változatát si
kerrel vetették be az ellenséges erők
ellen. A Strikemaster szomszédságá
ban a Frecce Tricolori oldalszám nél
küli gépe mellett az alakulat történe
tét ismerhették meg a látogatók. Az
Aermacchi MB.339-es harci-gyakorló
repülőgépét az olasz légierőn kívül
még tíz ország (pl. Argentína, Dubai,
Eritrea, Indonézia, Peru és Vene
zuela) légiereje rendszeresítette.

Hazai tükör

A C -1 1 9 teherszállító melletti „ga
rázsban” pedig az olasz légierő múlt
ját és jelenét ábrázoló fotók és tárgyi
emlékek (egyenruhák, pilótakabinok
műszerfalai, szimulátor stb.) kiállítá
sát rendezték be.
A statikus bemutató „csúcsát” a bá
zis ellentétes oldalán felsorakoztatott
sugárhajtású gépek alkották. A sor
elején természetesen a házigazdák
kötelékének oldalszám nélküli gépe
díszelgett. Az MB.339 PAN mellett
két veterán F -84 F Thunderstreak
állt, a jó állapotú, nyilazott szárnyú
vadászbombázók az olasz légierő
ben az 50-es évek második felében
voltak rendszeresítve. Az olasz be
mutatókötelékeken (Diavoli Rossi Getti Tonanti) kívül a USAF Thunderbirds csapata is használta. A tí
pust Alexander Kartveli tervei alapján
a Republic gyártotta, és 15 ország lé
giereje alkalmazta. Az F-84-es típus
a koreai háborúban (1950. december
7.) esett át a tűzkeresztségen. Elsőd
legesen csapásmérésre használták
(alkalmas volt a Mark.7-es atombom
ba hordozására is), ennek ellenére
kilenc M iG -15-öst lőttek le légi harc
ban vele.
A sorban a következő géppár a nyu
gati világ első igazi sugárhajtású légi
harcosa, az F-86 Sabre volt. Edgar
Schmued terve a North American re
pülőgép gyárában „öltött testet”. A nyi
lazott szárnyú és 6 db 12,7 mm-es
géppuskával felfegyverzett vadászgé
pet sikeresen alkalmazták Koreában
(1949), Vietnamban (1958-60), ahol
sztár lett, és rettegett „MÍG Killer”-ként
emlegették, és a pakisztáni-indiai
konfliktusban (1965-71) is. Kiváló ké
pességei tagadhatatlanok, a nagysze
rű gépet és típusváltozatait 38 ország
hadereje rendszeresítette, köztük a
volt Jugoszlávia is. Maradva a kor
Jetjeinél, a nyugati pilóták át-, illetve
kiképzésében nagy szerepet játszott a
Clarence „Kelly” Johnson tervezte
T -33 Shooting Star, amely szintén ott
volt a statikus sorban. A Lockheed egy
hajtóműves (centrifugál kompresszo
ros), tandemüléses oktatógépét elsőd
legesen az USA és a NATO-tagországok (pl. Franciaország, Görögor
szág, Olaszország, Portugália, Spa
nyolország, Törökország és az NSZK)
rendszeresítették, de déli szomszé
dunk légiereje is használta. Meg kell
említenem még az olasz légierő had
rendjéből 2004-ben kivont nagy telje
sítményű vadászgépet, az F-104G
Starfightert. A foltfestéses „csillaghar
cos” kifogástalan állapotban volt, mint
ha csak most húzták volna ki a han
gárból. Az „özvegycsinálónak” elke
resztelt vasmadár a pilóták képzetlen-

г. ábra. Republic F-84 F Thunderstreak vadászbombázó

3. ábra. North American F-86 Sabre vadászgép

4. ábra. MB-339 PAN Frecce Tricolori műrepülőgép
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ségét és tévedését keményen megto
rolta, halállal büntette. A Lockheed
„gyártotta” vadászgéptípus számos vi
lágrekordot állított fel, és 15 ország
hadereje rendszeresítette. A rakéta
fegyverzettel ellátott pengeszárnyú va
dászgépet Pakisztán vetette be 1965ben az indiai légierő gépei ellen. A
Lánglovagok szárnyaszegett fekete
vasmadara, a kétüléses harci-gyakorló
Fiat G.91-T a pilóták tudását, tapasz
talatát volt hivatott gyarapítani, napja
inkban viszont már csak a tűzoltók
használják különböző tűzoltási felada
tok begyakorlására.
Szemtanúi lehettünk egy-egy C-130
J és H típusú Hercules leszállásának is.
Néhány perc elteltével pedig megérke
zett a légierő A-319 CJ különgépe,
amely prominens politikai és katonai
személyeket repített e rangos ese
ményre. A protokolláris ceremóniát kö
vetően a levegőben megjelent egy
AB-212-es helikopter a háromszínű lo
bogóval, majd a tribün előtt felsorakoz
tatott Frecce Tricolori bemutatókötelék
hajtóműveit indították be pilótáik. A kor
donok mögött összegyűlt tízezrek előtt
elhaladó gépek kigurultak a beton vé
géhez, és felvették az alakzatot. Bein
dították a füstölőket, és ezzel megkez
dődött a légi show. A 18 látványelemet
tartalmazó és hozzávetőleg 25 percig
tartó háromdimenziós égi balett lenyű
gözte a nagyérdemű közönséget. A ka
tonai vezetés és maga az olasz nemzet
is nagy becsben tartja a légierő
bemutatókötelékét, a Frecce Tricolorit.
Rajongói klubok alakultak, melynek
tagjai majd mindenhova elkísérik a csa
patot. A katonai bemutatórepülés kez
dete Olaszországban az 1920-as évek
végére datálható, és az idők folyamán
több formáció, illetve team is létrejött,
ami költségessé tette ezt a műfajt.
Ezért a légierő felső vezetése 1961 -ben
úgy döntött, hogy létrehoz egy állandó
alakulatot (313. század), amely képvi
seli az olasz légierőt hazai és külföldi
fellépései-bemutatói során. A század
másik fő feladata a pilótaképzés és a
pilóták képzettségének szinten tartása,
növelése. A 2008-as idényben a pa
rancsnok az a Massimo Tommaro volt,
aki már számos posztot betöltött a csa
patban az előző szezonokban. A negy
venéves pilóta pályafutása alatt több
mint 3450 repült órát teljesített, főként
AMX és MB.339A/PAN repülőgépeken.
A látottak és a tapasztaltak alapján
bátran kijelenthető, hogy a katonai re
pülés szerelmeseit összességében
megelégedéssel töltötte el a rendez
vény. Végtelen szárnyalást, Frecce
Tricolori!
■
5. ábra. A „Frecce Tricolori” kötelék gyakorlat közben
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(Fotók a szerző felvételei)

Dr. K ovács
László

Hadtörténeti kiállítások
Belorussziában ma
A Nagy Honvédő Háború Múzeuma Minszkben

S z o v j e t u n i ó f e n n á l l á s a a l a t t az egész országban
csak egyetlen önálló múzeumot szenteltek a máso
dik világháború emlékének, a minszki Nagy Honvédő
Háború Múzeumát.
A múzeum anyagának összegyűjtésére már 1942
júniusában(l) döntés született, am ikor a Belorusz
Kommunista Párt Központi Bizottsága különbizottságot
állított fel a belorusz nép háborús áldozatvállalását és
hősiességét dokumentáló tárgyak és iratok össze
gyűjtésére. Az első kiállítás 1942 novemberében nyílt
meg Moszkvában, az Állami Történeti Múzeumban.
Egyik része ekkor a partizánharchoz kapcsolódó ira
tokat, újságokat, egyenruhákat, házi készítésű fegy
vereket, kitüntetéseket és személyes használati tá r
gyakat mutatott be a közönségnek, másik része a hábo
rú ihlette rajzokból és festményekből állt, amelyek alko
tói között ismert művészek és amatőrök, harcoló kato
nák is voltak.

A

10. ábra. A 25 mm-es 40.M légvédelmi gépágyú

11. ábra. Zsákmányolt német gyalogsági fegyverek

Az új kiállítás már három hónappal a város felszabadulá
sa után, 1944. október 22-én megnyílt Minszkben, „Belo
russzia él, Belorusszia harcol” néven. A múzeum jelenlegi,
jellegzetesen szovjet stílusú, modern épülettömbjét 1967ben adták át. A gyűjteményébe tartozó tárgyak száma má
ra meghaladta a 140 ezret, amelyek közül a látogatók mint
egy tízezret tekinthetnek meg.

12. ábra. A 45 mm-es ZISz-1 páncéltörő ágyú
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Шип

13. ábra. BM-13/16 típusú rakéta sorozatvető és egy ZISz
teherautó

15. ábra. Az ISz-3 harckocsi egy késői példánya

14. ábra. Az Szu-100 önjáró löveg - valójában páncélvadász

16. ábra. Egy 130 mm-es hajóágyú és páncéltornya
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19. ábra. A 203 mm-es vontatott nehéz tarack

17. ábra. Az 57 mm-es ZISz-2 páncéltörő ágyú

18. ábra. A 39.M 85 mm-es légvédelmi ágyú

A ma látogatható intézmény három szinten, mintegy
3600 négyzetméteren helyezkedik el. A kiállítást átte
kinthető elrendezés, gazdag tárgyi és reprodukciós
szemléltetőanyag jellemzi. A világháború hadtörténete
időrendben ism erhető meg az alagsortól az első
emeletig haladva. A látogatók körében a német meg
szállás eseményeit és a megszállók tevékenységét be
mutató alagsori szint a legnépszerűbb, berendezői
im presszív hangulatot a lakítottak ki a term ekben.
A tárlat kialakításánál természetes anyagokat (fa, ho
mok) és álcahálót is alkalmaztak, ezek mellett kisebb
méretű terepasztalok és eredeti tereptárgyak is látható
ak. A többszínű, komor megvilágítás teszi teljessé az él
ményt.
A földszinten és az első emelet egy részén a Vörös Had
sereg és a partizánok harcának dokumentációját láthatjuk.
E termek már természetes megvilágításúak, ezzel is kont
rasztot nyújtva a német megszállás eseményeihez. A gyűj
temény ezen része nagy hangsúlyt helyez a kiemelkedő ka
tonaszemélyiségekre való emlékezésre, kitüntetések,
egyenruhák, dokumentumok másolatainak segítségével.
Az első emelet fennmaradó részén tárlatot rendeztek be a
háborúval összefüggő, legnagyobbrészt az 1970-es évekig
készült műalkotásokból.
A múzeum udvarán 1977-ben kis szabadtéri kiállítás nyílt
meg. Itt harckocsik, egyéb járművek és lövegek találhatók,
középpontban egy Li-2-es repülőgéppel.
A Nagy Honvédő Háború Múzeuma Minszk központjá
ban, az Október téren található. Hétfő kivételével napon
ta 10 és 18 óra között van nyitva, a pénztár 17 órakor
zár. A belépődíj mintegy két eurónak megfelelő összeg,
emellett minden hónap második keddjén ingyenes a be
lépés.
(Fotók a szerző felvételei)

Felhasznált

irodalom

Sz. I. Azaronok: A Nagy Honvédő Háború Múzeuma.
Minszk, Arkagyevics Kiadó, 2005.
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A M i-8 közepes szállítóhelikopter festései

A 87. Bakony Harcihelikopter Ezred 130-as oldalszámú MÍ-8T gépe 1992-ben. Jelenleg a szentkirályszabadjai reptéren van
kiállítva

A 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred 416-os jelzésű Mi-8P helikopterén a jelenlegi ék felségjel előtt 1991-ben rövid ideig
alkalmazott átmeneti felségjel látható. A gép jelenleg a szolnoki múzeumban van kiállítva

A 89. Szolnok Vegyes SzállítórepülO Dandár 10440-es jelzésű
MÍ-8T helikoptere 2003-ban

A 89. Szolnok Vegyes SzállítórepülO Dandár 2639-es számú
Mi-8P gépe 2002-ben. Korábban az iraki légierűben repült
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T a n u lm á n y o k

Dr. Végh Ferenc

A lengyel haderő

H a d it e n g e r é s z e t
A lengyel haditengerészet a fegyveres
erők fontos haderőneme, a Balti-tenger
egyik legnagyobb haditengerészeti ere
je. Lengyelország NATO-tagsága jelen
tősen megváltoztatta a haditengerészet
feladatát és struktúráját. Korábban a
partvédelem, a lengyel vizek védelme és
a balti-tengeri műveletek jelentették a fő
feladatot, most pedig ez kibővült a nem
zetközi haditengerészeti műveletekkel
és a szövetségi integráció feladataival.
Ennek érdekében nagyobb tengeralattjáró-erők létrehozásával növelni szeret
nék a felszín alatti haditengerészeti ké
pességeket. A haderőnem együttműkö
dik a tengerészgyalogsággal. Feladatai
közé tartoznak még a kutató-mentő mű
veletek, valamint a hidrográfiai mérések
és kutatások a Balti-térségben. Támo
gatja a szövetségi haditengerészeti mű
veleteket, ezen belül közel 40 szövetsé
ges hajó ellátását végzi.
A haditengerészet két önálló flottából
és a haditengerészeti légierőből áll. A 3.
Balti Flotta Gdyniában, a 8. Partvédelmi
Flotta Swinoujsciében, míg a haditenge
részeti légierő szintén Gdyniában állo
másozik. A haditengerészet 60 hajóból
áll, létszáma 14 300 fő. A tradicionális
ORP (Ökrét Rzeczypospolitej Polskiej)
előnév jelentése a lengyel hadihajókon a
„Lengyel Köztársaság Hajója”. A hadiha
jók egy része külföldi beszerzésű. Ezek
közül négy Köbben osztályú tengeralatt
járó Norvégiából, kettő Oliver Hazard
Perry osztályú fregatt az Amerikai Egye
sült Államokból és egy modernizált
Kashin osztályú romboló Oroszország
ból. A haderő-fejlesztési tervnek megfe
lelően folyamatosan kivonják a rend
szerből a haditengerészet elavult eszkö
zeit és fegyverrendszereit, a műszaki
csapatokat összevonták. Az elkövetke

II. rész

ző időszakban átalakítják a haditengeré
szet vezetési rendszerét és a partvédel
mi erőket. Az átszervezés után a had
erőnemhez két fregatt, egy korvett, öt
tengeralattjáró, három rakétás naszád,
húsz aknavadászhajó és nyolc felderítő
repülőgép, valamint tizennégy helikopter
tartozik majd. A lengyel érdekek védel
mében 2020-ig további mennyiségi és
minőségi fejlesztést terveznek.
A tengerészgyalogság intenzív kikép
zés keretében átvette és alkalmazza az
amerikai tengerészgyalogság elveit és
gyakorlatát. A haditengerészeti erők
számos közös gyakorlaton vettek részt,
Gdynia térségében például a NATO bal
ti tengeralattjáró-erőinek közös gyakor
lata zajlott. Amerikai-lengyel tengeralatt
járó-manővereket hajtottak végre, és
nemrég nyolc ország erőivel közösen a
válságkezelés feladatait gyakorolták.

H a d it e c h n ik a i

eszközei

FFG-7 osztályhoz tartozó fregatt 2,
Kaszub osztályú korvett 1, Tarantul
osztályú korvett 1, Orkán osztályú jár
őrhajó 3, Kilo osztályú tengeralattjáró
1, Köbben osztályú tengeralattjáró 4,
Mewa osztályú aknavadász 3, Gobo
osztályú aknakereső 17, Lublin osztá
lyú aknarakó 5, 10 darab különböző tí
pusú támogató hajó, 2 kiképző hajó,
körülbelül 50 vegyes rendeltetésű ki
szolgáló hajó és vízi jármű.
A haditengerészeti légierőhöz 8 da
rab Bryza M28 járőrrepülőgép, 2 darab
ugyanilyen típusú ökológiai megfigye
lésre szolgáló repülőgép, 3 darab
An-28 és Bryza M28 repülőgép tarto
zik, 10 darab tengeralattjárók elleni
MÍ-14P, 4 darab Kaman SH-2G heli
kopter, 10 darab MÍ-14P és W-3RM
Anakonda kutató-mentő helikopter áll

rendelkezésre. Két, többcélú W -3
Szokol, 2 darab Mi—17 szállító és 2 da
rab M i-2 kiképző helikopter teszi tel
jessé az eszközparkot.

R endfo ko zato k,

egyenruhák

A jelenlegi lengyel rendfokozati rend
szer a múlt hagyományain alapszik.
Néhány rendfokozat eredete a közép
korig nyúlik vissza, több pedig külföldi
eredetű, és a 17. századból szárma
zik. A második világháborúig a száraz
földi erőknél a fegyvernemeknél eltérő
módon neveztek meg néhány azonos
rendfokozatot.
Zászlósi rendfokozatok a magyar
hoz hasonlóan szintén használatosak.
A légierőnél ugyanezek a rendfokoza
tok vannak a marsall kivételével, szí
nük azonban kék. A haditengerészet
rendfokozatai fekete alapon arany csíkozásúak. Négy tengernagyi, hat tisz
ti, négy zászlósi, valamint hat tiszthe
lyettesi és tisztesi rendfokozatuk van.
A lengyel haderőben a haderőne
meknél eltérő, használattól függően
különböző egyenruhákat rendszeresí
tettek. Társasági egyenruhát csak tisz
tek viselnek, elsősorban civil rendez
vényeken. A gálaegyenruha a hivatá
sos katonák öltözete, melyet ünnep
napokon, hivatalos alkalmakkor, cere
móniákon hordanak. A köznapi öltözet
a katonák hétköznapi viselete. A szol
gálati öltözetet állami ünnepeken és
szolgálatban hordják. A gyakorló öltö
zetet kiképzésen, gyakorlaton, őrszol
gálatban, míg munkaruhát karbantar
táson használnak. A fentieken kívül
speciális védőöltözetük van a veszé
lyes feladatot végzőknek. A szárazföl
di erők tagjainak egyenruhája khaki, a
légierőé metálkék, a haditengerészeté

5. ábra. A szárazföldi erőknél használt rendfokozatok: 1 - hadnagy, 2 - főhadnagy, 3 - százados, 4 - őrnagy, 5 - alezredes,
6 - ezredes, 7 - dandártábornok, 8 - vezérőrnagy, 9 - altábornagy, 10 - vezérezredes, 11 - marsall.
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Tanulmányok

v___________________

6. ábra. Orkan osztályú rakétás őrnaszád

sötétkék vagy fehér színű. A gyakorló
ruha mindenki részére terepszínű.

Az új katonai oktatási reformnak meg
felelően a tiszthelyettesképzés a katonai
akadémia berkein belül működő kiképző
központban történik. A kiképző központ
A LENGYEL T IS Z T -,
tiszthelyettesképző iskolából és szak
TISZTHELYETTESKÉPZÉS, -KIKÉPZÉS
képző iskolából áll. A tiszthelyetteseket 6
hónap alatt készítik fel hivatásukra. A
A katonai oktatási rendszer a lengyel tiszthelyettesképzés két periódusból te
fegyveres erők integrált részét képezi. vődik össze. Az első két hónapban álta
A tisztképző tanintézetben a tisztjelöltek lános vezetői ismereteket sajátítanak el.
professzionális felkészítésben vesznek A vizsgát követő 4 hónapban harcveze
részt. A szárazföldi erők katonai akadé tői és szakfelkészítést kapnak.
miája (főiskolája) Wroclawban található.
A szakképzés 17 szakon folyik 3 hó
A polgári egyetemeken végzett hallgatók nap időtartamban. Ezen túlmenően
az egyéves tisztképzés, úgynevezett „pi különböző továbbképzési kurzusokat
lótaképzés” után kapnak tiszti rendfoko szerveznek például békefenntartók
zatot, és válhatnak ezáltal hivatásos ka vagy zászlósjelöltek részére.
tonává. A katonai akadémiára a középis
A légierő számára szükséges hivatá
kolát végzettek jelentkezhetnek, és öt sos és szerződéses katonákat a légierő
éves képzés után a tiszti rendfokozat katonai tanintézeteiben készítik fel. A lé
mellett mesterfokozatot is elérhetnek. gierő katonai akadémiája Deblinben ta
A végzett hallgatókat hadnaggyá avat lálható. Alárendeltségébe két kiképző
ják, és szakaszparancsnoki vagy annak központ tartozik. Az akadémia oktatási
megfelelő beosztásba helyezik. A hír programja a bolognai rendszernek meg
adó, tüzér, harcjármű-vezetési, száraz felelően kétfázisú. Az intézményben ké
földi kiképző központokban a tisztjelöltek pezik a vadászrepülőket, a helikopterve
speciális felkészítésben részesülnek. zetőket, a légi irányítókat és más speci
A magasabb parancsnoki és törzstiszti, alistákat. Az akadémiára a középiskola
valamint posztgraduális képzés a nem elvégzése után, elsősorban a légierő kö
zetvédelmi egyetemen valósul meg, illet zépiskolájából kerülnek a tisztjelöltek,
ve külföldi tanintézetekben folyik.
ahol a leendő pilótákat is képzik. A tanul
mányok befejezé
sekor az első tiszti
7. ábra. A szárazföldi erőknél ismert rendfokozatok:
rendfokozatba tör
1 - tizedes, 2 - szakaszvezető, 3 - őrmester,
ténő előléptetés
4 - törzsőrmester, 5 - főtörzsőrmester
után kerülnek a
csapatokhoz a fia
1
2
3
4
5
tal tisztek.
A lengyel légi
erő két tiszthelyet
tes-iskolát
tart
fenn Deblinben és
Koszalinban. A ki
képzési program
10 hónapos. Azok

a hallgatók, akik nem voltak sorkatonák,
a tanfolyam megkezdése előtt egy hó
napos alapkiképzésben vesznek részt.
A deblini tiszthelyettesképző iskolán
technikusokat, rádiónavigátorokat, légi
irányítókat, míg a koszalini intézmény
ben légvédelmi, rádiótechnikai és rádió
elektronikai hadviselési szakképzettsé
gűeket képeznek. A tanfolyam szeptem
berben kezdődik és júniusban fejeződik
be, amikor a végzettek első tiszthelyet
tesi rendfokozatukat is megkapják. Nem
ismeretlen a magyar katonák előtt az
ustkai központi lő- és gyakorlótér. A ma
gyar légierő és a légvédelmi rakétadan
dár kijelölt erői ezen a lőtéren hajtják
végre éles indítási gyakorlataikat. A len
gyel légierő előtt álló jelentős kihívás a
kiképzés teljes megreformálása. Az el
avult kiképző repülőgépek és helikopte
rek helyett újakat terveznek beszerezni.
Ez a tény a felkészítés menetében új
módszerek és eljárások bevezetését te
szi szükségessé.
A gdyniai haditengerészeti akadémián
készítik fel a haditengerészet tisztjeit és
szakembergárdáját. A tanintézet megfe
lel a korszerű NATO-követelményeknek,
és magasan képzett szakembereket bo
csát ki. A képzés négyéves, majd újabb
két év képzés után megszerezhető a
mester fokozat. Az akadémiai év téli és
nyári periódusból áll. Sok a gyakorlati
képzés, ennek köszönhetően a fiatal
tisztek valós körülmények között felké
szülten kezdik hivatásuk gyakorlását. A
nők hivatásos szolgálata a haderőben
engedélyezett. A nyugdíjkorhatár egysé
ges mindkét nem számára (60 év).
Lengyelország 2010-től tervezi a pro
fesszionális haderő felállítását, de jelen
leg még érvényben van a kötelező kato
nai szolgálat. A sorkatonai szolgálat ide
je 2005-ben 12 hónapról 9 hónapra
csökkent. Várhatóan 2008-tól a szerző2008/6 HADITECHNIKA r 5
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déses katonák száma az összlétszám
60%-a lesz. A hivatásos állomány ará
nyát 2010-ig 65%-ra tervezik növelni, az
alakulatok 40%-a pedig megfelel majd a
NATO-követelményeknek.
Szerződéses katona csak az lehet,
aki letöltötte a sorkatonai szolgálatot.
A lengyel hadsereg több NATO-tagországhoz hasonlóan reklámhadjáratba
kezdett. A kitűzött cél a katonai pálya
népszerűsítése óriásplakátok, iskolai
órák és pályázatok segítségével. Egy
előre Lengyelországban több a jelent
kező a szerződéses állományba, mint
amennyi szabad hely van. Ez a hely
zet azonban változhat, hiszen manap
ság sokan a 17%-os munkanélküliség
miatt választják a hadsereget.

V é d e l m i k ia d á s o k , h a d it e c h n ik a i
BESZERZÉSEK, MODERNIZÁCIÓ
A haderő-átalakítási terv szerint a 2005
és 2010 közötti időszakban az éves GDP
1,95%-át fordítják védelmi célokra. A ka
tonai költségvetés 5,56 milliárd USD,
amely a GDP 1,95%-a, ez 2007-ben
20,25 milliárd zlotyi volt. Ebből fejlesztés
re 20%, személyi kiadásokra 28,2%,
nyugdíjakra 24%, fenntartásra 27,8% ju
tott. A szárazföldi erők 5,807 milliárd, a
légierő 2,418 milliárd, a haditengerészet
1,064 milliárd zlotyival gazdálkodott.
A költségvetés pozitív trendje ellenére
sem teljesült a fegyveres erők minden
igénye. A kiképzés céljaira, intenzitásá
nak növelésére is több költségvetési for
rásra lenne szükség. A katonai beszer
zések a harcképesség növelésére, a
mobilitás, az interoperabilitás, a veze
tés, a kommunikáció és az informatika
fejlesztésére irányultak, melyek irány
mutatóak a jövőre vonatkozóan is. A
haderő-fejlesztési tervben meghatároz
ták a rendszeresített fegyverzeti eszkö
zök és felszerelések korszerűsítésének
irányait is. 2010-ig 48 db F-16-os több
célú vadászrepülőgépet, 696 db Pátria
AMV típusú páncélozott szállító harcjár
művet, Spike típusú irányított páncéltö
rő rakétákat, korszerű vezetési és hír
adóeszközöket, CASA C-295M és
C-130 típusú szállító repülőgépeket, új
légvédelmi, vegyivédelmi, logisztikai és
műszaki eszközöket rendszeresítenek a
haderőben.
A szárazföldi erőknél folytatják a
Rosomak kerekes harc- és szállítójár
művekkel történő ellátást. Új páncélo
zott egészségügyi járműveket vásárol
nak. További Spike-LR irányított pán
céltörő rakétákat szereznek be. Loara
légvédelmi gépágyúkomplexumokkal
és Grom légvédelmi rakétákkal látják
el a légvédelmi alegységeket. Külön
böző típusú, korszerű híradó, zavaró
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és mobil vezetési eszközöket vásárol
nak. Osztály- és ütegszintű tűzvezeté
si rendszereket szereznek be.
A légierő számára PZL SW -4
Puszczyk könnyű helikoptereket szállíta
nak. Az F-16C/D Jastrab harci repülőgé
pek számítógépes, integrált logisztikai tá
mogató rendszerét rendelik meg. A Casa
C-295M Spanyolországból megrendelt
szállító repülőgépet állítják rendszerbe.
Emellett új radarokat szereznek be, a re
pülőterek védelmére közepes hatótávol
ságú légvédelmi rakétarendszert válasz
tanak ki. Kétségkívül a 48 darab
F-16C/D beszerzése jelenti a legna
gyobb költséget, de ez nem terheli a ka
tonai költségvetést, a parlament elkülö
nítve, speciális kiadásként kezeli. A há
rom F-16 Jastrab repülőszázad képezi a
lengyel légierő alapját, melyek nemcsak
a honi, de az expedíciós feladatok ellátá
sára is felkészülnek. Függetlenül attól,
hogy a beszerzés a katonai költségvetést
nem terheli, a következő években így is
jelentős összegeket kell a repülőterekre,
a logisztikai háttérre, a repülő és földi
személyzet kiképzésére elkülöníteni.
Két-három éven belül újabb repülőgép
tender kiírása várható, amely a Szu-22es és a MiG-29-es repülőgépek felváltá
sára irányul. Az újabb három repülőszá
zad többcélú új generációs gépekkel tör
ténő felszerelése 2015-től tervezett. Fon
tos megjegyezni, hogy a repülőtechnika
modernizálása mellett fejleszteni kíván
ják a földi bázisú légvédelmi rakétaerőket
is. A repülőterek és a stratégiai fontossá
gú objektumok védelmére két különböző
hatótávolságú légvédelmi rakétakomple
xumot szereznek be. Feltehetően a
Nyeva és a Krug rakétadandárok átfegyverzéséről van szó.
A haditengerészet a lengyel fegyve
res erők leggyengébben felszerelt had
erőneme és feltehetően a közeljövő
ben is az marad. Ez nem jelenti azt,
hogy egyáltalán nem történnek beszer
zések. A kísérő és aknavadászhajókat

a közeljövőben alkalmassá teszik a
nemzetközi expedíciós feladatok ellá
tására. Sok elavult hajót kivonnak a
rendszerből. A haditengerészet rakéta
beszerzési programjai sikeresen folyta
tódnak. Tovább folytatódik a többcélú
korvett építése is. Digitális kommuniká
ciós eszközök vásárlásával és rend
szerbe állításával tökéletesítik a veze
tési rendszert. A légvédelmi alegysé
geket Sz-60 Blenda gépágyúval és
Grom vállról indítható légvédelmi raké
tarendszerrel szerelik fel. Új radarkész
letek is a beszerzés tárgyát képezik.
Néhány éve a lengyel haderő fegy
verzetét és felszerelését modern és el
avult kategóriába sorolhattuk. Az elavult
fegyverek fokozatosan kivonásra kerül
nek. A modern kategóriába tartozókat
felújítják és tovább korszerűsítik. 2007ben a következő eszközök modernizáci
ója történt meg: Osza légvédelmi raké
tarendszer, ZSZU-23-4 Silka légvédel
mi gépágyúk, MÍ-24V harci helikopte
rek, Mi-8 és Mi—17 szállító helikopte
rek, MiG-29 harci repülőgépek. Az
SH-2G tengeralattjáróvadász-helikoptereket adaptálták új torpedók indításá
ra. Az Orkán korvetteket passzív védel
mi rendszerrel szerelték fel. A logisztikai
támogató hajókat aknák elleni műveleti
feladatokra is felkészítették. Az FFG-7
fregattot Link—11 terminállal egészítet
ték ki. A tervezett beszerzésekre és mo
dernizációra nem elégséges a védelmi
kiadás, egymilliárd zlotyi kiegészítésre
lesz szükség. Ebbe beletartozik az
F-16 Jastrab többcélú harci repülőgé
peket befogadó repülőterek korszerűsí
tése is. A kutatásfejlesztésre elkülönített
összeg nagyon alacsony, 200 millió zlo
tyi, a katonai költségvetés 1%-a.
A lengyel védelmi ipar a biztonságpolitika fontos eleme, egyben a piacgazdaság meghatározó résztvevője. A
védelmi szektor intenzív privatizációs
korszakon jutott túl. A fegyverkereske
delem exportja növekedett. A lengyel
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hadiipar legfontosabb piacai India, In
donézia, Irak, Malajzia, Vietnam. Spe
ciális termékei a harckocsik, a páncé
lozott szállító járművek, a tüzérségi
eszközök, a könnyű helikopterek, a
légvédelmi eszközök és lőszerek. Ma
lajziába 48 darab PT-91M harckocsit,
6 darab páncélozott felderítő járművet,
5 darab hídvető harckocsit és 3 mű
szaki gépet exportáltak 370,5 millió
USD értékben. Beszerzési céllal tesz
telik a lengyel Rosomak harcjárművet
is. Indonéziába az ottani hadsereg és
rendőrség számára 145 millió USD-ért
szállítottak fegyvereket és felszerelé
seket. Irakba kézi fegyvereket és lő
szert értékesítettek. Az irakiak újabb
megrendelést adtak, a fentieken kívül
logisztikai felszerelések és helikopte
rek szállítására került sor több mint
400 millió USD áron. Tervezik kiképző
repülőgépek exportját, és részt kíván
nak venni az iraki hadiipar megújításá
ban is. A 21 vállalatból álló BUMAR
csoport a holdingként működő vezető
hadiipari cég.

ÖSSZEGZÉS
Annak ellenére, hogy Lengyelország
és Magyarország 1999-ben együtt
csatlakozott a NATO-hoz, mégis eltérő
módokat választott mind a haderőre
form, mind pedig a fegyveres erők fel
szerelése terén. Ugyanakkor mindkét
ország alkalmazkodni kíván a NATO
változó stratégiai és politikai igényei
hez. Lengyelország regionális hata
lomként határozza meg katonai és po
litikai ambícióit. Középhatalmi súlyá
nak megfelelően, nemzeti érdekeit
szem előtt tartva, erős szövetséges
ként alakítja biztonságpolitikáját. Külö
nösen szilárd kapcsolatot tart fenn az
Egyesült Államokkal. Jelzi ezt a tényt

az is, hogy három és fél milliárd dollár
értékben 48 darab F-16-os vadászgé
pet vásárol az USA-tól. Oroszországot
stratégiai partnerének tekinti, támogat
ja Ukrajna euroatlanti integrációs tö
rekvéseit. A lengyel-német viszony is
új megvilágításba került.
A lengyel haderő az elmúlt években
és jelenleg is jelentős haderőreformo
kat hajt végre, ennek legfőbb összete
vője a kis létszámú, modulelemekből
álló, nagy mozgékonyságé és korsze
rű fegyverzettel rendelkező erők kiala
kítása, amelyek alkalmasak az ország
védelmére, új regionális konfliktusok,
a terrorizmus elleni küzdelemre, vala
mint a békefenntartó műveletekben
való részvételre. A 80-as évek 350 000
fős haderejét napjainkra 150 000-re
csökkentették, ez a tendencia tovább
folytatódik. Nő a szerződéses katonák
száma, és rövidesen professzionális
haderőt hoznak létre. Lassú, de hatá
rozott ütemben folyik a nagyarányú
minőségi fejlesztés. A korábbi lét
számcsökkentést nem követte a haditechnika és a katonai infrastruktúra
harmonizációja, illetve felszámolása,
ezért jelentős mennyiségű elavult esz
köz maradt a rendszerben. Bár a refor
mok célja a kisebb és hatékonyabb
haderő megteremtése, az elmúlt idő
szak azt bizonyította, hogy a megtaka
rításokat nem tudták teljesen a kikép
zésre, a fejlesztésre és a fegyverzet
korszerűsítésére fordítani. Valószínű
leg a növekvő katonai költségvetés el
lenére is problémát jelent a feszített
ütemű modernizáció, a kiképzés haté
konyabbá tétele, a professzionális
haderő közeli bevezetése és az expedíciós missziók egyidejű finanszírozá
sa. A pártok közötti konszenzus és a
gazdaság feltételezett növekedési üte
me mellett is felszínre kerülhetnek a
fentiekből eredő ellentmondások.

9. ábra. A lengyel haditengerészet Mi-14 PL típusú kutató-mentő helikoptere
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Amióta Lengyelország NATO-tag, a
védelmi tervezés sarokköve a refor
mok objektív végrehajtása, ami a szö
vetség közös célja is. Lengyelország
NATO-csatlakozásakor a tagállamok
új stratégiai koncepciót fogadtak el,
amelynek alapján modernizálni kell a
haderő technikáját, meg kell szervezni
a reagáló erőket, át kell strukturálni a
vezetést és az irányítást. A reformprogram alapján történő minden beru
házás az ország védelmi képességé
nek a kötelezettségvállalással össze
függő mértékű növelésére szolgál. A
haderő-átalakítás eredményeképpen
a lengyel haderő egyharmadát kitevő
reagáló és más kiemelt fontosságú
erők interoperábilisak a NATO-erőkkel. A haderő technikai, fegyverzeti
korszerűsítését a magyar átalakítástól
eltérően, a katonai költségvetésen túl
a központi költségvetés terhére finan
szírozzák. Beszerzési terveik meré
szek és optimisták. A hadrendből ki
vont eszközöket a korábban kiépített
piacokon értékesítik. Lengyelország
nagy létszámú misszióval vesz részt
az iraki katonai műveletekben, és ígé
retes hadiipari üzleteket kötött ott. To
vábbi különbség az is, hogy az eszkö
zök kivonásával a védelmi és tűzrendszer hatékonyságát nem bontják meg.
Ennek bizonyítéka az is, hogy nagy
számban megmaradtak a harckocsik,
a tüzérségi eszközök és a légvédelmi
rakétakomplexumok. A kivont és érté
kesítésre nem kerülő eszközök tartalé
kot képeznek, melyek fenntartási költ
ségei igencsak magasak. A hadiiparuk
korszerű termékekkel járul hozzá a
fejlesztéshez. Azok a speciális képes
ségek, amelyeket a kisebb NATO-tagállamok alakítanak ki, jól hasznosíthatóak lesznek majd a NATO reagáló
erők alkalmazásakor és a béketámo
gató műveletekben is. A lengyelek eh
hez a különleges műveleti erők fel
ajánlásával kívánnak hozzájárulni,
amelyek jól vizsgáztak Irakban.
Ugyanakkor Lengyelország a NATO
keleti határvidékén komolyabb bizton
sági fenyegetésekkel néz szembe,
ezért számára a specializáció nem je
lenthet megoldást, és nem mond le a
területvédelemről, továbbá vezető
szerepet kíván játszani Közép- és Kelet-Európa biztonságában.
A tanulmány elkészítéséhez nyújtott
segítségéért köszönetét mondok a
lengyel
véderőattasénak,
Piars
Stanislaw alezredesnek.

Felhasznált

irodalom

Polish Defence Yearbook, 2007
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A Rafale vadászgép és exportja

R a f a l e t e r v e z é s e k o r negyedik generációs, többcélú
vadászgépnek készült, önálló francia programként
akkor, amikor már a nyolcvanas években az ilyesfaj
ta nemzeti ambícióból önállóan épített fegyverrendszerfej
lesztése Európában több szempontból is indokolatlan volt.
Olcsóbb és az egységesülő Európa (igaz, akkor még csak
Nyugat-Európa) politikájának (és nem mellékesen a francia
költségvetésnek is) jobban megfelelő lett volna egy „össz
európai” vadászgépprogram. Ez egyébként ekkor már
születőiéiben volt, bár igaz, a később Eurofigther néven
közismertté vált program sem haladt zökkenőmentesen
még négy részt vevő országgal sem (vagy talán pont ezért)
- de a jelen helyzetet nézve az „Eurovadásznak” mégis na
gyobb exportsikerekre volt kilátása, mint gall vetélytársának. A már említett nemzeti büszkeség mellett talán pont az
export és az azon való osztozkodás tarthatta még vissza a
közösködéstől a franciákat, valamint a tény, hogy a Rafalenak tengeren is meg kellett állnia a helyét. A Eurofigther
esetében a többi fejlesztő nem biztos, hogy szívesen módosítgatta volna a terveket az egyetlen esélyes haditenge
részeti felhasználó ország kedvéért.
De keserű emlékként élhetett még a közös Panavia
Tornado-projekt kudarca, mely sokkal több résztvevővel köztük a franciákkal - indult, végül mégis a kiegyenlíthetetlen ellentétek miatt csak három nemzet fejezte be. A franci
ák mentségére szolgáljon, hogy azért részt vettek több si
keres kooperációban (Transall, Jaguar, Alphajet) is. Ha

A

1-2. ábra. A Rafale légierő változata leszállás közben
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igaz, hogy a hangsúlyozottan mérsékelt exportsiker a
Eurofigtheré, a Rafale-ról elmondhatjuk, hogy szilárd lábak
kal (futókkal) állta meg a helyét a tengerészeti üzemek so
rán, vagyis egy-egy. Látszatra érthetetlen érvelés a Rafale
kifejezetten tengerészeti változatát összehasonlítani az
Eurofigtherrel, mégis mivel a szárazföldi Rafale B/C semmi
lyen téren sem tud sokkal kiemelkedőbbet, mint a Taifun, a
Rafale M lehet az egyetlen aduász, amely az export mérle
gét nemcsak az európai típusokkal, de lehet, hogy az ame
rikaiakkal szemben is a Dassault javára fordítja. Persze
nem annyira a képességei, hanem inkább a piaci kereslet
miatt, amely a tengerészeti repülők esetében egy elég szűk
rés, amit talán ez a típus tudna betölteni. Fejlesztésekor te
hát egyszerre akarták a légierő és a tengerészeti légierő re
pülőit felváltani vele. A cserét egyébként sokkal inkább az
Aeronaval igényelte (a két elavult dízelüzemű repülőgép
hordozójukról). Mivel még az ötvenes évek koncepciója
alapján tervezett, nem is francia, hanem amerikai eredetű
F-8 Crusaderek üzemeltek vadász szerepkörben, a csa
pásmérő erőt képviselő Super Etandard elektronikája
ugyan nem, de teljesítménye és fegyverterhelése minden
képp kívánnivalót hagyott maga után.
A terv szerint az új építésű nukleáris repülőgép-hordozó
ról üzemeltett Rafale M mindkét típust egyszerre váltotta
volna, azóta ez csak részben valósult meg. Az egyetlen
megépült hajóra, a CHARLES DE GAULLE-ra a Crusade
rek már nem, de az Etandardok még rátelepültek, mutatva,
hogy a szintén ott szolgálatba állt negyedik generációs tí
pus még korántsem többcélú, egyelőre csak az el
fogóvadász szerepet tölti be. Nem jobb a helyzet a légierő
néhány új gépével sem, igaz, ezek esetében még halogat
ható a gyors típusváltás, hisz a Mirage 2000 C és annak
korszerűbb változata, a 2000-5 európai viszonylatban még
egyáltalán nem elavult gép. Ezek azonban mind-mind olyan
tényezők, melyek csak egyre elérhetetlenebbé teszik a
Rafale nagyszámú exportját riválisaival szemben.
A program indulásakor még biztosan számoltak külföldi el
adásokkal, de aki a Dassault-gyár előző sikereiből kiindulva
akart következtetéseket levonni a Rafale jövőjével kapcso
latban, nagyot tévedett. Szigorúan vizsgálva már amikor ter
vezőasztalra (vagy ekkor inkább már grafikai programba)
került a Rafale, sem beszélhettünk a Dassult-cég nagyará
nyú exportsikeréről. Ne feledjük, ekkor már nem a Mirage III
vagy annak verziói voltak gyártósoron (a Mirage F1 utolsó
példányai még igen, de azok is csak azért, hogy helyüket át
vegye az akkori francia repülőgép-tervezés minden vívmá
nyát felhasználó fejlesztésének eredménye, a Mirage 2000es). Míg az előbb említett két típusról lehet, a Mirage 2000esről már túlzás lenne azt állítani, hogy elsöprő sikert aratott
külföldön. A hagyományos Dassault-vásárlók már nem, az
újak pedig inkább csak politikai okokból választották. Alap
jában véve nem volt rossz repülőgép. A gond véleményem
szerint a nem megfelelő ár-érték arány volt, ami a Rafale ve
reségét is okozza. Bár többcélú vadásznak indult, ez csak
részben valósult meg, ennyiben hasonló utódjához. Az elfo
gó légiharc-szerepkörű Mirage 2000-es csak részben felelt
meg a nyolcvanas években már szinte kötelező földi célok
elleni precíziós csapásmérésnek.
Nem véletlen, hogy létre kellett hozni egy külön kétüléses tá
madó variánst, ez lett a Mirage 2000 D. Ez még érthető is, lásd

az F-15 A/C-t és a vadászbombázó F-15 E-t. De amíg egy
francia vagy amerikai légierő megengedhette magának, hogy
különböző feladatokra különböző típusú gépeket alkalmazzon,
addig ezt egy kisebb légierő bajosan. (Kicsit sántít a példa a
két típussal, mert míg a vadászbombázó F-15 E megtartotta
teljes légiharc-képességét, addig a Mirage 2000 D valóban
csak földi célokra specializált típussá vált, messze elmaradva
vadászképességekben a fejlesztéséhez alapot nyújtó 2000 C
mögött.) A Rafale-nál legalább már az ígéret megvan arra,
hogy egy és ugyanazon gép lesz alkalmas a precíziós bombá
zásra és akár a látótávolságon túli légi harcra is egy bevetés
során. Visszatérve a Mirage 2000-es sorsához, a franciák
olyan megrendelőktől estek el, mint például Svájc vagy Spa
nyolország. Európából szinte teljesen kiszorultak már a hason
ló árú, de sokkal hatékonyabb F-16-osnak, F/А 18-asnak kö
szönhetően. Ráadásul az előbb említett típus már a Mirage
F-1-est is kiütötte mint a leendő NATO-alapvadászgépet. Ma
radtak a peremterületek, valamint a Közel- és Távol-Kelet. A
legtöbb esetben mégis a politika és nem a Mirage maga volt a
döntés tárgya, mert ésszerű esetben sem Görögország, sem
Egyiptom vagy Tajvan nem rendszeresítette volna a rivális
Flighting Falconnal párhuzamosan. A választás azért esett rá,
hogy az adott országok politikája szélesebb mozgásteret kap
hasson az USA-val szemben. Ha bármely okból bojkott alá ke
rült volna az F-16-osok alkatrész-utánpótlása, akkor még min
dig ott lett volna a szintén korszerű francia vadász, az pedig
már nem új tapasztalat, hogy a franciák fegyver-, alkatrészstb. utánpótlásában legkevésbé sem vették figyelembe, hogy
az USA embargó alá vonta-e a megrendelő felet vagy sem. Er
re a tézisre rácáfol Peru vagy India Mirage 2000-es vásárlása,
de a nyolcvanas évek végén még ezen országokkal szemben
is igencsak bizalmatlan volt az amerikai politika, így a korsze
rű vadászgép egyetlen alternatívájaként számukra is a Miraqe
2000-es maradt.
Mindezt a kitérőt azért tartottam fontosnak, hogy lássuk, va
lójában a Mirage lll-as, V-ös és F-1-es sikere után a 2000-es
típus exportja csak talmi csillogás volt ugyanazért az árért vagy
még többért, képességei elmaradtak a konkurens amerikai tí
pusok mögött, és aki megtehette, ezért inkább azok mellett tet
te le voksát. Ezek után túlzó optimizmus lett volna nagy export
sikert jósolni az új francia típusnak. Az utolsó reményfoszlány is
elszállt a fejlesztés során egyre növekvő költségekkel, melyet
hol másutt, mint a Rafale egy-egy példányának áremelésén
tudtak behozni. Időközben véget ért a hidegháború, a Rafaleszéria példányainak még híre-hamva sem volt, és nemcsak a
lehetséges külföldi vevők, de még a francia kormány is csök
kentette a megrendelt példányok számát, ami megint csak az
összköltségek és így a darabonkénti ár növekedésével járt.
Az ezredfordulón, amikor a Rafale első példányai csapat
szolgálatba álltak, a már közel húsz éve gyártott F-16-osok
legújabb változataira adtak le megrendelést az Egyesült Arab
Emirátusok, Görögország, Izrael, Szingapúr, hogy csak a leg
jelentősebb megrendelőket említsük. Ráadásul ezen országok
némelyike pályáztatta és össze is mérte a Rafale és a kortárs
vadászgépek képességeit, és ezekből a versenyekből a
Rafale mindig vesztesen került ki. Az F-16-os húszéves konst
rukció az egyébként nem sokkal fiatalabb, csak kissé elcsigá
zott fejlesztésen alapuló Rafale-lal szemben. Az igazsághoz
azonban hozzátartozik, hogy a ma gyártott F-16-osok messze
felülmúlják az 1979-ben gyárból kigördülő elődeiket, míg az „új
francia” vadász napjainkban alig nyújt valamivel többet ezek
nél az első F-16-osoknál. Persze ez mind csak laikus, képes
ségeik alapján történő összehasonlítás, egy vadászgépten
dernél messze nem az avatott szakértők megállapításait fog
ják csak figyelembe venni. Hazánk példáján is tapasztalhattuk,
hogy a politika is jelentős, a katonai érvekkel szemben sokszor
ésszerűtlen hatást tud gyakorolni egy-egy ilyen döntésre.

3. ábra. A Rafale bemutató példánya La Bourget-ben 2007-ben

4. ábra. A Rafale prototípusa 2004-ben a svájci Payerne-ben

Ha a Dassault-nál nem is annyira, de másutt számolnak a
típus világszerte történő megjelenésével. Az amerikai Raptorvagy JSF-program során nemegyszer lehetett hallani olyan
nyilatkozatokat, hogy ezen típusoknak nemcsak az új orosz,
hanem a harmadik világban esetleg feltűnő Eurofigther,
Gripen vagy akár Rafale felett is győzedelmeskedniük kell.
Amolyan „amerikais” kijelentések ezek, melyek inkább csak
saját típusaik képességeit reklámozzák, mint hogy komoly va
lóságtartalommal bírnának. Nem mintha a Raptor vagy újabb
ötödik generációs társaik nem jelentenének veszélyt az euró
pai vadászokra, sőt nagyon is - mutatva ezzel is, hogy az eu
rópai hadipar milyen messze lemaradt a tengerentúlitól. Az
már erősen megkérdőjelezhető, hogy a NATO-val egyre szo
rosabb közösséget vállaló bármely európai ország az USA el
lenségének fegyvereket adna el. Arról nem is beszélve, miből
fizetnék meg az amúgy is koldusszegény fejlődő országok
egy Eurofigther vagy akár egy Rafale borsos árát. Amerika el
lenségei és a harmadik világ nem feledkezhetnek meg arról,
hogy egyre újabb negyedik generációs típusok jelennek meg
a világ keleti felén is, és itt most nemcsak a közismert orosz
gyártmányokra, hanem a már komoly múltra visszatekintő kí
nai, indiai repülőgépiparra, és nem mellékesen a már „vala
micske” repülőgépiparral rendelkező Iránra is gondolok.
Kína az állami megrendeléseken kívül nagy üzletek remé
nyében küldheti világpiacra a negyedik generációs J 10-est
és JF 1 Thundert (utóbbira a hagyományos kínai fegyverim
portőr, Pakisztán már biztos vevő), India vadászprojektje, a
Tejas még csak a prototípus fázisában van, Iránnál pedig még
csak elképzelés szintjén realizálódnak egy új típus körvonalai,
de tíz-húsz éven belül akár ezekkel is számolhatunk. Termé
szetesen egy J 10-es nem veszi fel a versenyt az európai va
dászokkal, de nem is a különböző MiG-21-es sárkányokra
épített újabb kiónok egyike. Azonban ezeknek a típusoknak a
megjelenése még inkább ronthatja az elmaradottabb orszá
gokban amúgy sem nagy eséllyel pályázó Rafale eladási le2008/6 HADITECHNIKA
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5. ábra. A Rafale fegyverzetének egy része a MICA EM
légiharc-rakéta, a DEFA 971-es gépágyú és a Damocles
célkijelölő konténer

6. ábra. A felkapcsolható Meteor rakéta és a Storm Shadow
konténer

7. ábra. Az alkalmazható irányított bombák típusai

hetőségeit. Ezek után feltehetjük a kérdést: soha nem fogjuk
a francia kokárdán kívül más felségjellel látni a Rafale-t? Le
het, de még ott van Észak-Afrika, Franciaország külkereske
delmének hagyományos területe, Marokkó és az embargók
alól nemrég felszabadult Líbia. Nem ok nélkül említem ezt a
két országot, mert részükről komolyan felmerült a rendszere
sítés lehetősége. A korszerűsítésre váró marokkói légierő
számára a gazdagabb muzulmán országok - mint például
Szaúd-Arábia - finanszíroznák a beszerzést, és ha csak az
F-16-os „alattomosan be nem teszi a lábát (szárnyát)” az üz
letbe, meg is valósulhat.
Még érdekesebb Líbia esete, ahol elvből nem fogják ame
rikai típusokkal támogatni a légierőt. Itt is volt szó az új fran
cia vadász megvételéről, de valószínűbb, hogy csak a régeb
bi Mirage-okat fogják felváltani a meglévő orosz típusokkal.
Ezenkívül még mindig ott van a Rafale M, a hagyományos
repülőgép-hordozókat (értsd: gőzkatapultos indítás, fékező
horgos landolás) üzemeltető vagy üzemeltetni akaró nagyon
szűk klub talán egyetlen alternatívája. Itt nem az USA hadi
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tengerészetére gondolok, hisz nekik napjainkig igen széles
típusválaszték állt rendelkezésre. Jelenleg marad a gyártó
Franciaországot leszámítva Oroszország és Brazília a ha
gyományos hordozók terén. Oroszországnál szintén szóba
sem jöhet a Rafale, a KUZNYECOV repülőgép-hordozó gőzkatapult nélkül csak az erre speciálisan felkészített
Szuhojokat tudja üzemeltetni. Brazília a kiszuperált FOCH-t
vásárolta meg, és állította SAO PAULO néven szolgálatba.
A volt francia repülőgép-hordozó már csak azért is alternatí
va lehetne egy brazil Rafale M számára, mert ezen a hajón
tesztelték első példányát. Bár kétségtelen, hogy a liftek és a
hangár nem ennek a gépnek az üzemeltetésre készültek (a
Rafale szárnyai ráadásul nem is felhajthatok), de a latin men
talitást „ilyen apróságok” sosem tartották vissza semmitől a
tengerészeti repülésben. Az argentinok például a még a fran
cia hordozóknál is kisebb 25 DE MAYO-ra telepítették a
Super Etandardokat, amíg megvolt, majd rendszeresen le
szálltak a brazil MINAS GERAIS-ra, ahonnan a szintén nem
éppen kicsi S 2 Trackerek is fel- és leszálltak.
A Brazíliával kapcsolatos felvetések azonban csak elmé
letek, mert hivatalos részről még sehol nem említették, hogy
bármilyen szinten foglalkoznának a Rafale rendszeresítésé
vel. Talán azért is, mert egy nagyobb új hajóról lenne
„egészséges” üzemeltetni, ez pedig nagyban függ attól,
hogy a brazil tengerészetnek mi az elképzelése a jövővel
kapcsolatban. Az egyetlen és nem éppen korszerű hordozó
ja megmarad egy jól felszerelt „parti védműnek”, vagy eset
leg kiveszi-e részét az egyre „divatosabb” nemzetközi béke
teremtő akciókból, mert ez esetben el lehet gondolkodni
akár egy új hordozón is. Egy biztos, bármennyire is felújítot
ták a Kuvaittól vásárolt Skyhawk vadászbombázókat, előbbutóbb cserére szorulnak. Hogy erre sor kerül-e, és hogy a
Skyhawk a SAO PAULO-val együtt megy-e nyugdíjba, az
még a jövő kérdése.
Sokkal konkrétabb elképzelései vannak a növekvő nagyha
talmaknak, Kína és India is repülőgép-hordozót fog a közeljö
vőben rendszerbe állítani. Az indiai már készül, pontosabban
átépítés alatt áll egy volt szovjet/orosz repülőgép-hordozóból,
Kína pedig már papírra vetette terveit. Az érdekes mindkét
esetben az, hogy már rendszeresítés alatt állnak ehhez az
orosz vadászgépek, India a MiG-29-es, Kína pedig a Szuhoj
27-es tengerészeti variánsát választotta, ráadásul saját új va
dászgépeik tengerészeti változatainak kifejlesztését is tervbe
vették. így aztán fölöttébb különös, hogy mindkét félnél felme
rült a Rafale M rendszeresítésének gondolata. Az új típusok
„tengerészesítése” (Indiánál még az sem biztos, hogy a Tejas
szárazföldön szolgálatba áll) talán nem is annyira egyszerű
feladat, ezért jobb egy ebben már több évtizedes tapasztala
tot szerzett gyártó típusára támaszkodni.
Az orosz gépek korlátozott lehetőségűek. Amikorra India és
Kína repülőgép-hordozóval rendelkező állam lesz, a Rafale M
talán már tényleg többcélú vadászgéppé válik, és ahogy azt a
franciák is tervezték, egymaga láthat el a többi fent említett tí
pust kiváltva szolgálatot az indiai vagy kínai tengerészeinél.
Addigra már csak azt kell megoldani, hogy a „síugró sánccal”
tervezett hajók indítani is tudják. De ami megy az orosz vetélytársaknak forszázzsal, menni fog a Rafale-nak is, vagy a
mérnökök még idejében változtatnak, és katapulttal szerelik
fel a tervezett hajókat. Végleges döntés nem született még itt
sem, csak ötletként merült fel a Rafale M távol-keleti exportja.
Jelenleg ezek a lehetőségek tűnnek az egyetlen remény
nek ahhoz, hogy a Dassult-gyár, amely nyilvánosság előtt is
kijelentette, hogy a Rafale-lal fog kivonulni az önálló francia
harcigép-gyártásból, méltó emléket állíthasson az elmúlt öt
ven év sikereinek a vadászgépgyártás terén.
Fotók: Kelecsényi István
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B abos László

A faludzsai hadművelet

I. rész

Iraki Szabadság had
2. ábra. A 8.USMC ezred 1. zászlóaljának
útvonaltérképe
műveletben (OIF) az amerikai erők gyors győzelmet
arattak, s Szaddám Husszein rezsimje összeomlott. Az
amerikai elképzelésekkel szemben azonban az OIF nem az
iraki konfliktus lezárása volt, hanem egy új iraki háború kez
lakásnak, ami megkönnyítette az ellenség
dete. 2003 áprilisában-májusában gerillaháború bontakozott mozgását egyik épületből a másikba.
ki, melynek egyik leghíresebb eseménye Faludzsa 2004. no
vemberi ostroma volt. Az ide vezető eseményeket, illetve a
város ostromának menetét tárgyaljuk a következőkben.
Előzm ények
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Faludzsa Bagdadtól mintegy 68 kilométerre nyugatra fekszik,
Anbar tartományban. A háború előtt népessége körülbelül
300-350 ezer fő volt. A városban található több mint 200 mecset
tel Faludzsa a szunniták fontos vallási központja volt, s lakói je
lentős számban Szaddám Husszein és a Baath párt támogatói
közé tartoztak. így amikor összeomlott a rezsim, és feloszlatták a
korábbi hadsereget, valamint az egyéb fegyveres testületeket,
hirtelen mintegy 70 ezer munkanélküli lepte el az utcákat.
A város területén több mint 2000 lakótömb helyezkedett el,
melyek általában udvarral rendelkeztek. A bérházakat és a két
szintes téglaházakat keskeny sikátorok, illetve néhány széles su
gárút választotta el egymástól. A város központján haladt keresz
tül mintegy három kilométeren át, és a várost gyakorlatilag két
részre osztotta a hatsávos 10-es főút (autópálya). Általában az
autópályától északra feküdtek a tágasabb lakónegyedek, míg
délre régi gyártelepek terültek el. A különböző funkciójú épületek
elhelyezkedése azonban összességében véletlenszerű volt, a la
kónegyedek, üzleti és ipari területek összeolvadtak.’
Mint sok iraki város, Faludzsa is tele volt félig kész házak
kal, szeméthalmokkal, lerobbant öreg autókkal. A keskeny ut
cákat rendszerint falak szegélyezték. A házak zsúfolva voltak
lakókkal, s többnyire téglából épültek. A bejárati ajtók anyaga
fa vagy fém volt. Az ablakokon a belátást függönyök, karton
dobozok gátolták. Általában több be- és kijárata volt minden

1. ábra. Az USMC 155 mm-es lövege tüzelés közben

Faludzsát és körzetét 2003 áprilisában a
82. ejtőernyős hadosztály szállta meg. A
rájuk bízott nagy kiterjedésű területet
azonban képtelenek voltak ellenőrizni. Mi
vel a város és a környéke kezdettől fogva
forrongó vidéknek számított, így 2003 má
jusában előbb a 3. páncélos lovas ezred
200 fős kontingense érkezett a térségbe,
majd a 3. gyalogos hadosztály 2. dan
dárénak páncélosai. A gépesített csapa
tok 2003 augusztusáig állomásoztak itt, s
több nagyobb tisztogató hadműveletet
hajtottak végre, melyek felemás ered
ménnyel jártak. A páncélosokat azután új
ra a 82. ejtőernyős-hadosztály követte az
505. ejtőernyősezred első zászlóaljával, s
a következő év tavaszáig maradtak.2
Az ejtőernyősöket a tartományban 2004.
március 24-én az I. MEF (Marine Ex
peditionary Force - tengerészgyalogos expedíciós erő) váltotta (1. tengerészgyalogos hadosztály, 3. ten
gerészgyalogos repülő wing, 1. támogató csoport, mintegy 25
000 fő, 2500 harcjármű és alig 100 helikopter és repülőgép).3
Faludzsa ellenőrzésének feladatát az I. MEF-en belül az 5. ten
gerészgyalogos-ezred 1. zászlóalja kapta (5/1.).
Az első tíz nap alatt, amíg a hadtest elfoglalta helyét, a
támadások fokozódtak, és hét tengerészgyalogos vesztette
életét. Március 31-én az iraki fegyveresek megtámadtak
négy civil amerikait. Miután végeztek velük, brutális kegyet
lenséggel megcsonkították őket, s testüket egy hídra lógat
ták fel. Az incidens gyors és kemény választ követelt.
Április 4-én Anbar tartományban a koalíciós erők elindí
tották a „Vigilant Resolve” hadműveletet.4 Ennek során a
szíriai határtól Bagdadig kutatták át a területet, és megöltek
vagy elfogtak sok iraki felkelőt. Több városból kitakarították
az ellenséget, s ideiglenesen biztosították a tartományi
székhelyet, Ar Ramadit.
A hadművelet részeként április 5-én, csak öt nappal a tar
tomány feletti ellenőrzés átvétele után, az 5/1. és a 1/2. ten
gerészgyalogos-zászlóaljak (1. tengerészgyalogos-ezred
2. zászlóalja) a hadsereg és a légierő különleges alakulata
inak támogatásával megtámadták Faludzsát. Feladatuk
volt megtalálni és elpusztítani vagy elfogni a rajtaütésben
részt vevőket és cinkosaikat. Az amerikaiak kemény ellen
állásra számítottak, s az I. MEF tisztjei általában ellenezték
a támadást. Szerintük egy ilyen akció hosszabb felkészü
lést igényelt volna, hiszen támadásuk ellenállás esetén je
lentős károkat okozhat mind emberéletben, mind anyagiak
ban. A támadásra a parancsot állítólag maga az iraki főkor
mányzó, Paul Bremer adta ki.5
2008/6 HADITECHNIKA f
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Amint a hadművelet április 5-én megkezdődött, a tengerész
gyalogság élegységei azonnal jól felszerelt és szervezett el
lenséges erőkbe ütköztek, akik hatásosan alkalmazták a geril
lák „üss és fuss” taktikáját. A tengerészgyalogosok e harcok
ban elsősorban kézifegyvereikre, géppuskáikra és mesterlö
vészeikre támaszkodtak, s csak gyenge légi támogatásban
volt részük.6 Az erős ellenállás és a korlátozott tűzerő ellenére
jól harcoltak. A civil veszteségek (emberi és anyagi) miatti ag
godalom azonban erősen akadályozta tevékenységüket, s
emiatt meg sem kísérelték elfoglalni a város központját.7
Ötnapos kemény harc után, április 9-én délben az amerika
iak megállították csapataikat. Megerősítették a város körüli
kordont, és a helyzet megoldását „politikai úton” folytatták,
hogy a kormány és a felkelők vezetői tárgyalásokat kezdhes
senek, s a város lakói elláthassák sebesültjeiket. A tárgyalások
eredményeként a városba élelmiszer-ellátás érkezett, és újra
megnyitották a Faludzsai Általános Kórházat, melyet előzőleg
a harcok miatt kellett bezárni. A harcok mérlege szerint az 1.
tengerészgyalogos-hadosztály április 13-ára 39 főt (tengerészgyalogos és katona), míg az ellenség kb. 600 főt vesztett.8

AZ ELSŐ TÁMADÁS TAPASZTALATAI
A harcok alatt a tengerészgyalogosok megtanulták kihasz
nálni az iraki épületek nyújtotta lehetőségeket. A lapos tető
ket kb. 1-1,2 méter magasan fal vette körül, s ezek homok
zsákokkal megfelelően megerősítve, kiépítve kitűnő tüzelő
állást biztosítottak az aknavetőknek és mesterlövészeknek.
Az utóbbiak különösen fontos szerepet játszottak: biztosí
tották a hosszú sugárutakat, támogatták a csapatokat. Egy
mesterlövész átlagban 31 felkelővel végzett, három-négy
óránként eggyel. Ugyanakkor a támadás az amerikai veze
tés számos gyengéjére rámutatott, s igazolta azoknak a ka
tonáknak, tengerészgyalogosoknak a véleményét, akik
szerint több időt kellett volna szánni a felkészülésre.
A tengerészgyalogos hadtest doktrínája alapján a várost
a támadás előtt el kellett szigetelni a külvilágtól. E feladatra
két zászlóalj volt kijelölve, az 1/2-es északról és az 5/1-es
délről és keletről. Csakhogy a város elleni támadást is en
nek a két zászlóaljnak kellett végrehajtania. A két feladat
együtt rendkívül megerőltető volt a csapatok számára. En
nek ellenére a hadművelet kezdeti szakaszában a város el
szigetelése sikeres volt.
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Az elszigetelés mellett a győzelem másik fontos előfeltétele
lett volna az elsöprő erőfölény. A célok és a lehetőségek terén
itt azonban összeférhetetlen ellentmondás feszült. Az
MCW P-3-35-3 megjegyzése szerint egy több mint százezer
fős város megtámadásához legalább egy tengerészgyalogos
hadosztály (3 ezred és a támogató egységek) erejére van
szükség,9miközben a rendelkezésre álló erők nem tettek ki egy
ezredet sem. Bár a túlerő nem feltétlenül jelent létszámfölényt,
hiszen a harcászati helyzetekben ennek hiányát pótolni tudja a
tűzerő. Ezt azonban a tengerészgyalogság vonakodott vagy
képtelen volt maradéktalanul alkalmazni a hadművelet során. Ä
parancsnokok a hadszíntéren ezt a hibát gyorsan felismerték,
a politikai célok miatt azonban orvosolni nem tudták.10 Fontos
megfigyelés volt még, hogy a városi hadviselés háttérbe szorí
totta a tengerészgyalogság néhány korábban fontosnak tartott
sajátosságát, mint például a vasfegyelmet.
A tárgyalások eredményeként, a helyzet rendezésének
céljából április 29-e körül döntés született, hogy a városból
visszavonják a mintegy 700 tengerészgyalogost, de a vá
ros körül továbbra is fenntartják a kordont. A város feletti el
lenőrzést pedig átadják a „Faludzsa brigádoknak”. Ezeket
újonnan állították fel, főleg Szaddám Husszein hadsere
gének volt katonáiból. A „Faludzsa brigád” koncepció azon
ban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a város
hamarosan különböző fegyveres csoportok uralma alá ke
rült. Az iraki felkelők már május 1-jén átvették az ellenőr
zést a város felett, és bejelentették, hogy győzelmet arattak
az amerikai erők felett. Á tengerészgyalogság visszavonu
lása az arab és mohamedán világ szemében az amerikai
ak vereségét jelentette. Május 25-ére világossá vált, hogy a
központi hatalom megszűnt a városban. Az ellenőrzést a
felkelők vették át. Faludzsa a keményvonalas iszlám város
állama, az amerikaiak elleni harc fellegvára lett.
Április és november között a felkelők alagutakat ástak,
aknákat telepítettek, csapdákat létesítettek, miközben a ci
vil lakosok többsége elhagyta a várost. Ezzel nagyságren
dekkel csökkent a polgári áldozatok lehetséges száma. Az
üres város lehetővé tette a légierő intenzívebb alkalmazá
sát, s így a tüzérséggel együttműködve elkezdték támadni
a felkelők támpontjait, vezetési központjait. A legtöbb ame
rikai egység ebben az időben ugyan a városon kívül ma
radt, de a harcok folytatódtak, és intenzitásuk napról napra
erősödött. A településre egyre többször mértek légicsapást,
már júliusban sor került néhány komolyabb bombázásra,
majd októberben tovább nőtt a támadások erőssége.
Október 14-ére a tengerészgyalogosok bekerítették a vá
rost. Erre az időre az irakiak számára nyilvánvalóvá vált,
hogy Faludzsa ellen nagyobb hadművelet fog indulni. A vá-

4. ábra. Műholdkép a faludzsai térségről
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5. ábra. A város megrongálódott főutcája

ros vezetői felfüggesztették a béketárgyalásokat, az ameri
kai fegyveres erők pedig fokozták a tüzérségi és légitáma
dásokat.
A város közelében október 29-én nyolc tengerészgyalo
gos vesztette életét egy autóba rejtett pokolgéptől, míg to
vábbi kilenc Anbar tartomány más területein sebesült meg.
E napon Allawi miniszterelnök kijelentette, hogy „a végső
fázisába léptünk a faludzsai probléma megoldásának”.
Október 30-ától az amerikai erők intenzív légi és tüzérségi
tevékenységbe kezdtek. Közben az angol „Black Watch” ez
red Bagdadtól délkeletre foglalt állást, hogy tehermentesítse
az amerikai erőket a térségben, és biztosítsa a keleti szárnyát
a Faludzsa ellen támadó csoportosításnak. November 5-én,
miközben erős légitámadásokat hajtottak végre, az amerikai
erők elvágták a városba vezető villamos hálózatot, a lakosok
nak pedig röplapokon keresztül azt tanácsolták, hogy marad
janak otthonaikban, és ne használják autóikat. November 6án, egy nappal a támadás kezdete előtt a tengerészgyalog
ság két ezredharccsoportja a várostól északra elindult a siva
tagba, hogy elfoglalja a támadás megindulási körzeteit. A csa
patok mozgását a légierő és a tüzérség fedezte. November 7én az iraki kormány 60 napra szükségállapotot hirdetett ki.

Az

O peration Dawn hadművelet

A Faludzsa elleni támadás eredetileg a Phantom Fury ne
vet viselte, ám később az iraki védelmi miniszter kérésére
átnevezték al-Fajrnak (Operation Dawn). A hadműveletnek
két célja volt. Az egyik, hogy az iraki átmeneti kormány
visszaszerezze az ellenőrzést a város felett, s így a 2005.
januári választásokat a városban is megtarthassák. A má
sik pedig a felkelők erőinek megsemmisítése.
A város védőinek az áprilisi támadás óta volt idejük erőiket
újracsoportosítani, újjászervezni, beásni, feltölteni, megerősí
teni, egyszóval felkészülni. Mint a későbbi események meg
mutatták, a védők mindent meg is tettek, amit tehettek. Az
amerikaiak véleménye szerint is jól felkészültek. így novem
ber elejére a város gyakorlatilag a felkelők erődjévé vált.
Természetesen az amerikai erőknek is volt idejük felké
szülni, s ők is jól kihasználták az időt. Pontos ismereteket
szereztek, s ennek alapján egy nagyon részletes támadási
tervet dolgoztak ki. A várost igyekeztek teljesen bekeríteni,
elzárni a külvilágtól. A felállított ellenőrző pontoknak meg

kellett akadályozniuk, hogy az ellenséges erők elhagyják
Faludzsát.
A hadműveleti terv szerint a támadás északról indul a város
teljes szélességében, miközben hermetikusan elzárják a terü
letet a külvilágtól. Az amerikai erők célja az volt, hogy a felke
lők sehol ne érezzék magukat biztonságban, demonstrálni
akarták, hogy modern fegyvereik elől sehol nincs menekvés.
A hadműveletet három fázisra osztották: 1. a csatatér előké
szítése, az erők felkészítése, felvonulása; 2. a csapatok fo
kozzák előkészületeiket, miközben a támadó erőkre legna
gyobb veszélyt jelentő különleges ellenséges célpontokat
precíziós támadásokkal megsemmisítik; 3. a roham maga."
A támadást közvetlenül megelőzően az amerikai erők el
akarták foglalni a város nyugati oldalán fekvő félszigetet a raj
ta található célpontokkal (a Faludzsai Általános Kórház és az
Eufrátesz két hídja), majd északról délre haladnak. A támadás
első célja az úgynevezett „Fran” szakaszvonal volt, mely a vá
roson keresztülfutó 10-es főutat jelölte. Amint az úttól északra
fekvő területet biztosították, a koalíciós erőknek folytatni kellett
támadásukat déli irányban a „Jena” szakaszvonal felé. Amikor
pedig elérték a „Jena” vonalat, meg kellett fordulniuk, és észak
felé újra keresztül kellett haladniuk a városon. így miután
északról délre keresztülsöpörtek a teljes városon, visszafelé
délről északra újra megismételték a támadást, hogy megtisz
títsák a területet a megmaradt ellenállási fészkektől.
Az amerikai hadvezetés szakított a hagyománnyal, s így
nem a gyalogságnak kellett vezetnie a támadást, hanem a
hadsereg páncélosainak, a gyalogsággal és a tengerészgya
logosokkal szorosan együttműködve. A gyalogos egységek
feladata volt, hogy kövessék a páncélosokat, fedezetet adja
nak nekik, s tisztítsanak meg minden épületet. Az amerikai
erőket az iraki csapatoknak kellett követniük, nekik tovább kel
lett kutatniuk a felkelők után, s maradványaikat megsemmisít
ve biztosítani a mögöttes területeket, az utánpótlást. Nekik kel
lett elfoglalniuk a mecseteket is. Az amerikai parancsnokság a
hadművelet során nagyszámú járulékos veszteségre számí
tott, bár a lakosság jelentős része ekkorra elhagyta a várost.

A SZEMBENÁLLÓ ERŐK

A hadműveletek a tengerészgyalogság parancsnoksága
alatt folytak John F. Satter altábornagy irányításával, de az
amerikai fegyveres erők szinte minden ága, fegyverneme
részt vett azokban. Az egységek széles skáláját alkalmaz
ták minden szolgálati ágból, s ezeket hozzácsatolták a szá
razföldi egységekhez, ahogy a hadművelet szerint szükség
volt rájuk. A szárazföldi csapatok fő erejét három tenge6. ábra. A Dragon Eye felderítőgép által készített felvétel
a városi harcok területéről

2008/6 HADITECHNIKA

13

T a n u lm á n y o k

___________________ У

egy 2000 fővel. Ezek közül a támadásban közvetlenül öt
kapott szerepet, míg egy zászlóalj biztosító feladatot látott
el. Az iraki erők jelenlétére a harci tapasztalatok szerzése
mellett elsősorban politikai okok miatt volt szükség. Egy
részt bizonyítandó az új iraki fegyveres erők harcképessé
gét, másrészt a politikailag kényes célpontok (a mecsetek
és a kórház) elfoglalásánál voltak nélkülözhetetlenek.
A város szélén, az Eufrátesz túlpartján található kórházat
a 36. kommandózászlóaljnak kellett bevennie. Két-két
zászlóaljat pedig az amerikai ezredharccsoportokhoz
(RCT) csatoltak. Az iraki hadsereg 3. dandárénak 5. zász
lóalját és az Iraki Intervenciós Erők 1. dandárénak 2. zász
lóalját az RCT-7-hez, míg az Iraki Intervenciós Erők 1. és
4. zászlóalját (1. dandár) az RCT-1-hez osztották be.
A felkelők számára vonatkozóan különböző becslések lé
teznek (2000-5000 fő). Feltételezik, hogy legalább 20%-uk
külföldi volt. Flarcászatukat tekintve két csoportra lehet őket
osztani: az első típusba a klasszikus gerilla-hadviselést
folytatók tartoztak. Az előre kiválasztott helyen rajtaütöttek
a tengerészgyalogosokon, majd eltűntek az előkészített
menekülési útvonalak egyikén (pl.: csatornákon). A harco
sok e típusát ritkán lehet látni az utcákon. A felkelők másik
típusát a „mártírok” adták. Ők rendszerint megerődített ál
lásokat, barikádokat építettek, vagy beásták magukat laká
sok, gyárak, üzemek és boltok közelében, és addig harcol
tak, amíg el nem estek. Az ilyen csoportok közül többet
megpróbáltak megadásra bírni, de a végsőkig kitartottak.
Fegyverzet és felszerelés tekintetében mindkét csoport
ugyanazokat az eszközöket használta: aknák, robbanó
anyagok, gránátok, gránátvetők, kézi páncéltörő rakéták,
géppuskák és az automata fegyverek különböző típusai.13
(Folytatjuk)

7. ábra. Az USMC őrjárat házilagos tükörrel figyeli az utcát a
harcok közben

részgyalogos-hadosztály (1., 2. és 3.) és a hadsereg két
hadosztályának (1. lovashadosztály és 1. gyalogoshadosz
tály) egységei adták.12
A város körül helyezkedett el az 1. lovashadosztály 2.
dandárharccsoportja (2. BCT), hogy elszigetelje a várost, s
megakadályozzon minden be- és kifelé irányuló mozgást.
Feladatuk végrehajtását egy iraki zászlóalj támogatta. A vá
ros szélén az Eufrátesz két hídjának elfoglalására a tenge
részgyalogság 3. könnyű páncélos felderítő zászlóalját ve
tették be. A város elleni közvetlen rohamhoz a tengerész
gyalogság ezredharccsoportjait (RCT - Regimental
Combat Team) alkalmazták, melyekből kettőt vetettek be
(RCT-1 és RCT-7). Az RCT-1 az 1. tengerészgyalogos
ezred 3. zászlóaljából (1/3), az 5. tengerészgyalogos-ezred
3. zászlóaljából (5/3) és a 7. lovasezred 2. zászlóaljából
(7/2) állt, s Faludzsa nyugati felének biztosítását kapta fel
adatul. Az RCT-7-nek a város keleti felét kellett elfoglalnia,
és a 8. tengerészgyalogos-ezred 1. zászlóaljából (8/1), a 3.
tengerészgyalogos-ezred 1. zászlóaljából (3/1) és a 2. gya
logosezred 2. zászlóaljából (2/2) állt (az ezredharccsoportok részletes felépítését lásd a mellékelt ábrán).
Minden zászlóaljat megerősítettek a tengerészgyalogság
egy-egy harckocsiszázadával. A támadást végrehajtó csa
patok harcát a város körül felállított tüzérütegek, osztályok
és a légierő támogatta. Az amerikai csoportosítás létszáma
kb. 10 ezer fő volt, melyből kb. 6000 fő alkotta a támadó
csoportosítást. A hadműveletben részt vett az új iraki had
sereg és a biztonsági erők hat kisméretű zászlóalja is mint
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Jegyzetek
1 Európai értelemben nem voltak ipari vagy lakónegyedek, ami meg
nehezítette az amerikai erők dolgát, hiszen minden egyes alkalom
mal más típusú épület elfoglalására kellett felkészülniük.
2 Gott, Kendall D.: Breaking the Mold. Tanks in the Cities Combat
Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas, 94. old.
3 Battle for Fallujah. www.talkingproud.us
4 Gott, Kendall D.: i. m., 94. old.
5 Battle for Fallujah. www.talkingproud.us
6 A Cobrák tevékenységét korlátozta a légvédelmi tűz, illetve a civil
veszteségektől való félelem.
7 Keiler, Jonathan R: Who won the battle of Fallujah?
http://military.com
8 Az iraki veszteségekre vonatkozóan eltérő becslések léteznek attól
függően, hogy melyik oldalhoz áll közelebb a szerző, vagy mi a cél
ja az adatokkal.
9 Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT). U.S. Marine
Corps. Department of the Navy, Headquarters United States Marine
Corps, Washington, DC. 2/7.
10 A civil veszteségek miatti aggodalom gátolta az amerikai erők haté
konyságát (tüzérség, légierő korlátozott alkalmazása).
11 Battle for Fallujah. www.talkingproud.us
12 Az, hogy ennyi egységtől vetettek be alakulatokat, a hadszíntéren
nem okozott gondot. Nem úgy otthon, az államokban. A civil hozzá
tartozók ugyanis azt még értették, és meg tudták jegyezni, hogy ro
konuk melyik hadosztályban szolgál, de hogy azon belül melyik ez
red melyik zászlóaljában, századában, az már nem volt világos szá
mukra. így sokan aggódtak feleslegesen szeretteikért. Keiler,
Jonathan R: i. m.
13 A könnyűfegyverek mellett egyes források szerint használtak né
hány tarackot és légvédelmi gépágyút is. Battle for Fallujah.
www.talkingproud.us
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Dr. B artha Tibor

Lézeres látáskorlátozó eszközök
- dazzlerek
I. rész

A

NEM

H A LÁ L O S

FEG YVEREK1 e g y

külön kategóriáját képezik azok
az eszközök, amelyek a cél
személy harcképességének csökken
tését kápráztatással, ideiglenes vakítással, azaz a látásában való korláto
zással érik el. Főleg az elmúlt 10-15
évben figyelhető meg az a törekvés,
hogy a hagyományos, nagy intenzitá
sú fényforrásokat alkalmazó eszkö
zök mellett erre a célra egyre gyak
rabban használják a látható fény tar
tományában működő szembiztos2 lé
zereket is, vagy ahogyan a szakirodalom általánosan nevezi őket, a
dazzlereket3.
A dazzlereket alapvetően személyek
látásának korlátozására, pszichés el
rettentésére, illetve veszélyforrások
(pl. tömegben hangadók) megjelölésé
re használják. Alkalmazhatóságuk op
tikai eszközök, szenzorok vagy kame
rák „vakítására” szintén kimutatható.
Napjainkban ezen eszközök már mind
a katonai, mind a polgári rendfenntar
tás területén jelen vannak.
Az eszközöknél alkalmazott lézer akár nappali fényviszonyok mellett is „optikai falat” képez, mintegy arra
kényszerítve a célszemélyt, hogy
hunyja be a szemét, forduljon el a
fényforrástól, vagy hogy hagyja el a
fényforrás által megvilágított szektort.
A kápráztató hatás révén a célsze

mélynél diszorientáció, diszkomfortérzés, cselekvőképességében, harcké
pességében pedig zavarok lépnek fel.
A dazzlerek hatásos távolsága a több
tíz, korszerűbb eszközöknél már akár
a több száz métert is elérheti, ami egy
részt nagyfokú biztonságot jelent a ke
zelő számára, másrészt azt eredmé
nyezi, hogy elegendő idő áll rendelke
zésre a szükséges ellenintézkedések
megtételére.
A terjedelmi korlátok miatt jelen cikk
csupán az egy személy által hordoz
ható és üzemeltethető dazzlerek rövid
bemutatására vállalkozik, ismertetve
ezen eszközök főbb harcászati-techni
kai jellemzőit, alkalmazástechnikai le
hetőségeit, előnyeit, hátrányait, illetve
alkalmazói megítélésüket.

A

LÉZER MINT A LÁTÁSKORLÁTOZÁS
ESZKÖZE

Maga a fénnyel való kápráztatás, ide
iglenes vakítás, látáskorlátozás - mint
nem halálos technika - nem tekinthető
új keletű dolognak. Közismert, hogy a
hagyományos nagy intenzitású fény
források (reflektorok vagy fényszórók),
manapság pedig a korszerű lámpák
képesek olyan erős fényt kibocsátani,
amely a célszemélynél ideiglenes
vagy szélsőséges esetben akár mara

1. ábra. A szemlencse áteresztőképességének hullámhosszfüggése és a szem ér
zékenységének a változása 100 000 Ix-os megvilágítás után sötétben12

dandó látáskárosodást is előidézhet4.
Ezek a klasszikusnak mondható esz
közök akár nappal, akár éjszaka vagy
korlátozott látási viszonyok között egy
aránt bevethetők. A fény által okozott
„vakítás” főleg éjszaka igen hatásos,
amikor a pupillák amúgy is kitágulnak.
Kézi változatuknál a fényerősség akár
a hatmillió kandelát5 is elérheti. Ezen
hagyományos eszközök döntő része,
amelyeknek hatását gyakran sztroboszkópikus fényhatással is fokozzák,
ma már a kereskedelemben beszerez
hető.
Mint arra már a bevezetőben is uta
lás történt, a fenti hagyományosnak
mondható eszközök mellett a szakem
berek igen perspektivikus megoldás
nak tekintik, amikor a kívánt hatás el
éréséhez valamilyen lézert alkalmaz
nak. Hogy milyen fejlődési folyamat
tette lehetővé a lézerek e területen va
ló alkalmazhatóságát, erre kaphatunk
választ a cikk következő részében.
A lézerek felfedezése és megvaló
sítása6 óta eltelt közel fél évszázad
alatt a területen, hasonlóan a számí
tástechnikához, szinte robbanássze
rű fejlődés következett be. A fejlesz
tések során nőtt a lézerteljesítmény7
(a lézersugár teljesítménysűrűsége),
javult a nyalábminőség (a fókuszálhatóság), szélesedett a generálható hul
lámhosszak tartománya (ma már az
ultraibolya tartománytól a távoli infra
vörösig több száz lézergenerálási
hullámhossz létezik), nőtt a hatásfok,
csökkentek a méretek, javult a teljesítmény/súly arány, nőtt az üzemelte
tési időtartam, javultak a megbízhatósági és a stabilitási paraméterek.
Mindezek lényegesen kiszélesítették
a lézerek különböző felhasználási le
hetőségeit.
Az elmúlt közel 50 év alatt több mint
egy tucat különböző lézert fejlesztet
tek ki. Az első szilárdtestlézerek után
megjelentek a gázlézerek (pl. a
He-Ne), a félvezető lézerek (pl. a
Ga-As, In/Ga-As-P), a fém-gőz léze
rek (pl. Cu, Ag), a gázionlézerek (pl.
Ar-ion), a vegyi lézerek, a festékléze
rek, a dióda pumpált szilárdtestléze
rek, a száloptikába épített lézerek stb.
A lézerek felépítését tekintve is több
különböző változat jött létre, mint pl. a
2008/6 HADITECHNIKA
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2. ábra. A LE Technologies LLC cég által gyártott CHP dazzler

ringlézer (körbefutó elrendezés), a
DFB-lézer (distributed feed-back - el
osztott visszacsatolású lézer), a TEAlézer (Transverse Exited Atmospheric
- keresztirányban gerjesztett nagy
nyomású lézer), a glórialézer, a
módusszinkronizált lézer, a szabad
elektron-lézer, a hullámvezető CO 2 lézer stb.
A fentiek alapján nem meglepő,
hogy a lézerek katonai alkalmazása
területén is dinamikus fejlődés követ
hető nyomon. Eleinte, amikor a telje
sítmény még csak néhány watt volt, a
lézersugarat elsősorban a hagyomá
nyos fegyverek gyártásával és alkal
mazásával kapcsolatos technológiák
fejlesztésére, valamint a célzási pon
tosság növelésére használták. Igen
korai alkalmazások voltak az infravö
rös lézeres célmegjelölők (pointerek)
és a lézeres távolságmérő berendezé
sek (rangefinderek), ahol ki lehetett
használni a fény nagy terjedési sebes
ségét és a magas mérési pontosságot.
Később a mozgó célok követésére fej
lesztették ki a lézeres nyomkövetőket
(trackereket), amelyek gyorsan mozgó
tárgyak pályájának követésére szol
gáltak, és a lézeres távolságmérőkben
alkalmazott elvek alapján nagy ismét
lési frekvenciával működtek. Ezekkel
repülőgépek vagy rakéták pályáját le
hetett igen pontosan meghatározni vi
szonylag nagy távolságra, azonnali
(„real time”) üzemmódban és mérési
eredménnyel. Párhuzamosan folyt a
lézerek alkalmazása pl. nagyobb mé
retű célpontok megjelölésére (Laser
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Target Designators, LTD) is. Ezekkel
együtt létrejöttek a rangefindereket és
trackereket bemérő lézerwarnerek (fi
gyelmeztetők), amelyek a mérősugár
jelenlétét és kiindulási pontját képesek
meghatározni annak terjedési paramé
tereiből.
Igen széles alkalmazási lehetőségei
vannak a lövedékirányító rendszerek
nek (beam readers - „sugárolvasó”
berendezések), amelyek a nehézfegyverek lövedékeit folyamatosan
irányítják a célpontra. Ezek a műsze
rek, amelyekben impulzusüzemű inf
ravörös félvezető lézereket használ
nak, nagyobb célpontok, pl. harcjár
művek, hajók ellen alkalmazhatók ha
tékonyan.
A lézerradarok a lézertrackerek to
vábbfejlesztett változatai, amelyek
széles szögben pásztáznak, és a
Doppler-elv alapján meghatározzák a
célpont sebességét, folyamatosan fi
gyelik és regisztrálják annak röppályáját, megmérik az aktuális távolságot, il
letve ezek időbeli változásait.
A haditechnikában alkalmazható lé
zerek között kiemelt helyet foglalnak el
a közeli infravörös tartományban mű
ködő Nd:YAG8 lézerek, a távoli infravö
rös tartományban működő CO 2 lézerek, a I2 O 2 kémiai lézerek, vala
mint a széles spektrális tartományban
működő femtoszekundumos lézerek.
A lézerek e dinamikus fejlődésének
egyik eredményeként napjainkra már
nemcsak katonai, de polgári területen
is - kereskedelemben beszerezhetően
- egyre több, a lézert valamilyen for

mában alkalmazó eszköz áll rendelke
zésre. Ilyen eszközök azok az elem
lámpára, kézi reflektorra, esetenként
lőfegyverre hasonlító dazzlerek, ame
lyekről a későbbiekben szó lesz.
Előtte azonban célszerű rámutatni a
lézerek emberi szervezetre gyakorolt
hatására. Az emberi szervezet szem
pontjából a legnagyobb veszélyt a lé
zersugár szemre és bőrre gyakorolt ha
tása jelenti. A dazzlerek esetében a lá
tószervre gyakorolt hatás a domináns.
A látható és a közeli infravörös lézerek
különösen veszélyesek a szemre. Ha
az intenzív lézerfény nyalábja a retiná
ra fókuszálódik, a fénynek csak egy kis
része (max. 5%-a) nyelődik el a pálci
kákban és a csapokban
lévő
látópigmentekben. A fény legnagyobb
része a melanin nevű pigmentben fog
elnyelődni,
amelyet
a
pigment
epithelium tartalmaz. Az elnyelt energia
helyi felmelegedést okoz, és megégeti
mind a pigment epitheliumot, mind a
szomszédos fényérzékeny pálcikákat
és csapokat. Ez a sérülés a látás el
vesztését okozhatja. Az expozíció
nagyságától függően a látás elvesztése
lehet maradandó is. A látáscsökkenést
az exponált személy általában szubjek
tiven csak akkor veszi észre, ha a sár
gafolt közepe vagy foveális területe
érintett. A fovea, a bemélyedés a sárga
folt közepén a retina legfontosabb ré
sze, mert ez felelős a legélesebb látá
sért. A 400-1400 nm hullámhossztarto
mányban tehát a legnagyobb veszély a
retinakárosodás9. A szem esetében a
400 nm-nél kisebb, illetve az 1400 nmnél nagyobb hullámhosszaknál a leg
nagyobb veszélyt a lencse vagy a sza
ruhártya károsodása jelenti.
Figyelembe véve a fentieket, valamint
hogy a dazzlereket döntően személyek
ellen alkalmazzák, ezen eszközöknél
alapvető követelmény, hogy szembizto
sak legyenek, vagy - másként megfo
galmazva - a szembiztos tartományban
működjenek. Ellenkező esetben már
igen kis, akár néhány század wattos tel
jesítmény is maradandó látáskároso
dást (vakságot) okozhat a célszemély
nél - amit viszont nemzetközi egyez
mény tilt (Id. később). A szembiztos hul
lámhossztartomány az 1. ábrán feltün
tetett görbéből határozható meg, amely
a szemlencse áteresztőképességének
hullámhosszfüggését mutatja. Az ábrán
látható, hogy az 1420 nm-es hullám
hossz felett a szemlencse már gyakorla
tilag nem transzmittál (nem enged át),
ezért azok a sugarak, amelyek ennél
nagyobb hullámhosszal rendelkeznek,
nem kerülnek rá a retinára - ez a szem
biztos tartomány. A látható tartomány
kb. 380-760 nm között van, ezen kívül
a szem nem lát. Pontosabban a közeli
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infravörös fényt mint halvány vörös de
rengést még érzékeli - ebben a tarto
mányban a közeli infravörös lézerek fé
nye is látható.
A szembiztos tartományt úgy is meg
lehet valósítani, hogy az eredetileg
nem szembiztos 1,06 mm-en sugárzó
Nd:YAG lézer hullámhosszát egy úgy
nevezett Raman-cellával áttranszfor
málják 1,54 mm-re. Ez az áttranszformálás elég nagy hatásfokkal megvaló
sítható egy kisméretű (kb. 0,5 cm^)
nem lineáris kristállyal, amely semmi
lyen külső feszültséget vagy vezérlést
nem igényel.
Abban az esetben, ha a lézert kápráztatásra, ideiglenes vakításra kíván
ják használni pl. dazzlereknél, akkor a
lézer fényét „szándékosan” szétszór
ják. A szétszórással az a cél, hogy a
lézersugár átlagos teljesítménysűrű
sége alacsonyabb legyen a szem ká
rosodásának küszöbértékénél. Az ily
módon szembiztossá tett lézersugár
már nem jelent veszélyt az emberi
szemre. Erre láthatunk példát a zöld
tartományban (532 nm-en) működő
dazzlerek esetében, amelyek alap
helyzetben nem a szembiztos tarto
mányban működnek.

Dazzlerváltozatok
Egy maroklőfegyverre hasonlító lézeres
kápráztató eszköz az amerikai LE
Technologies LLC cég által gyártott, nor
mál lítiumakkumulátorral működő, 28 cm
hosszúságú, dióda pumpált lézert hasz
náló CHP (Compact High Power Laser

Dazzler™) dazzler. Az 532 nm-es hul
lámhosszon működő, zöld fényt kibo
csátó eszköz teljesítménye 500 mW (2.
ábra). Az 532 nm-es hullámhosszt azon
kivételes jellemzője miatt választották a
fejlesztők, mert az emberi szem mind
nappal, mind korlátozott fényviszonyok
mellett is „megfelelő módon” reagál rá. A
zöld színű fény, amelyre az emberi szem
igen érzékeny10, azonos teljesítményt
feltételezve, kb. 6000-szer fényesebb
nek tűnik, mint a vörös fény. Az eszköz
egyedülálló hatótávolságát jól jellemzi,
hogy akár 400 méterről is képes a kívánt
kápráztató hatást elérni. Az eszköz biz
tonságos alkalmazási távolsága mini
málisan 20 m, mert ezen belül alkalmaz
va szemkárosodást okozhat.
A rendfenntartó szervezetek számá
ra a cég által gyártott egyik korábbi, rövidebb - néhány tíz méter hatótávol
ságú - 200 mW teljesítményű változat
egy kézi elemlámpára hasonlított. A ki
alakítással az volt a tervezők célja,
hogy az eszköz külső megjelenésében
ne jelentsen fenyegetést az egyszerű
szemlélő számára, valamint hogy ha
tótávolsága egy megfelelően kiképzett
állomány számára elegendő időt bizto
sítson a szükséges ellenintézkedések
megtételére.
A dazzlereknél a fejlesztők előszere
tettel alkalmazzák a már korábban
említett dióda pumpált lézereket,
amelynek használatát a következők
indokolják. A dióda pumpált lézereknél
a lézerrudat egy nagyon szűk hullám
hossztartományban gerjesztik, pont
ott, ahol a lézerműködéshez szüksé
ges elnyelési tartomány van. Ezáltal

azonos kijövő teljesítmény eléréséhez
sokkal kisebb energia bevitelére van
szükség a lézerrezonátorba, mint a
széles hullámhossztartományban mű
ködő ívlámpás gerjesztés esetén. Ezt
úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ezek
nek a lézereknek kb. egy nagyság
renddel nagyobb a hatásfoka, ami le
hetőséget ad a méretek és a súly
csökkentésére, a kompakt felépítés ki
alakítására. A jóval alacsonyabb pum
páló teljesítmény miatt nincs szükség
intenzív vízhűtésre, több kW-os táp
egységekre stb. Jelenleg ezeknek a
lézereknek a teljesítménye - léghűté
ses változatban - néhányszor 10 W.
A fejlődés olyan irányba mutat, hogy a
jövőben akár több száz wattos teljesít
mény is elérhető lesz hordozható mére
tű lézerdióda által pumpált (pl. Nd:YAG
vagy hasonló, pl. GGG) lézerekkel.
A viszonylag kis energiaigény miatt a
dazzlerek könnyen illeszthetőek a kato
na egyéni fegyverére. Erre példa az
amerikaiak SABER-203 fegyvere,
amelynél a dazzlert a katona egyéni lő
fegyverének a csöve alá szerelt 40 mmes gránátvetőhöz illesztették (3. ábra).
Az opcionálisan vörös vagy zöld
fényt kibocsátó, 250 mW teljesítmé
nyű, félvezető lézerrel működő
SABER-203 hatótávolsága eléri a 300
métert - egyes források szerint viszont
esetenként csak az 50 métert. A nap
pal és éjszaka egyaránt alkalmazható
eszközt az amerikai tengerészgyalo
gosok 1995-ben Szomáliában már be
vetették az United Shield művelet so
rán. Az eszköz két fő részből áll. A lé
zerdiódát mint sugárzót magában fog-

Jegyzetek
1 Nem halálos fegyvernek nevezünk minden olyan eszközt, anyagot és
eljárást, amelyet kifejezetten abból a célból terveztek, és oly módon
alkalmaznak, hogy a szemben álló fél élő erejét, valamint technikai
eszközeit, infrastrukturális létesítményeit semlegesítse, azokat a
harcból kivonja, harcképességeiket és alkalmazástechnikai lehetősé
geiket korlátozza, alkalmazásukat lehetetlenné tegye. A nem halálos
fegyverek - bizonyos esetek kivételével - a célszemélynek csekély
mértékű sérülést, az anyagi javakban és a környezetben pedig mini
mális járulékos kárt okoznak.
2 Szembiztos vagy szembiztossá tett (magyarázatot Id. később).
3 A dazzlerek az irányított energiájú nem halálos fegyverek azon cso
portjába tartoznak, amelyek a nagy intenzitású fény generálásához
általában lézert használnak. Léteznek viszont olyan dazzlerek is,
amelyek nem lézerrel működnek. Ezekkel az eszközökkel jelen cikk
nem foglalkozik.
Fontos megjegyezni, hogy az angol nyelvű szakirodalomban azokra
az eszközökre, amelyek csak ideiglenesen, reverzibilis módon okoz
nak a látásban korlátozást, mondhatni csak ideiglenesen „vakítanak”
a dazzling, míg azokra az eszközökre, amelyeknél a hatás irreverzibi
lis, a blinding kifejezést használják.
4 A reflektorokat a második világháborúban sikeresen alkalmazták a
bombázó repülőgépek kezelőszemélyzetének kápráztatására. Per
sze ez a hatás más eszközzel is elérhető. Közismert, hogy néhány
évvel ezelőtt egy, a Ferihegyi repülőtérhez közel lakó személy egy
szerű tükörrel képes volt zavarni a leszálló repülőgépek pilótáit. Azt

azért hangsúlyozni kell, és erre utal a definíció is, hogy bármely nem
halálos fegyver halálos módon történő alkalmazása kizárja a fegy
vert a nem halálos fegyverek kategóriájából. Jelen példából kiindulva
ilyen lehet például a reflektor is, amelynek hatására a repülőgép ve
zetője képtelen a gép további irányítására, és ennek következtében
a gép lezuhan, a fedélzeten tartózkodók pedig meghalnak.
5 Ez a fényerő lehetővé teszi egy újság olvasását a fényforrástól egy
mérföld távolságra (1609,34 m).
6 1960, Maiman, Schawlow, Townes, Basov, Prochorov.
7 Kezdetben a kinyerhető lézerfény teljesítménye igen alacsony volt.
Az első rubinlézer átlagos teljesítménye csak néhány mW volt.
8 Nd:YAG - Neodímiummal szennyezett ittrium-aluminium-garnet
(Garnet - gránátkő).
9 A szaruhártya, a csarnokvíz, a lencse és az üvegtest átlátszó az ilyen
hullámhosszú sugárzásra nézve.
10 Az emberi szem érzékenysége 550 nm körül a legnagyobb.
11 1995-ben, amikor az amerikaiak az UN-erők visszavonását biztosították Szomáliában, felfegyverzett tömeg közelítette meg az amerikaiak
állását. A halálos összecsapás elkerülése érdekében lézerrel megvi
lágítottak egy főt az ellenséges tömeg közepén. Néhány másodperc
cel azt követően, hogy a vörös fény feltűnt a lézerrel „megcélzott” férfi
mellén, a tömeg szétszóródott, egyedül hagyva a „megcélzott" Szo
máliáit.
12 Az ábra függőleges tengelyén az áteresztőképesség (transmission), a
vízszintes tengelyén a hullámhossz (wavelength) került ábrázolásra.
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3. ábra. Félvezető lézerrel működő SABER-203 fegyver

laló kemény műanyag vagy fémkap
szulából, valamint a gránátvető aljára
felcsatolható vezérlő- és tápegység
ből. Az illesztés során a gránátvetőn
semmilyen átalakítást nem kellett elvé
gezni, miután a lézerkapszula és a 40
mm-es hadigránát alakja és méretei
teljesen megegyeznek. A vezérlőegy
ség oldalán elhelyezett gombbal lehet
működtetni - folyamatos vagy impul

zus üzemmódban - a lézert. A megol
dás előnye, ami egyben tervezési kö
vetelmény is volt, hogy a fegyver ezzel
a kialakítással egy többlet - nem halá
los - képességet kapott, miközben
megtartotta eredeti, halálos képessé
gét is. Abban az esetben ugyanis, ha a
fegyver eredeti - halálos - funkciójá
nak használata szükségessé válik, a
lézerdiódát tartalmazó kapszula gyor

san kivehető és az éles hadigránát be
tölthető.
A Szomáliában szerzett tapasztala
tok rámutattak továbbá, hogy a fegy
ver az ideiglenes vakítás mellett cél
személyek megjelölésére is kitűnően
használható. Ezt főleg akkor alkal
mazták, amikor a lázongó tömegben
egy hangadót kellett megjelölni, pl. a
kiemelő
csoport
számára.
A
SABER-203 alkalmazása során bebi
zonyosodott, hogy a fegyver egy to
vábbi, ún. pszichés, elrettentő hatás
sal is rendelkezik. Megfigyelték
ugyanis, hogy mihelyt a célszemély
rájött arra, hogy megvilágították, azaz
célponttá vált, általában lemondott
eredeti szándékáról, és elrejtőzött
vagy elmenekült a helyszínről".
Gyakorlati tapasztalatok azt is alátá
masztották, hogy a fegyvert a fentie
ken kívül eredményesen lehetett még
alkalmazni különféle, főleg éjszakai
irányzékok ellen is.
A kezdeti sikert követően a fegyvert
fokozatosan kivonták a rendszerből,
miután komoly aggályok merültek fel a
szemre való biztonságukat, valamint
hatásosságukat tekintve. Az indokok
között a nem megfelelő elrettentő ha
tás ugyanúgy szerepelt, mint az esz
köz kis hatékonysága elsősorban nap
pali fényviszonyok mellett.
(Folytatjuk)

Dr. Barcy Zoltán - S árhidai Gyula: A BOFORSTÓL A DÓRÁIG
A magyar légvédelmi tüzérség, 1914-1945. Légi győzelmek, 1914-1945
A könyv 30 évi kutatás és anyaggyűjtés összefoglaló anyaga. Mivel az 1944/45-ös iratmegsemmisítések során a légvé
delmi erők és a légvédelmi tüzérség elsődleges iratanyaga megsemmisült, a szerzők minden létező levéltári és memoár
anyagból rekonstruálták a szervezeti felépítést és az eredményeket.
A könyv két nagy részre oszlik. Az első a légvédelem tevékenységét, szervezését,
felépítését, fegyvereit, alkalmazását tárgyalja az 1920-1944 közötti időszakban. Ez fel
öleli a lövegek, fényszórók, fülelőkészülékek, radarok adatait, gyártását, alkalmazását.
UH ВЛЖЛ 74* TÁN - NÁHJIimi I.Y tl Л
Itt kerül megemlítésre a Nimród páncélgépágyúk alkalmazása, a hajókon lévő légvé
delem és a fennmaradt lelövési eredmények.
fi Bofor/lól о Dóráig
A második rész az ellenséges légi hadműveleteket tárgyalja a Magyar Királyság te
Л magyar ié«#Ctefcr»i lűzűrsó«. 1914 1945
I л'й»győzelmek. 1914-1945
rülete felett 1914-18-ban, valamint a légvédelem kiépítésére tett lépéseket. Itt szere
pel valamennyi ismert bombázás a Monarchia területe ellen, illetve a német Zeppelin
léghajók bevetései Szentandrásról kiindulva. Ehhez csatlakozik a haditengerészet lég
védelme és telepítése, valamint a közös hadsereg és haditengerészet pilótáinak légi
győzelmei 1914-1918-ban és az MKH Légierő személyzetének ismert légi győzelmei
1938-1945 között. Ez első ízben kerül Magyarországon publikálásra.
A kötethez 22 oldalnyi fotó és rajzanyag tartozik

Petit Real Kiadó, Budapest, 2008, 240 old. Ára 3990 Ft.
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben 5200 Ft-ért, illetve
postaköltség nélkül megvásárolható a Kékesi könyvesboltban
1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/5750709. (Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Kis J. Ervin

Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi
eszközei 1967-ben
III. rész

szuezi viliámháború után 11 évig viszonylagos bé
ke uralkodott a Közel-Keleten. Ez a béke 1967. jú 
nius 5-én, 4 óra 30 perckor ért véget. Egyiptom fe
lől, a Sínai-félsziget, a Gázai-övezet és a tenger irányá
ból szokatlan számú ellenséges gép közeledtét jelezte az
izraeli rádiótechnikai csapatok szolgálata. Egy órán ke
resztül tartó légi csatával megkezdődött az 1967. évi
arab-izraeli háború.
Eközben az izraeli vezérkar utasítást adott a légierő felé
a „sáát hásin”, vagyis a „zéró óra” végrehajtására, ami nem
volt más, mint a „Moked” (Fókusz) fedőnevű légi hadműve
let pontosított végrehajtása. Valamennyi repülőbázison ri
asztották a pilótákat a tervek, célpontok gyors ismertetésé
re, és Izrael légiereje minden idők legvakmerőbb támadá
sára indult. A célpontok Egyiptom katonai repülőterei vol
tak. A légitámadás több ütemben és egyidejűleg különböző
irányokból zajlott.
A légierő pilótáit valósággal lenyűgözte a terv: elpusztíta
ni a teljes egyiptomi légierőt úgy, hogy az arab pilóták fel se
tudjanak szállni, és a meglepetés erejét kihasználva meg
semmisíteni a repülőtereken állomásozó repülőgépeket és
a kifutópályákat. Berepülni olyan mélységbe, ahol egyálta
lán nem várják az izraeli légierőt.
Egyiptom légiereje 10 repülőtéren állomásozott, az aláb
bi helyszíneken:
- Sínai-félsziget: 4 repülőtér,
- a Szuezi-csatorna övezete: 3 repülőtér,
- Kairó körzete: 3 repülőtér (a nyugati repülőtéren Tu-16
típusú közepes bombázók).
Mordeháj Hód tábornok, az izraeli légierő főparancsnoka
nem akart félmunkát végezni, megvárta, míg a hajnali ütkö
zetből visszatérő egyiptomi kötelékek leszállnak, üzem
anyagot töltenek, akkor jött a „tíz csapás”. A 40 db Mirage
III és Mystére típusú vadászbombázó a Földközi-tenger fe
lett, közepes magasságon végrehajtott szokásos rutinrepü
lés után, amelyet az egyiptomi légvédelmi rendszer, vala
mint a Földközi-tenger keleti vizein tartózkodó amerikai,
szovjet és angol haditengerészeti erők is észleltek, a keleti
irányban lévő támaszpontjaik helyett déli irányba, azaz
Egyiptom légterébe repültek. A repülőgép-kötelék 10-100
m magasságon repült, s ezzel kijátszotta az egyiptomi lég
védelmi rendszer felderítőlokátorait, valamint a jordániai
Abeslumban telepített Marconi 547 típusú távolfelderítő lo
kátort. Ez a három arab ország légvédelmének szolgáltatta
volna a korai felderítési adatokat.
A köteléket tízperces időeltolásokkal két másik, 40 db re
pülőgépből álló kötelék követte. A légi küzdelemből viszszatérő gépek, amelyek mintegy hét percig tartózkodtak a
célterület felett, a támaszpontokon való üzemanyag- és lőszerfeltöltés után újbóli bevetésre indultak. A 2 óra 50 per
ces művelet során egy izraeli gép átlagosan 3 -4 bevetést
hajtott végre. A nagyobb hatósugarú Vaotour típusú bom
bázók feladata a Luxor és Rasz Banisz repülőterek bom
bázása volt. A Mystére és Ouragan repülőgépek a Sínaifélsziget El-Aris, Orsebel Libni repülőtereit támadták, még
pedig úgy, hogy később az izraeli légierő is használhassa
azokat.
A terv értelmében egyidejűleg támadták mind a tíz repü
lőteret. A kifutókat saját gyártmányú betonromboló bom

A

bákkal és rakétákkal rongálták vagy semmisítették meg. El
pusztították a hangárok és a raktárak jelentős részét is. Az
a kevés egyiptomi vadászrepülő, melynek sikerült a levegő
be emelkedni az izraeli Mirage-ok megjelenése előtt, több
nyire percek alatt csatát vesztett az egyiptomi repülőterek
feletti légteret valósággal „befedő” izraeli vadászokkal
szemben.
A jól kialakított haditerv és az izraeli pilóták mintegy há
rom óra leforgása alatt gyökeresen megváltoztatták az
erőviszonyokat a Közel-Keleten. Az izraeli légierő sikere
sen alkalmazta harci repülőgépeit a légi fölény kivívása ér
dekében. Egy háborúban a légierőt - mint a legütőképe
sebb és legmozgékonyabb erőt - a többi haderőnem érde
kében kiterjedten és sokféle feladatra alkalmazzák, nem
volt ez másképp az izraeli légierőnél sem. A légierő
feladata többek között a légi fölény kivívása és megtartá
sa, a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatása, a
harctevékenységi körzetek elszigetelése, a légi felderítés
és a légi mozgékonyságú erők szállítása, különleges fel
adatok, a légi szállítás végrehajtása, a légvédelmi egysé
gek, alegységek megsemmisítése.
Az izraeli légierő elsődleges és legfőbb tevékenysége a
légi fölény kivívása volt, vagyis a döntő fölény megszerzé
se a légtérben. Ez lehetővé tette a szárazföldi csapatok, a
haditengerészet támogatását és az ellenséges haditenge
részet teljes kiiktatását az ellenséges légierő és légvéde
lem ellentevékenységétől mentesen.
A légi fölény kivívása és megtartása - mely gyakorlatilag
eldöntötte a háború sorsát - érdekében Izrael az alábbi
harcászati fogásokat alkalmazta:
- a meglepetéstényező kihasználásával az ellenséges
repülőgépek földön történő megsemmisítése;
- a repülőterek üzemképtelenné tétele;
- a légvédelmi csapatok tűzzel történő megsemmisítése;
- az ellenséges harci gépek megsemmisítése a légtér
ben légi harccal;
- rádiótechnikai eszközök és csapatok megsemmisítése.
Az arab légierők legsebezhetőbb pontjai a „védtelen” re
pülőterek voltak, amelyek megsemmisítése megnehezítet
te vagy kizárta a megelőző légi csapás során esetlegesen
megmaradt harci gépek felszállását. Az 1967-es háború so
rán az arab légierő repülőgépei nyílt álláshelyükön, zárt vo
nalban helyezkedtek el a repülőtereken.
A „Fókusz” hadművelet sikerét az eredményes felderí
tés, a meglepetésszerű támadás és a korábban szokvá
nyossá vált Földközi-tenger feletti repülésből történő ma
nőver szolgáltatta. A hadműveleti terv szerint a
légicsapást úgy tervezték, hogy a támadás napján az el
ső csapást váratlanul 8.45-kor mérjék. Az izraeli felderí
tés megállapította, hogy 8.30 és 9.10 között az egyiptomi
gépek járőrözést nem végeznek, mivel a pilóták akkor
váltanak, a szárazföldi csapatok és a légierő magasabb
parancsnokai pedig ebben az időben útban vannak szol
gálati helyük felé. A 8.45-re tervezett légitámadást a had
színtér légköri és időjárási sajátosságai is indokolták.
A Nílus deltájában és a Szuezi-csatorna felett tavasszal
és kora nyáron hajnalban rendkívül ködös az idő, a köd
reggel nyolc óra után oszlik el, és a felkelő nap hatására
gyorsan felszáll. A köd feloszlását rendkívül tiszta idő kö-
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veti, amikor kiválóak a látási viszonyok és a légköri zava
rok igen ritkák. Ez viszont elősegíti a pontos rárepülést
és a fedélzeti fegyverek alkalmazását. A légi hadművele
ti terv számolt a kiépített arab rádiólokációs rendszerrel,
a terep domborzati viszonyaival és a repülési útvonala
kat ennek megfelelően tervezték meg.
Izrael a légi fölény kivívását követően légierejét a száraz
földi csapatok közvetlen légi támogatására irányította át.
Egyiptom nem gondolhatott többé az izraeli városok, kato
nai célpontok bombázására, képtelen volt a Sínaitérségben elhelyezett mintegy 900 páncélosának légi tá
mogatására, védelmére.
Szinte az első három órában eldőlt a háború sorsa, mivel
Izrael megszerezte, uralta a légteret, és ezzel Egyiptom ki
látástalan helyzetbe került. A „tíz csapás” első célpontjai az
alábbi repülőterek voltak: Rasz Banisz, Kabrit, AbuSzuveir, Fajid. Mlel (Bir Gofgofa), El-Szer Dzsebel, Libni,
El-Aris, Manszura, Rasz Szudar, Luxor.
Az időpontok sorrendjét a következők szerint adták meg.
Támadás napja: 1967. június 5., alapidőpont: csapás a Kairó-nyugat repülőtérre 8.45-kor (minden mást ehhez viszo
nyítottak).
-8 .0 0 : az első hullám emelése (40 db Mirage III és
Mystére típusú vadászbombázó);
- 8.10: a második hullám emelése (40 db repülőgép);
- 8.20: a harmadik hullám emelése (40 db repülőgép);
- 8.45: az első hullám csapást mér a célpontokra,
ugyanakkor a második hullám belép Egyiptom légteré
be, a harmadik hullám pedig ráfordul a célterület
irányára;
- 8.52: az első hullám elhagyja a célterületet;
- 8.55: a második hullám csapást mér a célpontjaira,
ugyanakkor a harmadik hullám belép Egyiptom légte
rébe;
- 9.02: a második hullám elhagyja a célterületet;
- 9.05: a harmadik hullám csapást mér a célpontjaira, a
negyedik hullám emelése;
- 9.12: a harmadik hullám elhagyja a célterületet, az el
ső hullám ekkor már leszáll eredeti repülőtereire;
- 9.42: a negyedik hullám csapást mér a célterületre.
Az izraeli felderítés adatai szerint 5-én, hétfőn délutánra
az egyiptomi légierő a még megmaradt MiG-17 és MiG-19
típusú repülőgépeit áttelepítette a kairói nemzetközi repü
lőtérre és más, még felhasználható mélységben lévő repü
lőterekre. A kora esti órákra az izraeli légierő kötelékei
megjelentek a nemzetközi repülőtér fölött és a pilóták nagy
pontossággal támadták és megsemmisítették a civil repü
lőgépek közé rejtett egyiptomi vadászokat, mégpedig úgy,
hogy az akció során egyetlen polgári utasszállító sem sé
rült meg.
A háború első óráiban Szíria, Jordánia és Irak nem fej
tett ki támadó jellegű légi tevékenységet Izrael ellen.
Ézer Weizmann és Rabin tábornokok úgy döntöttek,
hogy nem indítanak légitámadást ezen országok ellen,
hanem megvárják az ellenséges légi tevékenység bekö
vetkeztét.
Az ellenséges légi tevékenység bekövetkeztére nem kel
lett sokáig várni. Még a délelőtti órákban az arab felek ré
széről berepüléseket, majd Natanja, Kfár Szirkin és
Megiddo körzetében bombázásokat hajtottak végre. Szíriái
repülőgépek a déli órákban a haifai olajfinomítót, a
Meggido izraeli repülőteret és izraeli csapatösszevonáso
kat támadtak a Tiberiás tó körzetében.
Az izraeli légierő azonban rögtön megindította ellentá
madását, és Damaszkusz, M ardzs-Rijal, Dumeir,
Szaigal, valamint a T -4 jelű repülőtereken a szíriai légi
erő jelentős részét megsemmisítette. Délután Haffania
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repülőterét bombázták. Szinte a földön megsemmisítet
ték a szíriai légierő kétharmadát, azaz 52 db harci repü
lőgépet.
Természetesen ezt a légi harctevékenységet is alapos,
minden részletre kiterjedő előzetes izraeli felderítés előz
te meg. Az épségben maradt szír repülőgépek elmenekül
tek a hátországi repülőterekre. Ajordániai légierő harcirepülőgép-állományának teljes egészét, azaz 21 db Huntert
megsemmisítettek, öt szállító repülőgép és egy harci he
likopter mellett, és mindent egyetlen, vagyis az első légi
csapás alkalmával az ammani és a mafraki repülőtere
ken. Irak egyetlen Tu-16 típusú bombázója támadta
Rámát David Haifa repülőterét, de a gépet az izraeli lég
védelem lelőtte.
Az izraeli légierő a H -3 jelölésű iraki repülőteret is tá
madta, az eredmény 6 db MiG-21 és 3 db Hunter típu
sú repülőgép megsemmisítése volt. Az izraeli gépek
minden esetben a 250-500 kg-os saját gyártmányú
bombáikat használták. Ezek a bombák a hatnapos há
ború első napján 25 arab repülőtéren fejtették ki pusztí
tó hatásukat, amelynek következtében Egyiptom, Szíria,
Jordánia légierejének zöme szinte megszűnt létezni, va
lamint az iraki előretolt repülőbázis is jelentős vesztesé
get szenvedett.
Légi harcra csak szórványosan került sor, elsősorban
Szíria légterében. Meg kell jegyezni, hogy a szíriai va
dászpilóták az egyiptomiaknál mindvégig elszántáéban
harcoltak. Az izraeli Mirage III típusú vadászrepülőgé
pek a szórványos légi harcokban a fegyverzetükhöz tar
tozó Matra R530 típusú levegő-levegő osztályú irányított
rakétáikat nem alkalmazták, csupán gépágyúikat hasz
nálták. A légi harcokban megsemmisített repülőgépek
száma mind arab, mind izraeli részről csekély volt
(20-20 db).
Az egyiptomi légvédelmi rakétacsapatok Kairó közelé
ben indítottak ugyan néhány SA -2 típusú rakétát, de a
légi célok kis magasságban való repülése és az alkal
mazott rádióelektronikai zavarás miatt ezek célt tévesz
tettek. Mindössze egy izraeli repülőgépet semmisítettek
meg rakétával. Az izraeli légierőnek - a légi harcokban
elvesztett repülőgépeken kívül - a szíriai légierő csapá
sai és a jordániai nagy hatótávolságú tüzérség repülőte
rek elleni csapásai okoztak veszteségeket, főleg az első
napon.
Egyiptomnak a hat nap alatt megközelítően 300 harci és
40 más típusú repülőgépe vált harcképtelenné. A tűzszünet
időpontjára mintegy harminc harci repülőgépe maradt. Pi
lótaállománya is jelentős veszteséget szenvedett annak el
lenére, hogy a repülőgépek - néhány kivételével - a földön
semmisültek meg. A 350 fős repülőgépvezető-állományból
százan vesztették életüket, illetve sebesültek meg.
Hód tábornok elsődleges célpontjai az első napon kizá
rólag az arab repülőterek kifutópályái, hangárok, raktárak
és a légierő repülőgépei voltak, csak később csaptak le az
arab katonai repülőtereket körülvevő légvédelmirakéta-ütegekre, bár ezek viszonylag hatékonyan vették fel a harcot
az izraeli repülők ellen.
A háború első napján a következőképpen alakultak a fe
lek légierőinek veszteségei.

E g y ip t o m
-

30
27
12
95

db
db
db
db

v e s zt e s é g e i

Tu-16 típusú bombázó;
II—28 típusú könnyűbombázó;
Szu-7 típusú vadászbombázó;
MiG-21 típusú vadászrepülőgép;

T a n u lm á n y o k

.

Lelövés ideje Izraeli hajózó neve Alegység Repülőgép típusa Lelövés módja Lelőtt rg. típusa
(lajstromszám)

Ország

1967. 07. 04.
1967. 07. 07. 0 . Marom
1967. 07. 07.
1967. 07. 08. A. Ben-Nun
1967. 07. 11. Y. Agmon
1967. 07. 15. 0 . Shawitz
1967. 07. 15. R. Ronen
1967. 07. 15. A. Ben-Nun
1967. 07. 15. E. Prigat
1967. 07. 15.
1967. 07. 15. A. Snir
1967. 07. 15. 0 . Marom
1967. 07. 15. 0 . Marom
1967. 07. 15. A. Snir
1967. 07. 20. Y. Agmon
1967. 07. 16. I. Spector
1967. 10. 10.
1967. 10. 12.
1967. 10. 12.
1967. 10. 12.
1967. 10. 12.
1968. 10. 10.
1968. 10. 12.
1968. 12. 24.
1968. 12. 24.
1969. 02. 12.
1969. 02. 12.
1969. 02. 12.
1969. 02. 24. A. Shalmon
1969. 02. 24. Y. Richter
1969. 03. 03. Z
1969. 03. 08.
1969. 03. 08.
1969. 03. 15.
1969. 03. 15.
1969. 04. 14. R. Rozen
1969. 04. 14. M. Eyal
1969. 05. 05.
1969. 05. 19.
1969. 05. 21. R. Ronen
1969. 05. 2 1 .0 . Marom
1969. 05. 21. R. Rosen
1969. 05. 21. A. Snir
1969. 05. 29. E. Noyner
1969. 06. 24. A. Amir
1969. 06. 26. Y. Spector
1969. 06. 26. 0 . Marom
1969. 06. 26.
1969. 06. 26.
1969. 07. 02. E. Carmi
1969. 07. 02. E. Carmi
1969. 07. 02. Y. Richter
1969. 07. 02. Y. Richter
1969. 07. 02. A. Amir

EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
EAK
Szíria
Egyiptom
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
EAK
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom

101. szd.
101. szd.
119. szd.

119. szd.
119. szd.
119. szd.
119.
101.
101.
119.

szd.
szd.
szd.
szd.

119. szd.
101. szd.
?. szd.

119. szd.

119. szd.

119. szd.
117 Sqd
117 Sqd

Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ 68
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ 58
Mirage NIC
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ 19
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ 58
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ
Mirage IIICJ

30
30
30
30

mm
mm
mm
mm

Shafrir Mk.1
Shafrir Mk.1
30 mm
R-3S

AIM-9D
AIM-9D
30 mm
Shafrir Mk.2
30 mm

Shafrir Mk.1
30 mm
Shafrir Mk.1
Shafrir Mk.1
30 mm
30 mm

Shafrir Mk.2
Shafrir Mk.2

MÍG-17F
MÍG-17F
MiG-17
MiG-21
Su-7
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
Su-7
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17
Su-7
MiG-21
MiG-19
MiG-19
MiG-19
MiG-19
MiG-21
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-21
MiG-21?
MiG-21?
MiG-21 PF
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21 PF
MiG-21PF
MiG-21
MiG-19
MiG-21
MiG-21
MiG-21 PF
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21 PF
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
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(T a n u lm á n y o k

1969. 07. 07. 0 . Marom
1969. 07. 07.
1969. 07. 08. U. Even-Nir
1969. 07. 08. G. Foreman
1969. 07 08. G. Foreman
1969. 07. 08. E. Ben-Eliyahu
1969. 07. 08. S. Weintraub
1969. 07. 08. R. Goren
1969. 07. 20. G. Aven
1969. 07. 20.
1969. 07. 20.
1969. 07. 20. G. Aven
1969. 07. 20.
1969. 07. 22. S. Weintraub
1969. 07. 24. A. Amir
1969. 07. 24. M. Tzuk
1969. 07. 24. Y. Nis
1969. 07. 24.
1969. 07. 24.
1969. 07. 24.
1969. 07. 24.
1969. 07. 28. A. Amir
1969. 08. 03. Zuckerman
1969
S. Weintraub
1969
S. Weintraub
1969
S. Weintraub
1969. 09. 11. G. Aven
1969. 09. 11. G. Aven
1969. 09. 11. D. Harish
1969. 09. 11. Y. Koren
1969. 09. 11. M. Shmul
1969. 09. 11. U. Even-Nir
1969. 09. 11. I. Gonen
1969. 09. 11. E. Hankin
1969. 10. 0 6 .1. Baharav
1969. 10. 0 6 .1. Baharav
1969. 10. 06.
1969. 11. 11. E. Hankin
1969. 11.11.
1969. 11. 11.
1969. 11.27. M. Shmul
1969. 11.27.
1969. 11.27. S. Navat
1969. 11.27.
1969. 12. 11. M .Shmul
1969-1970 Withheld
1969-1970 Withheld
1969-1970 Withheld
1969-1970 A. Snir
1969-1970 Y. Nir
1969-1970 A. Dosh
1969-1970 A. Ronen
1969-1970 A. Amir
1969-1970 A. Shalmon
1969-1970 A. Shalmon

101. szd.

101. szd.
117. szd.

119. szd.

119. szd.

101. szd.
101. szd.

101. szd.
101. szd.
69. szd.

Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
F-4E
Mirage
Mirage
Mirage
F-4E
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
F-4E
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage
Mirage

IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ 33
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ 58
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ
IIICJ

Shafrir Mk.2

Shafrir Mk.2
Shafrir Mk.2

30 mm
Shafrir Mk. 2.
30 mm
R-3S

R-3S

30 mm

30 mm
30 mm

MiG-17
MiG-17
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-17
MiG-21
MiG-21
MiG-17
Su-7
MiG-21
MiG-21
Su-7
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17
MiG-17F
MiG-21

Su-7
Su-7
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
Su-7
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-17
MiG-17
MiG-21
MiG-21
MiG-17F
MiG-21
MiG-21
MiG-21
MiG-21
Su-7

Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Szíria
Szíria
Szíria
Egyiptom
Szíria

MiG-21
MiG-21

Egyiptom
Egyiptom

1. táblázat. Az izraeli légierő és légvédelem által 1967-1973 között lelőtt repülőgépek (Folytatjuk)
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Egyiptom
Egyiptom
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Szíria
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom
Egyiptom

T a n u lm á n y o k

-

25 db MiG-19 típusú vadászrepülőgép;
85 db M iG -15 és -1 7 típusú vadász- és vadászbombázó;
24 db 11-14 típusú szállító repülőgép;
8 db An-12 típusú szállító repülőgép;
11 db helikopter.

Az egyiptomi veszteség összesen 274 harci, 32 szállító re
pülőgép és 11 helikopter volt. Vagyis az eredeti 431 db har
ci repülőgép kb. kétharmada (63%) megsemmisült. Fokoz
ta a veszteséget, hogy az amúgy is igen csekély létszámú
repülőgép-vezetői állományból (350 fő) mintegy 100 fő
meghalt vagy megsebesült.
A jelentős repülőgép-veszteség mellett az izraeli légitá
madások szétrombolták a légvédelmi lokátorhálózatot (23
lokátorállomás semmisült meg, köztük 16 a Sínai-félszigeten) és több légvédelmi rakétaindító-helyet is.

Szíria veszteségei
-

2 db II—28 típusú könnyűbombázó;
32 db MiG-21 típusú vadászrepülőgép;
23 db M iG -15 és -1 7 típusú vadász- és vadászbombázó;
3 db helikopter.

Megsemmisült az adzsluni nagy hatótávolságú loká
torállomás is. Az 57 db harci repülőgép a meglévő 127-nek
majdnem a fele, a veszteség mintegy 45%-os volt.
Jordánia veszteségei

- 21 db Hunter típusú vadászbombázó;
- 8 db szállító repülőgép;
- 1 db helikopter.
A légitámadás következtében a jordániai légierő teljes harcirepülőgép-állománya (18 db működőképes és 3 tartalék)
megsemmisült.

Irak veszteségei
-

1 db
9 db
5 db
5 db

Tu-6 típusú bombázó repülőgép;
MiG-21 típusú vadászrepülőgép;
Hunter típusú vadászbombázó;
11-14 típusú szállító repülőgép.

Az iraki légierő 106 db repülőgépéből 16 db repülőgép
semm isült meg, mivel az iraki légi tám aszpontok zöme
messzebb volt, mint az izraeli repülőgépek hatótávol
sága.
Az arab országok légiereje az első légicsapás során öszszesen 367 db (más adatok szerint 374 db) harci repülőgé
pet vesztett, ami a teljes állomány (682 db) több mint 50%a. A háború megkezdése után 60 órán belül (június 7-én es
tig) az arab országok teljes repülőgép-vesztesége 444 dbra emelkedett.

Izrael veszteségei
-

2 db
4 db
4 db
4 db
1 db

Mirage III típusú vadászbombázó;
Super-Mystére típusú vadászbombázó;
Mystére IV típusú vadászbombázó;
Ouragan típusú vadászbombázó;
Vaotour típusú vadász- és vadászbombázó.

Izrael légiereje - izraeli hivatalos jelentés szerint - a há
ború első napján a megelőző légicsapás során (2 óra 50
perc alatt) 19 db harci repülőgépet vesztett. A veszteség
az eredeti állomány (286 db) kb. 6%-a, ami - a további
veszteséget is figyelembe véve - nem érintette az izra
eli légierő ütőképességét. 1967. június 5-én, ill. június
7-én estére az izraeli légierő kivívta a légi uralmat, ami
rendkívül jelentős hatást gyakorolt a háború további me
netére.
A világ nem értette, hogyan lehet három óra alatt 375
db repülőgépet m egsemmisíteni, vagyis egy háború
sorsát eldönteni. A pontos és m egtervezett légi hadmű
velet kivitelezésének elemzésére és magyarázatára
csak évek elteltével kerülhetett sor. A siker alapját a felderítő-hírszerző szolgálat adta. Jelentésük értelmében
az egyiptomi légierő magas rangú vezérkara, főtisztjei
általában reggel 8 óra tájban indultak otthonról a mun
kahelyükre. A vadászpilóták 8 óra és 8.45 között regge
liztek, kávéztak és várták a kilenc körül kezdődő eliga
zítást.
Tehát a támadás végrehajtásának időpontja nem volt
véletlen. A háborút megelőző felkészítés során Izrael a
10-15 000 méter magasan repülő felderítőgépekkel az
arab országok szinte minden négyzetméterét lefényké
pezte. A többszöri légi felvételek elkészítése és elemzé
se alapján az izraeli légierő pontosan tudta, melyik repü
lőtéren hány darab és milyen típusú ellenséges repülő
gép állomásozik, melyik repülőgépet hova rejtették, és
hol vannak a megtévesztésre szánt, fából készült maket
tek. A pontos felderítés és elemzés eredményeképp a
négyes kötelékben felszálló pilóták minden tagja azono
sítani tudta a számára kijelölt célokat, amelyeket tám ad
nia kellett.
A sikeres harctevékenység végrehajtásában az is
közrejátszott, hogy a berepülés koreográfiája Egyiptom
fölé a „radarhálózat réseiben” szintén pontosan és töké
letesen kidolgozott volt. Az egyiptomi radarok többnyire
csak akkor vették észre a közeledő légi ellenséget, mi
kor az már elrepült fölöttük, harcfeladatát már végrehaj
totta.
Izrael sikere a jelentős arab túlerővel (mind személyi,
mind technikai) szemben azzal magyarázható, hogy dön
tő jelentőségű volt a tökéletesen kidolgozott hadászati
koncepció és megvalósítás, a meglepetésszerű, célratö
rő és elszánt, lendületes támadás. Egyetlen lehetőség
ként csak a rövid ideig tartó villámháború kínálkozott,
ugyanis egy maratoni állóháborúban a csekély utánpót
lással rendelkező miniállam hamar kifulladt volna. Alábe
csülték Izrael állam lehetőségeit, hiányos és pontatlan
volt az arab hírszerzés, és nem megfelelő az arab harci
szellem, valamint harci morál. Ez a háború a gyakorlat
ban bizonyította a régóta ismert katonaelméleti tétel he
lyességét, miszerint a megtámadott állam korszerű harci
technikai eszközeinek mennyiségi fölénye önmagában
holt potenciál, ha az államhatalom döntései bizonytala
nok és a katonai vezetés tehetetlen, illetve nem áll a
helyzet magaslatán.
(Folytatjuk)
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Jak—12R futárgépek
a Magyar Néphadseregben
A

KÖ ZTUDATBAN Á LTALÁBAN a Z

hO -

nosodott meg, hogy a Magyar
Néphadsereg hadrendjében va
dász-, harci, bombázó- és szállító re
pülőgépek, később pedig helikopterek
álltak rendszerben. Kevésbé köztu
dott, hogy több mint tíz évig futárgépek
is teljesítettek szolgálatot a légierő
ben. Igaz, nem nagy számban, de
több alakulatnál is rendszeresítették a
Jak-12R Gém típusú repülőgépet.

A TÍPUS KIFEJLESZTÉSE
A futárgépet a Szovjetunióban fejlesz
tették ki közvetjenül a nagy honvédő
háború után. Állítólag maga Sztálin
szorgalmazta legjobban a típust. A
Jak-12 kifejlesztésére az egyik legne
vesebb tervezőiroda, a Jakovlev vezet
te csoport kapott megbízást. A Jak-12est tervező Alekszandr Szergejevics
Jakovlev repülőmérnök csapata 1944ben kezdett hozzá a terv kidolgozásá
hoz. Olyan kisgépet kívántak létrehoz
ni, melynek nincs szüksége betonos és
hosszú felszállópályára. A Jakovlevtervezőiroda már több sikeres típust fej
lesztett ki az 1940-es, majd a követke
ző évtizedekben, vegyes építésű repü
lőgépek készültek, a fődarabok fából,
fémből és vászonból voltak. A Jak-12
futárgép prototípusával 1947-ben kezd
ték el a próbákat és a berepülést.
(Kialakításának előzménye volt, hogy
a Szovjetunió az 1940. február 11-i né
met-szovjet gazdasági szerződésben
megvásárolta a Fieseler Ft 156 Storch
futárgép gyártási jogát és két példányát.
О. K. Antonov, aki akkor még vitorlázó
gép-tervező volt, kapta a parancsot,
hogy a megszállt Litvániában a kaunasi
gyárban kezdje meg a gép sorozatgyár
tását. Itt két változat épült, az SS (futár
összekötő) és az N2 (sebesültszállító).
A 240 LE-s Argus 10C motort lemásol
ták a 220 LE-s MV-6 típus formájában.
1941 júniusára 2 db épült meg, a hábo
rú miatt a sorozat nem valósult meg. A
gyár pár nap múlva német kézre került,
a dokumentáció sorsa nem ismert. Ami
kor Jakovlev parancsot kapott a munká
ra, minden előzmény megvolt, mégis
egy csillagmotoros, primitív kialakítású
gyengébb gépet hozott létre. Ehhez volt
meg a színvonala. - A szerk.)
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1. ábra. Kádár István repülő őrnagy, a
Jak-12-es futárgépek rajparancsnoka

A Jak-12 a kísérletezés, berepülés
során jól vizsgázott, a kívánt követelmé
nyeknek megfelelt. A kisebb-nagyobb
módosításokat követően alkalmassá
vált utas- és teherszállító, mentő-beteg
szállító, futár-, iskola-, gyakorló, mezőgazdasági változat kialakítására. A gép
sorozatgyártását 1949-ben kezdték el,
1950. április 6-án született kormányha
tározat a típus rendszeresítéséről. A
Szovjetunión kívül más országokban is
rendszerbe állították a típust.

A J ak- 1 2

leírása

A Jak-12 típusú futárrepülőgép felső
réseit szárnyas és több feladatra alkal
mas könnyű gép. Vegyes szerkezeti
megoldású repülőeszköz. Törzsrésze
krómacél csőből hegesztett rácsszer
kezet, rétegelt falemez és vászonborí
tás fedi. A vezetőfülke mögötti rész vá
szonborítású. Az első típusváltozat
még faépítésű volt, az R szériaválto
zattól kezdődően pedig fémépítésű
szárnnyal készült.
A téglalap alaprajzú, két főtartós
szárny teljesen faépítésű, lemez- és vá
szonborítású, a repülőgéptörzs alsó ré
széhez két-két kitámasztódúccal illesz
tették. A függőleges és vízszintes ve
zérsíkok szintén faépítésűek, vászon
borítással. A vezérsíkokat dúcokkal és
kábelekkel erősítették a főtartókhoz. A
belépőéleket szintén fából készítették.

Hossz:
9,0 m
Magasság:
3,12 m
Szállítható személy:
4 fő
Repülési csúcsmagasság
4160 m
Felszállótömeg:
1400 kg
Hasznos teher:
350 kg
Felszállósebesség:
45 km/h
Siklósebesség:
90 km/h
Maximális repülési idő:
3h
Fesztáv:
12,6 m
Szárnyfelület:
23,86 m2
Üres tömeg:
1026 kg
Hatótávolság:
550 km
Csúcssebesség:
184 km/h
Utazósebesség:
150 km/h
Leszállósebesség:
35 km/h
Benzintípus:
72 oktános
1. táblázat. A futárgép adatai

A futóműve hárompontos merev
rendszerű, nem behúzható, farokkere
kes. A főfutóművek mérete 600x180
mm, a kormányozható farokkerék
200x110 mm-es. A fékezés hatásfokát
növelte a rövid pályán történő leszállá
sok esetén a farokkerék előtt elhelye
zett mechanikus működtetésű kien
gedhető kapa.
Hajtóműve Ivcsenko AI-14R típusú,
kilenchengeres, dugattyús, 260 LE-s
(191 kW) csillagmotor. NACA burkolat
lemez védte a külső mechanikai
szennyeződésektől. A VIS—530—11
légcsavar kétágú, 2,75 m átmérőjű,
változtatható állásszögű.
A mezőgazdasági változat 470 I
vegyszert tudott szállítani. Szériaválto
zatai: Jak-12B (kísérleti darab),
Jak-12SZ (mentő), Jak-12SZH (mezőgazdasági), Jak-12GR (vízi), Jak-12R
(futár), Jak-12M (módosított), Jak-12A
(az M széria továbbfejlesztett változa
ta). A különböző változatokból több
mint 4500 darabot gyártottak, ezenfelül
Kína is megépített néhány százat.
A motorindítás légcsavar átforgatása
után 50 atm levegőnyomással palackról
történik. A repülőgépben belső levegőpa
lack is volt. Általában a motort külső leve
gőpalackról indították. A légcsavarállítás
olajnyomással történt. A futárgépnél a le-
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2. ábra. Jak-12 Gém háromnézeti rajza

szállásnál a fékszárny 45°-ra, földet érés
nél 90"-ra kitért. Ekkor a repülőgép-veze
tő a kampót kiengedte, majd fékezett.
A repülőgép mintegy 50-60 m kifutási tá
volság után képes volt megállni.

A t íp u s M

agyarországon

A koalíciós együttműködés alapján a
futárgépekből tíz darabot a magyar lé
gierő is vásárolt. 1952. január 3-án és
4-én érkeztek a gépek vasúti szállítás
sal a tököli katonai repülőtérre. A kira
kodás, kicsomagolás után a repülő
műszakiak a szovjet mérnökök irányí
tása mellett szerelték és állították öszsze a futárgépeket. Az átvett és üzem
be állított repülőgépek használtak vol
tak, általában 60 óra repült idővel ren
delkeztek. A Jak-12 gépek gyári szá
mai: 0103, 0104, 0111, 0114, 0115,
0116, 0117, 0120, 0122, 0126. A Ma
gyarországon rendszerbe állított típus
a Gém fedőnevet kapta.
A Légierő Parancsnokság osztotta
szét a futárgépeket a repülőalakulatok
között. A repülőhadosztályok parancs
nokságai (2 vadász-, 1 csata- és 1
bombázóhadosztály) két-két, össze
sen nyolc, a Budaörsön települő 16.
önálló vegyes repülőszázad szintén
két gépet kapott. A bombázórepülő
hadosztály felszámolása után egy
Jak-12-est kapott a szolnoki Kilián
György Repülőtiszti Iskola is.
A gépek üzemeltetése, repültetése
révén sérülések, balesetek is történtek
a típussal. így érthető, hogy az egyik
magasabbegységtől átcsoportosítot
tak egy-egy gépet. 1955. október 1-jei
hatállyal Budaörs települési helyen a
16. szállító repülőszázad ezreddé
szerveződött. Az alakulat parancsnoka
B. Varga Sándor őrnagy, a politikai he

lyettes Nasztanovics Ferenc százados idejük zömét (egy részét) futárfelada
lett. Az ezred gépállománya ekkor 11 tokra és ellenőrzési feladatokra fordí
db Li-2, 2 db An-2, 3 db Aero-45 és 3 tották.
db Jak-12 volt.
Az MN 28. csatarepülő-hadosztálynál 1952-ben 1 db, 1953-ban 2 db, A TÍPUS AZ 1956-os FORRADALOMBAN
1954-ben 2 db, 1955-ben 3 db, 1956ban 3 db Jak-12-es üzemelt. Valószí Az 1956. október 23-án kitört forrada
nű, hogy közben a légierő kapott még lom idejére a magyar légierőben már
újabb Jak-12-es gépet, ugyanis a né csak hét ilyen gép maradt. A típus
hai dr. Iván Dezső nyá. repülő alezre megoszlása a repülőalakulatok között:
des kutatásai szerint 1955. december a 66. vadászrepülő-hadosztálynál 2
1-jei hadrend szerint a magyar légierő db, a 25. hadosztály-parancsnokság
ben 427 repülőgép állt szolgálatban,
nál Taszáron 1 db, a Kilián György Re
ebből 14 Jak-12 típusú volt.
pülő Tiszti Iskolán Szolnokon 1 db, a
Az 1956. október 16-án kelt állo 16. szállító repülőezrednél Budaörsön
mánytáblában az MN 66. vadászrepü- 2 db, javításon 1 db.
lő-hadosztálynál (Kecskemét) a had
Érdekes tény az is, hogy ezeket a
osztály-parancsnoki rajba volt beoszt könnyű futárgépeket talán a forrada
va két Jak-12-es. Akkor a hadosztály lom idején használták a legsokolda
parancsnokság rajában szolgált repü lúbban. Atípus jellegének megfelelően
lőgép-vezetőként Kádár István főhad jól tudták alkalmazni futárfeladatra,
nagy és még három hajózó: Fialka Jó röpcédulaszórásra, felderítésre, időjá
zsef főhadnagy, Németh István és rási adatok és oszlopmozgások megfi
Cinkota Mihály hadnagyok. Ők vala gyelésére. Október 24-én Kecskemét
mennyien repülték a Jak-12-est. A pa ről a 66. vadászrepülő-hadosztály állo
rancsnoki rajban rajtechnikus volt Bo mányából felszállt egy Jak-12 típusú
dor István főhadnagy, repülőgép-tech futárgép, mely röpcédulákat szórt a fő
nikus Kanaba István alhadnagy, város felett. Október 26-án Iván Dezső
Libárdi Géza, Pócsik Sándor hadna őrnagy és Vázsonyi Miklós százados
gyok és Novák János főhadnagy. Ez a pilóták, valamint a Bács megyei Nép
névsor szerepelt még az 1955-56-os újság egyik szerkesztője szállt fel
kiképzési időszakra készített állomány Jak-12-essel, ismét röpcédulát szór
táblában is. Kádár István repülő főhad tak Budapest lakosságának. Már a So
nagyot 1953-ban helyezték Kecske roksári út fölött repültek, amikor isme
métre, ahol elvégezte a MiG-15 típus retlen személyek géppisztolyból tüzet
ra az átképzést. Egy évet repült csak nyitottak a gépre, és az találatot ka
sugárhajtású géppel, majd egészség- pott. Ennek ellenére szerencsésen le
ügyi okok miatt letiltották a típusról. szálltak vele Kecskeméten, megállapí
1954-ben helyezték át az MN 66. va- tották, hogy a fegyveresek a szárny
dászrepülő-hadosztály parancsnoki jobb oldalát a benzintartály melletti ré
rajába, ott átképzést nyert a Jak-12
szen lőtték át.
futárgépre repülőgép-vezetői beosz
Kecskemétről még több alkalommal
tásra.
is bevetették a futárgépeket különböző
A Jak-12-est jó tulajdonságai miatt irányban és különböző feladatokra,
kényelmes, jól vezethető eép.it'k is melyeket mindannyiszor sikeresen ol
merte meg a repülőállomány. A gépe dottak meg. Budaörsről és Taszárról is
ket kiképzésre és főleg futárfeladatok bevetették a típust 1956 őszén. Akkor
ellátására állították szolgálatba. A is felderítéseket és futárfeladatokat tel
Jak-12 típussal hajtotta végre a had jesítettek. Vázsonyi Miklós százados
osztálytörzsek veze
tő pilótaállománya a
fontosabb és sürgős
3. ábra. A Jak-12-es az 1956-os forradalom napjaiban.
futár- és ellenőrzési
A függőleges vezérsíkon és a szárnyakon a csillag helyén
feladatokat az alá új, ék alakú felségjeleket festettek fel
rendelt ezredeknél.
A 16. önálló repü
lőszázad és a magasabbegységek pa
rancsnokságának ki
jelölt repülőgép-ve
zetői elvégezték az
átképzést a típusra.
A pilóták a megadott
óraszámban kikép
zést kaptak Jak-12esre, de a repülési
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4. ábra. Jak-12R típusú futárgép Szolnokon a Repülőtechnikai Múzeumban

október 26-án, 29-én és 30-án is repült
Jak-12-essel, átrepülést, illetve felde
rítést hajtott végre.
Általában az volt a jellemző, hogy a
repülő-magasabbegységek törzseiben
és az ezredek vezető beosztású repülő
gép-vezetői közül repülték néhányan a
típust. Az 1956-os forradalom időszaká
ig egyes visszaemlékezők és a rendel
kezésre álló állománytáblák alapján az
alábbi személyek repülték a Jak-12-est:
Jugovics János őrnagy, a 25. hadosz
tály parancsnokhelyettese, más alaku
latoknál Dóba László őrnagy, Eőri Elek
őrnagy, Sirák Géza százados, Iván De
zső őrnagy, Paár Ferenc főhadnagy, La
kos Kálmán hadnagy, Kalmár Oszkár
hadnagy, Vázsonyi Miklós százados,
Vörösmarty Béla őrnagy, Kovács Béla
százados, Németh Béla százados,
Ványa Jenő százados, Garai Imre fő
hadnagy, Mezőfi István százados, Ká
dár István főhadnagy, Vadas Jenő fő
hadnagy, Takács Géza főhadnagy.
Vázsonyi Miklós százados, a 66. vadászrepülőhadosztály-parancsnokság
légilövész-szolgálatának vezetője - a be
osztása révén - 1955 októberében át
képzést kapott a Jak-12R típusra. Az ok
tatóval október 13-án több felszállást is
végrehajtott. Három bemutató iskolakor,
illetve légtérrepülés után már egyedül
hajtott végre fel- és leszállást. Ezt követő
en hetente több alkalommal is repült a tí
pussal a magasabbegység alárendeltsé

gébe tartozó alakulatokhoz. Vázsonyi
Miklós szerint a futárgép könnyedén rea
gált a kormánymozdulatokra, stabil repü
lőtulajdonságokkal rendelkezett. A fordu
lókban nem csúszkált, a bedöntési szö
get megtartotta. Siklás közben csak ol
dalszél esetén kellett korrigálni az irányí
tást. A földet érés után hamar megállt,
besegített a hatásos kézifék is.

Ismét hadrendben a Gémek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően szinte meg
szűnt a magyar légierő. A katonák egy
részét leszerelték, egy részük karha
talmi szolgálatot teljesített. A haditech
nikát - köztük a repülőgépeket - kon
zerválták. Hónapokig nem volt a repü
lőtereken repülőkiképzés. A vadászrepülő-hadosztályokat 1957. április 30-i
hatállyal felszámolták.
1957 áprilisában kezdték új alapok
ra helyezni a légierőt. Taszáron meg
alakult az 1. és a 2., Kecskeméten pe
dig a 3. vadászrepülő-század. Ezeket
az alegységeket az 1957. április 15-i
hatállyal szervezett MN Repülő Kikép
ző Központnak (fedőszáma: MN
4532) rendelték alá. Kecskeméten lét
rehoztak még egy vegyes repülőszá
zadot, melynek a hadrendjébe Li-2,
II—28, Jak-12 és Ja k-1 8 típusú repü
lőgépek és Mi—4 típusú helikopterek
tartoztak. A gépeket
1957 áprilisában re
5. ábra. A 0114-es oldalszámú Jak-12-es Kecskeméten,
pülték át Budaörsről
1960 körül
Kecskemétre. Május
ban két Jak-12R és
két Ja k-1 8 érkezett a
vegyes repülőszázad
hoz. Az RKK állomá
nyában 96 repülőesz
köz volt rendszeresít
ve, ezzel szemben
345 volt, tehát 249 dbbal több az előírtnál.
Jak-12-esből hat kel
lett és hét volt. Ebből
négy Kecskeméten,
kettő pedig Taszáron
települt.
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Az 1957. őszi állománytáblában a ve
gyes repülőszázadnál négy Jak-12 volt
rendszeresítve. A gépeket a futárrajba
szervezték a Jak-18 típussal együtt, a
rajparancsnok Lohn János hadnagy
volt. Repülőgép-vezetők: Demény
László főhadnagy, Miklai Alfréd és
Ivanicska Ferenc hadnagyok. Repülőgép-rajtechnikus: Desits Ferenc főhad
nagy, repülőgép-főtechnikus: Kelemen
Lajos, Tóth István és Molnár Gyula
hadnagyok, Elek Sándor főhadnagy.
Az 1958. őszi átszervezéskor alapvető
módosítások történtek a repülőcsapatok
nál. 1958. november 1-jei hatállyal a vadászrepülő-századokból ezredeket ala
kítottak. A vegyes repülőszázadból 1958.
december 1-jével a HM 0422/1958. szá
mú parancs alapján megalakult az MN
86. önálló vegyes repülőszázad, a pa
rancsnoka Szeidl József repülőszázados
lett. Állományába továbbra is négy futár
gép tartozott. A futárrajnál rajtechnikus
volt Desits Ferenc főhadnagy, repülőgép
technikusok: Kelemen Lajos, Elek Sán
dor, Láng Károly, Gál József, Nagy István
és Molnár János főhadnagyok. Ekkor
Kádár István százados lett a futárraj pa
rancsnoka. Rövid idő múlva a rajhoz ke
rült Kovács Zoltán százados és D. Kiss
Béla őrnagy is.
Az 1960-as állománytáblában már
az MN RKK parancsnokságnál szere
pelt a négy Jak-12-es. Az 1961. szep
tember 16-án Kecskeméten alakult
MN 86. önálló repülőosztály (MN
6690) hadrendjébe került át ismét 4 db
Jak-12R típusú futárgép. Az új állo
mánytábla kialakításakor összevonták
a négy Jak-12-esből álló futárrajt és a
négy Li-2-esből álló szállítórajt, és lét
rejött a szállító és futárrepülő-század.
A futárgépek mechanikusai Bagyura
János és Ésik Sándor őrmesterek, ké
sőbb pedig Szekeres János törzsőr
mester volt. Az 1962-es őszi szerve
zés nem érintette a Jak-12 típust.
Továbbra is alapvetően futárfelada
tokat teljesítettek a Gémek, csak időn
ként hajtottak végre repülőkiképzést.
A futárrajba tartozó Kovács Zoltán
századosnak és D. Kiss Béla őrnagy
nak 1961-ben nem volt a típusra osz
tályba sorolása. Ez a két pilóta időjárá
si minimumot 300 m felhőalapnál, 3
km-es vízszintes látás mellett, 12 m/s
szélerősségnél repülhetett. 1961-ben
már Kovács Zoltán százados volt a fu
tárraj parancsnoka. Az osztálypa
rancsnok engedélyezte, hogy Kovács
Zoltán százados, D. Kiss Béla és
Garai Imre százados J a k -1 2 és
Jak-18 típusú repülőgépek repülése
esetén nappal egyszerű időben repü
lést vezessen az irányítótoronyból.
Az 1961-es kiképzési évben a
Jak-12R típusú gépek repülőkikép-
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6. ábra. A 0104-es vagy 0114-es oldalszámú Jak-12-es Kecskeméten, mögötte ll-28-as gépek, 1960

zésre csak 76 órát, hadműveleti szállí
tási feladatra pedig 395 órát fordítot
tak. Ez összesen 762 felszállást és
471 repült órát jelentett. A következő
évben 48 órát a kiképzési repülésre,
259 órát pedig hadműveleti feladatra
fordítottak. Összesen 307 órát repül
tek és 519 felszállást hajtottak végre.
Sajnos a következő évekről nem áll
rendelkezésre repülési statisztika.
Az 1961-1963-as kiképzési évek
ben a vegyes repülőosztály hajózóál
lománya tökéletesítette repülési tech
nikáját Li-2, II—28, Jak-12 típusú repü
lőgépeken és Mi—1 helikoptereken.
Kádár István nyá. repülő őrnagy emlé
kezése szerint a Jak-12 futárgépek
évente átlagban 80-120 órát repültek,
ő 1954-1964 között 1500 felszállás
során 810 órát repült Jak-12-essel.
1962. április 9-18. között két
Jak-12R települt Budaörsre. A 0104
és a 0115 oldalszámú futárgépek részt
vettek a Duna-1962 fedőnevű hadse
reggyakorlaton. Személyszállítás és
futárfeladat végrehajtása volt a szere
pük. A gyakorlat zárónapján települtek
vissza Kecskemétre.

a jelentésekben. Egy 1969-ben készí
tett jelentés szerint a 0126 oldalszámú
gép még hadrendben volt.
1962-ben a 86. önálló vegyes repü
lőosztály a 0114-es oldalszámú gépet
az OLPK parancsa alapján átadta üze
meltetésre a 47. honi vadászrepülő
ezrednek két év időtartamra. A 0126ost 1972-ben végleg kivonták a légierő
hadrendjéből. Ezt a Jak-12-est 1972
végén átrepülték Szolnokra múzeumi
példánynak. Ennek a gépnek jelenleg
le vannak szerelve a szárnyai, úgy tá
rolják. Mindösszesen 1209 óra 59 per
cet repült, felszállásai száma 1943.
Összesen öt alkalommal végeztek raj
ta nagyjavítást, az utolsót 1969-ben
Esztergomban. Ezután még 192 óra 8
percet repült, és 258 felszállást teljesí
tett a kivonásig. Az utolsó felszállást
Varga pilóta hajtotta végre 1972. ápri
lis 19-én.
1957 után repülték a típust Szeidl
József, Kozmács István, Rocsa Sán
dor, Vizinger Géza alezredesek,
Csiker István, Kovács Zoltán, Kádár
István és D. Kiss Béla századosok.

Események Jak-12- essel
Kivonás a hadrendből
Kádár István százados volt 1962-64
között a futárraj parancsnoka, ő 1964.
október 30-án repült utoljára a típuson.
A futárrajban lévő négy Jak-12R oldal
száma: 0104, 0114, 0115, 0126. A fu
tárgépeket 1964 végén kivonták az
alakulat hadrendjéből, két Jak-12R tí
pusú futárgépet leselejteztek. A 0126os oldalszámú gépet Kecskemétről
Budaörsre repülték, mert az OLPKság közvetlen állományába került
használatra. A szakemberek ARK tí
pusú rádiót építettek a gépbe a jobb
navigálás és rádióforgalmazás érde
kében. Rocsa Sándor, Vizinger Géza
és Sirák Géza őrnagyok és még né
hány pilóta repült ezt követően a meg
maradt Jak-12-essel. így érthető,
hogy a következő években is szerepelt
ez a példány az állománytáblában és

A 16. repülőszázad állományába tarto
zó Lakos Kálmán hadnagy 1952. júni
us 3-án a 0117 oldalszámú repülőgép

pel hajtóanyag kifogyása miatt lezu
hant. A gép súlyos károsodást szenve
dett, a pilóta és utasai sérülés nélkül
megúszták. Június 12-én a Kilián
György Repülőtiszti Iskola hadrendjé
ben lévő 0116-os számú Jak-12-es
felszállás közben Debrecenben lezu
hant. A pilóta, Kalmár Oszkár és a ve
le lévő személyek nem sérültek, a re
pülőgép viszont teljesen használhatat
lanná vált. Ebből a két példányból Esz
tergomban 0117 oldalszám alatt ismét
üzemképeset építettek 1953-ban.
1956 nyarán Budaörsön a 0111 ol
dalszámú gép kényszerleszállás alkal
mával villanyvezetékkel érintkezett,
összetört. 1957. június 28-án Németh
Béla százados a 0114-essel műszaki
okok miatt kényszerleszállást hajtott
végre, a repülőgép fejre állt. 1959. no
vember 6-án a 0115-ös sérülést szen
vedett. Ugyanez a gép 1961. február
7-én egy motorpróba során a hajtómű
hidraulikus ütése miatt üzemképtelen
né vált.
Kádár István százados, rajparancs
nok az egyik Jak-12-essel kiképzési re
pülést hajtott végre 1963. június 10-én
Jászkisér légterében. Repülés közben
a gép motorja leállt. A repülőgép-veze
tő sikeres kényszerleszállást hajtott
végre Jászkisértől délnyugatra egy ré
ten. Géptörés, személyi sérülés nem
történt.
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H LTG Y -ll/3/a MN Csapatrepülő Parancsnokság története 1972-1980., 1986.
Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 1945-1956. Budapest, 1999.
Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 1956-1980. Budapest, 2000.
Repülési lexikon I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.
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A já n ló

Dömsödy Aurél
SOHA ILYEN VENDÉGSÉGET...
A Szovjetunió Vörös Hadserege, ez a Közép-Kelet-Európát és fél Németországot
megszálló haderő sok tízezer magyar foglyot ejtett a második világháború végéig. Ez
után évekig (volt, aki 1943-tól 1955-ig lakta a lágereket) dolgoztatták őket jogtalanul,
embertelen, kegyetlen, elképesztően rossz körülmények között.
Erről a témáról már jelentek meg könyvek magyarul, de ennyire nívós munka, mint
Dömsödy Aurél huszárzászlós közel 60 éve rejtőzködő (!) emlékirata, még nem. A ne
hezen megőrzött kézirat nemrég került elő. Az embertelen sztálinista-leninista szovjet
világ és az általánosan jellemző, minden színvonal alatti életszínvonal érdekes ábrá
zolásán túl a jó stílusú szerző egy sor humoros emléket is felidéz.

Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2008.
A 238 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3200 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes
postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás.
(Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) Telefon: 460-3722, 06-30-575-0709, e-mail: dornan@vipmail.hu

Viktor Szuvorov
AZ M -NAP

Ki kezdte a második világháborút?

A Jégtörő című munka világhírű szerzője (egykori GRU-s szovjet hírszerző) új köteté
ben további adatokkal támasztja alá a korábbi könyvben kifejtett véleményét, amely
szerint Sztálin 1941 júliusára tervezte a Németországot és Kelet-Európát lerohanó há
ború meglepetésszerű elindítását. Érdekes elemzéseket olvashatunk az akkori szov
jet tüzérségről, repülőgép- és harckocsigyártásról. Egyik-másik mondatnál a fordítás
több figyelmet és szakértelmet igényelt volna, például a repülőgép „földi sebessége”
alatt valójában a földközeli mélyrepülésben elért sebesség értendő.
„Nem kell elmagyarázni, hogy az Ivanov harci gép volt: végül is Sztálin nem állíthat
ta rá szinte az összes konstruktőrt egy olyan repülőgép kifejlesztésére, amely a pol
gári légi közlekedés igényeit szolgálná. Minden, a légierő történetével foglalkozó
könyvben kimerítő anyagot találunk arra vonatkozóan, hogy végül is mi jött létre az
Ivanov fedőnevű tervből, és a kommunista történészek ennek végeredményét erőtel
jesen hangsúlyozzák. Én azonban felszólítom olvasóimat, hogy a kérdés másik oldalával is legyenek tisztában: nem az
a lényeg, hogy mi lett belőle, hanem, hogy mi volt a szándék. A szovjet légierő történetében egyetlen olyan repülőgép
van, amelyet Sztálin álneve alatt fejlesztettek ki, miközben a projekt neve nem a hűséges alattvalóktól, azaz nem alulról
származott, hanem Sztálin saját kezdeményezésére vezethető vissza.”

Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. Terjedelem: 262 oldal.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 5100 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség),
vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722,
06-30-575-0709. (Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
Az előzménynek tekinthető Jégtörővel együtt a két könyv ára 9300 Ft.

M akettgyűjtemény eladó!
Több mint 100 dobozban lévő és összerakott 1:72-es repülőgép, harcjármű
matrica, kiegészítő, közöttük sok ritkaság.
Válaszborítékért cserébe listát küldök.
Dénes Sándor, 5903 Orosháza, Virág u. 14.
Tel.: 06-20/378-3681 17 óra után; e-mail:d.nash@freemail.hu
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Baranyai László

Д

Mi—8 közepes szállítóhelikopterek

z MH 86. Szolnok Helikopter Bá
zis 10 445-ös oldalszámú Mi-8as szállítóhelikoptere 2008. ja
nuár 31-én éjszakai gyakorló repülés
közben, kétgépes kötelék vezérgépe
ként Óballa mellett, Törökszentmiklóstól 8 km-re leszállás közben katasztró
fát szenvedett.
A helikopter személyzete (2 fő pi
lóta és 2 fő fedélzeti technikus) az
éjszakai feladat végrehajtása során
a szükségrepülőtérre történő leszál
lást gyakorolta, amikor 18 óra 19
perckor manőver közben a gép bepörgött, és földnek csapódott. Az ol
dalára borult, súlyosan megrongáló
dott helikopter kigyulladt, Lükő Zsolt
törzsőrm ester (post mortem had
nagy) fedélzeti technikus a fedélze
ten életét vesztette.
A 10 445-ös gyári számú Hip 1975.
november 4-én érkezett az országba.
A személyszállító változatú gép (P passzazsir = utasszállító) 28 fő szállí
tására volt alkalmas, emellett megnö
velt üzemanyagtartályokkal rendelke
zett. Az MH 89. Vegyes Szállítórepülő
Ezred állományába került 1984. május
1-jén. 2001-ben a Dunai Repülőgépgyár Rt.-ben átalakították személyszállítóból a szerényebb belső terű (T)

A

2. ábra. A faroktartó az IFF antennával (Budaörs, 1998. június 7.)

átesett a legmagasabb szintű (nagyja
vítást megelőző) 600 órás átvizsgálá
son. A munkák végeztével október ele
jén berepülték, majd a szállítószázad
átvette üzemeltetésre.
A tragikus esemény
kapcsán néhányan bí
rálták magát az esz
1. ábra. Csatlakozók a törzs bal oldalán (10434 oldalszámú gép, Budaörs, 1998. június 7.)
közt, hogy öreg konst
rukció, és téves követ
keztetésekbe, kijelen
tésekbe bocsátkoztak.
A konstrukció valóban
„öregnek” számít, de a
technológiai előírások
nak megfelelően min
den repülés előtt és
után átvizsgálták a gé
peket. Továbbá a re
pült órák száma, az
üzemidő, a naptári év
figyelembevételével
megfelelően elvégzik
rajtuk a karbantartáso
kat, cserélik az alkat
részeket, „ha kell”,
üzemidő-hosszabbítást,
nagyjavítást is eszkö
zölnek. Amennyiben
az anyagiak lehetővé
teszik, korszerűsítik
azokat, 2007 végén
Oroszországba kiszál
lítottak 3 db Mi-17-est
nagyjavításra. Tehetőváltozattá, de a megnövelt üzem
anyag-kapacitását megtartották. A töb
bi ET és D szállítóval ellentétben a rá
csos szerkezetű fegyvertartókat nem
kapta meg. A helikopter 2007 őszén

2008/6 HADITECHNIKA €- 29

Hazai tükör

sebb nemzetek is üzemeltetnek „idős
nek” számító
konstrukciókat Chinook (1970), Iroqise (1967), Puma
(1970), Sea King (1969)-, igaz, „folya
matosan” korszerűsítik azokat.

A Ml—8

3. ábra. A faroktartó alja a faroktámasszal (6220, Budaörs, 2003. július 6.)

4. ábra. A végtartó és a faroklégcsavar (6220, Budaörs, 2003. július 6.)
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Talán nincs is olyan helikoptertípus
még egy a világon, amely úgy ellen
tud állni szélsőséges földrajzi, éghaj
lati és meteorológiai tényezőknek,
mint a M i-8 (Hip) többfunkciós heli
kopter. A M i-8-as típusra már az öt
venes évek végére igény jelentke
zett, mivel a dugattyús motoros
M i-4-es képességei korlátozottá vál
tak, és élettartama elégtelen volt. A
típus Mihail Loentjevics Mii (1909.
11. 09.-1970. 01. 31.) tervei alapján
készült el, és irányítása alatt öltött
alakot Kazanyban. Első változata a
V -8 jelö lé st kapta a vertoljet
(’helikopter’) szó után. A prototípus

is hagyományos kialakítású volt, az
az forgószárnyas és faroklégcsavaros kivitelű, változó keresztmet
szetű, teljesen fémépítésű törzzsel
és hárompontos merev futóművel. A
törzs két oldalán „kocka” alakú abla
kok voltak a teher- és utastérben, és
a pilótafülkébe mindkét oldalon egyegy ajtó nyílt. A törzsvégben a reduktor bal oldalára építették a fa
roklégcsavart, ellentétben a soro
zatban gyártott későbbi M i-8-assal.
A négyágú forgószárnyat és a
faroklégcsavart egy darab Ivcsenko
A I-24V gázturbinás sugárhajtómű
hajtotta meg.
Az első felszállásra 1961. június 24én került sor, majd ezt követően a
tusinói légi parádén is bemutatták a
nagyközönségnek július 3-án. A heli
kopter teljesítőképessége, repülésbiz
tonsága és harctéri túlélőképessége
érdekében a számára újonnan kifej
lesztett Izotov TV2-117 (kb. 1500 LE)
tengelyteljesítményt szolgáltató gáz-

6. ábra. Csatlakozók a törzs jobb oldalán (6220, Budaörs, 2003. július 6.)

5. ábra. A bal oldali külső üzemanyagtartály a leeresztővei (6220, Budaörs, 2003. július 6.)
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7. ábra. Pápa Bázisrepülőtér, 2007. október 11.

turbinás hajtóműből 2 db-ot építettek
be, új VR -8 főreduktorral együtt. Az új
gázturbinás sugárhajtóműveknek és
főreduktornak köszönhetően „meg
szűnt” a vibráció, radikálisan csökkent
a zajszint, és a repülés minden fázisá
ban jól irányítható maradt a gép. A
második prototípus ezzel a „hajtás
lánccal” 1962. augusztus 2-án szállt
fel először. 1963-ban további két gé
pet állítottak be a berepülési program
ba. 1965-ben a négylapátos forgó

szárnyat ötlapátosra cserélték, és ez
zel párhuzamosan teljesen új fémszerkezetű faroklégcsavart is kapott a
gép, mivel megváltoztak az erővi
szonyok, nőtt a forgatónyomaték. Ez
zel a megoldással tovább javultak a
gép repülési jellemzői. A sikeres bere
pülések és a technikai újítások lehető
vé tették a M i-8 sorozatgyártását
1967-ben a kazanyi repülőgépgyár
ban. Hogy a hazai és a szövetséges
országok igényeit ki tudják elégíteni, a

8. ábra. Repülés előtti előkészítés, Bevetési Irány, 2005. szeptember 15., Újmajor.
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moszkvai repülőgépgyár is bekapcso
lódott a gyártásba, és ezzel megkez
dődött a Mi-8-as típus „egyedülálló”
sikertörténete.

A Mi—8

kialakítása

A helikopter (NATO-kód: Hip/Csipkebogyó) teljesen fémépítésű, hagyomá
nyos szerkezeti kialakítású, egy forgó
szárnyas faroklégcsavaros típus. Az
ötlapátos forgószárnyat a VR-8A
főreduktoron keresztül hajtja meg két
Izotov TV2-117A típusú (2x1700 LE)
tengelyteljesítmény-szolgáltató gáztur
binás sugárhajtómű. A háromfokozatú
VR-8A főreduktor feladata a forgó
szárny, a faroklégcsavar és a gép mű
ködéséhez szükséges segédüzemi be
rendezések (váltóáramú generátor,
hidraulikaszivattyúk, légsűrítő-berem
dezés) meghajtása is. Az ötlapátos
forgószárnyagyhoz a lapátok csuklós
bekötéssel kapcsolódnak, az üzem
közben kialakuló hajlító és csavaró
igénybevételek csökkentésére hidrauli
kus lengéscsillapítókat alkalmaznak a
lapátok bekötésénél. A forgószárnylapát szerkezeti kialakítása egy főtar
tós kivitelű, változó keresztmetszettel,
hátsó részük 21 méhsejt szerkezetű
szekcióból áll, és elektromosan fűthető
belépőéllel rendelkezik. A háromlapá-

H a z a i tü k ö r
_____________
tos faroklégcsavart a faroktartó jobb ol
dalán helyezték el, melyet közbenső
reduktoron és transzmissziós tenge
lyeken keresztül a végreduktoron át
hajtanak meg. A helikopternek hidromechanikus kormányvezérlő rendsze
re van. A rádió elektronikai eszközei
között megtalálhatóak az R-842 és
R-860 típusú rádiók, az APRK-9 rá
dióiránytű, az RV-3 rádió-magasság
mérő és a négycsatornás robotpilóta.
A géptörzs elülső, azaz orr-részé
ben alakították ki a 3 fős személyzet
(2 fő pilóta és 1 fő fedélzeti technikus)
munkahelyét. A teljesen „üvegezett”
pilótafülkéből a tájékozódáshoz a kilá
tás kiváló. A géptörzs középső részé
ben kapott helyet a teher/deszanttér,
amelyet egy eltolható oldalajtóval (bal
oldal) és egy nagyméretű kétrészes
széthajtható hátsó ajtóval láttak el. Az
oldalajtónál (felül) egy 150 kg teherbí
rású elektromos csörlőt szereltek fel,
melyet főként mentési feladatoknál
használnak. A teher/deszanttér 22 fel
fegyverzett, illetve ejtőernyős katona
befogadására képes, vagy 12 hordágyas sebesült szállítására alkalmas.
A nagyméretű, áramvonalazott hátsó
ajtókon át rámpán keresztül egy
UAZ-469-es terepjáró is befér, miután
a felhajtható padsorokat felső állásban
rögzítik. A padozatban rögzítési ponto

10. ábra. Szentkirályszabadja, 2002. április 2.

kat alakítottak ki, ily módon különböző
méretű és tömegű (max. 3 - 4 1) terhet
lehet biztonságosan szállítani. A ter
hek külső szállítására (légi daruzás) a
törzs alatti trapézon keresztül van le
hetőség.
A géptörzs két oldalán lent (kívül)
helyezték el a tüzelőanyag-tartályo
kat. A jobb oldali 680 I, a bal oldali

745 I kerozin befogadására képes. A
hatótávolság, illetve járőrözési idő nö
velése érdekében a tehertérbe továb
bi 2x915 l-es pótüzemanyag-tartály
beépítésére van lehetőség. A kutató
mentő feladatokat ellátó hazai Mi-8asok fedélzetén a szükséges műszaki
és egészségügyi eszközökön kívül ál
landó tartozék még a kiegészítő

9. ábra. Párnázott szalonváltozat, Szolnok, 2007. november 6.
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11. ábra. Párnázott szalonváltozat, Szolnok, 2007. november 6.

üzemanyagtartály (1x915 I). A jobb ol
dali üzemanyagtartály első harmadá
nak szekciójában kapott helyet a
KO-50 típusú, kerozinnal működő fű
tőberendezés. A helikopter hagyomá
nyos hárompontos futómű-elrendezé
sű, nem behúzható kivitelű. Az egykerekes főfutók rugós tagjai kétkamrás
kivitelűek (folyadékos-gázos), míg a

duplakerekes szabadon forduló orrfu
tóé egykamrásak. A kerekek fékezése
pneumatikusan történik.
A M i-8-as fegyverzetét 4 db
U B-16-57 rakétablokk alkotja, ezeket
a géptörzs két oldalára szerelt egyegy rácsos szerkezetű tartó 2 -2 függesztési pontjára lehet rögzíteni. Öszszességében 64 db (4x16 db) Sz-5

12. ábra. Pápa Bázisrepülőtér, 2007. október 11.

nem irányított, szárnystabilizált rakéta
hordozására, illetve célba juttatására
alkalmas. Az 57 mm-es Sz-5-ös raké
ták „zápora” kiváló eszköz területlefo
gásra az ellenséges erők gépjárművei
és élő erői ellen.

A Ml—8 FŐBB VÁLTOZATAI
A V -8 (H ip-A ) az első prototípus
egy darab Ivcsenko A I-24V típusú
tengelyteljesítm ényt
szolgáltató
gázturbinás sugárhajtóm űvel és
négyágú
forgószárnnyal.
V -8 A
(Hip-B) a második prototípus két
Izotov TV2-117 (kb. 2x1500 LE)
tengelyteljesítm ényt
szolgáltató
gázturbinával és V R -8 főreduktorral
szerelve. A 60-as évek első felében
két világrekordot is felállított, sebes
ségit (201 km/h) és távolságit átrepülésben (2465 km). A M i-8P utasszállító a típus első szériában gyár
tott változata, amelyet 1965/67-ben
a Párizsi Légi Szalonon is bemutat
tak, itt amerikai pilóták is kipróbál
ták, elismerően nyilatkoztak róla.
(Folytatjuk)
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Dr. Kovács László

Hadtörténeti kiállítások
Belorussziában
III. rész

A Sztálin-vonal szabadtéri múzeuma
P 2 8 - a s o r s z á g ú t o n elindulva, hat kilo
méterrel Zaszlavl városa után az út menti dombok
rejtette különleges helyszínhez jutunk. A főút mellet
ti, nyugati irányú lejtőn jelentékeny számú muzeális haditechnika tűnik fel az utazó számára, a Sztálin-vonal sza
badtéri múzeuma.
A Sztálin-vonal erődítményrendszere Karéliától a Fekete
tengerig húzódott, 23 körzetre volt felosztva, amelyekben
összesen több mint négyezer állandó fegyverállást alakítot
tak ki. Az egyes körzetek összefüggő védvonalat alkottak.
A teljes, mintegy 1200 kilométeres védőmű 1928 és 1939
ősze között létesült. A minszki körzet 140 km hosszú védő
vonalból állt, 327 bunkerrel. A szabadtéri múzeum területé
ül az országút mellett, attól délnyugatra található 135-ös
parancsnoki állás, a 134-es ágyúállás és a 132-es és 292es géppuskafészkek környékét és az általuk valaha védett
domboldalt jelölték ki.
A kiállítást 2005. június 30-án nyitották meg, az időpon
tot egyrészt a második világháború befejezésének 60.
évfordulójához, másrészt a területen zajlott csata idő
pontjához igazították. A Wehrmacht 1941. június 26-án
érte el a vonalat, amelyet védői négy napig tudtak tarta
in s z k b ő l a

M

1. ábra. A SzU-100 önjáró páncélvadász múzeumi példánya

2. ábra. Korabeli, vasúti sínekből gyártott harckocsiakadály

ni. A múzeum elsősorban az 1941-es év eseményeinek
állít emléket.
Mivel a terület a védővonal egy fennmaradt szakasza
körül került kialakításra, a kiállítás gerincét a bunkerek
alkotják. A védőállásokat a háború előtti, 1940-ben fenn
állott állapotukra restaurálták. Újraépítették a szellőzőrendszereket a fegyverek által kibocsátott gáz és por el
vezetésére, valamint a fegyverek vízhűtésére szolgáló
rendszereket, továbbá 45 mm-es páncéltörő lövegeket,

3. ábra. A BRDM-2 alvázon telepített páncéltörő
rakétakomplexum
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4-5. ábra. A beton záróerődök egy része és egyiknek a belseje

82 mm-es aknavetőket és Maxim-géppuskákat építettek
be. Az 1938-ban használt minierőművet is üzemképes
állapotba
hozták.
Néhány
védőállás
tetején
harckocsitorony helyezkedett el, ezeket is helyreállítot
ták. A szokatlan technikai megoldás a múzeum egyik fő
látványosságának számít. Több, az első világháborúban

és azt követően a német, az orosz és a lengyel csapatok
által használt páncélozott megfigyelőtorony is helyet ka
pott. Ezeket Belorusszia különböző részeiből gyűjtötték
össze.
A lejtőn újraépített, kaviccsal felszórt (!) lövészárkok fut
nak végig, a bunkerek rendszere ezekben sétálva járható

6. ábra. A 37 mm-es légvédelmi gépágyú és kiépített
tüzelőállása

7. ábra. A páncélkupolás kiserőd és bejárata
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8. ábra. Egy kiépített lövészárokrendszer részlete

9. ábra. A Mi-24 harci helikopter egy kiállítási példánya

10. ábra. A MÍG-29A vadászgép múzeumi példánya

11. ábra. Az Ural tehergépkocsi zárt felépítménnyel

be. A volt harcteret a részletekre is ügyelve állították hely
re, így helyet kaptak lövegállások és gyalogosok elhelyezé
sére szolgáló harcálláspontok is. A területet vizesárkok és
különféle akadályok, harckocsi-elhárító prizmák, drótaka
dályok védik nyugat felől.
A védővonal mögött típusonként csoportosítva világhábo
rús haditechnikai bemutatót találunk. Egy platformon lövegeket, teherkocsikat és harckocsikat láthatunk. A központi
részen kialakított kis mesterséges tavon háborús kompállá
sokat építettek meg.
A múzeum nemcsak a világháborús emlékezés fel
adatát vállalta fel. Itt tekinthető meg Belorusszia leggaz
dagabb haditechnikai gyűjteménye, amely elsősorban
harci járműveket, repülőgépeket és légvédelmi eszkö
zöket vonultat fel. Ez a kiállítás a domboldalban kapott
helyet, két sorban elrendezve. A mintegy 60 darab esz
köz mély benyomást kelt a közöttük haladó látogatóban.
A legérdekesebb darabok között M iG -23-as vadászgép,
M i-24-es helikopter és egy R -12-es közép-hatótávolsá
gú rakéta is akad. Sajnos az eszközöket kerítés választ
ja el a látogatóktól, így azok csak 1 -2 m-es távolságból
szemlélhetőek meg. A múzeum által
gyűjtött kisszámú német haditechnika
- elsősorban teherautók, valamint né
hány harckocsi és löveg - egyelőre a
terület félreeső részén várja a restau
rálást és a beillesztést.
A kiállítást egy újonnan épített, több
barakkból álló partizánfalu és a mester
séges tó látványa teszi teljessé. Az intéz
ményhez két honlap is kapcsolódik
(stalin-line.by.com
és
www.stalinIine.by9), a múzeum hétfő kivételével na
ponta 10 és 18 óra között van nyitva.
A belépődíj mintegy két eurónak megfe
lelő összeg.

Felhasznált

irodalom

A. M. Metla: A Sztálin-vonal: a történe
lem igazsága és emlékezete. Minszk,
„Afganisztán Emléke” Alapítvány, 2006.
Stalin’s Line -The Historical and
Cultural Complex. Minszk, „Afganisztán
Emléke” Alapítvány, 2006.
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Király Péter

Képességfejlesztés
a BTR-80 bázisán.

I. rész

A

M agyar H onvédség állományába 1989-ben 35 db,

1990-ben további 115 db szovjet gyártású BTR-80 tí
pusú páncélozott szállító harcjármű került. Rendsze
resítésükre a Magyar Honvédség Gépesített Lövész és
Harckocsizó Főnökség által készített intézkedési terv alap
ján került sor, melyben a típus rendszerben tartási idejét 20
évre tervezték.
A BTR-ek az 1970-ben 15 évre rendszeresített D-944 tí
pusú hazai gyártású páncélozott szállító harcjárműveket
váltották le, mivel azok elhasználódtak, elavultak, fenntartá
suk költségessé vált. A BTR-ek érezhető mennyiségi növe
lése 1996-1999 közé esett, amikor a volt szovjet államadós
ság egy részének ellenértékében összesen 487 db BTR-t
szereztünk be, a BTR-80 mellett annak parancsnoki válto
zatát, a BTR-80K-t, és teljesen új típusként a BTR-80A tí
pusváltozatot. A harcjárművek utolsó darabjainak beérkezé
sével párhuzamosan a Magyar Honvédség parancsnoka,
vezérkari főnök intézkedett a D-944 kerekes páncélozott
szállító harcjárművek rendszerből történő kivonására, vala
mint a BTR-80K, BTR-80A rendszerbe állításának megter
vezésére, megszervezésére és végrehajtására.
A hagyományos fegyverzetek csökkentéséről megkötött
CFE-szerződés külön kategóriába sorolja a páncélozott jár
műveket, azon belül definiálva a páncélozott harcjármű fo
galmát mint önjáró, tűzerővel, páncélvédettséggel és ma
gas terepjáró képességgel rendelkező járműét. A szerző
dés a páncélozott harcjárművek közé sorolja a páncélozott
szállító járműveket (PSzH), a páncélozott gyalogsági harc
járműveket (GyHJ), valamint a nehézfegyverzetű (100 mm
űrméret feletti fegyverzetű) harcjárműveket. Besorolása
1. ábra. BTR-80A páncélozott gyalogsági harcjármű
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szerint tehát a BTR-80 páncélozott szállító jármű, míg a
BTR-80A páncélozott gyalogsági harcjármű. Mindkettő
alaprendeltetése a lövészraj szállítása, azonban az előző
toronyfegyverzete a határértéket képviselő 20 mm-nél ki
sebb űrméretű géppuska, míg a másodiké a 20 mm-nél na
gyobb űrméretű 30 mm-es gépágyú. Mindkét típus a szá
razföldi haderő gépesített lövész fegyvernemének alapvető
fegyverrendszere.
Mivel ez a cikk a BTR-típusváltozatokat tárgyalja, ezért a
továbbiakban általánosan a harcjármű megnevezést, illetve
a BTR-80, BTR-80A helyett a köznyelvben elterjedt BTR
megnevezéseket fogom használni.
A harcjármű a toronyból és a páncéltestből áll. A toronyba
építették be a 7,62 mm-es párhuzamosított géppuskát és tí
pustól függően a BTR-80 és BTR-80K esetében a 14,5
mm-es géppuskát, a BTR-80A-nál a 30 mm-es gépágyút. A
típusváltozatok közötti fő eltérés tehát a fegyverrendszerben
van, a hozzá kialakított toronnyal és az alapvetően ebből
eredő harci tömegekben és méretekben, melyekről a későb
biekben esik szó. További meghatározó előnyt jelentő elté
rés a BTR-80A harcjármű éjszakai harctevékenységre való
alkalmassága, melynek a BTR-80 hiányát szenvedi.
A harcjármű páncélteste önhordó, dobozos szerkezetű,
különböző vastagságú sík- és sajtolással merevített pán
céllemezekből hegesztett konstrukció, melynek hermetikusságát tömítő elemekkel szerelt nyílászárók és
zárófedelek biztosítják. A páncéltest elölről hátrafelé halad
va funkcionálisan három részre, a vezető-, a küzdő- és a
motortérre osztható. A vezető- és küzdőtér egy teret alkot
nak, míg a motorteret fal választja le.
A vezetőtér a harcjármű mellső ré
szében helyezkedik el. A vezető és a
rajparancsnok részére külön-külön
búvónyílást alakítottak ki a harcjármű
be történő be- és kiszállás céljából. A
vezetőtérben találhatók a jármű veze
téséhez szükséges kezelőszervek, el
lenőrző és jelzőműszerek, optikai esz
közök és a rádió adó-vevő készülék.
A küzdőtér a harcjárművezető és a
harcjárműparancsnok
ülésétől
a
motortérválaszfalig terjedő belső tér,
gyakorlatilag a harcjármű középső ré
sze. Itt találhatók a deszantülések, a
rákászok, a fedélzeti tűzoltó berende
zés palackjai. A torony 360°-ban kör
beforgatható, emiatt a küzdőtérnek a
torony hatósugarába eső része holt
tér, amit a BTR-80A típusnál a heve
derek tartói és vezetőelemei tovább
növelnek. A páncéltest középső ré
szén mindkét oldalon, az oldalpáncél
törési síkja szerint osztott ajtók talál
hatók a lövészek be- és kiszállására,
míg a tetőpáncél küzdőtér feletti nyílá
sait fedelek zárják. A fenékpáncél és a

2. ábra. A BTR-80 sebesültszállító változata

küzdőtér padlólemezei által határolt köztes térben találha
tók az erőátviteli berendezés egyes fődarabjai, nevezete
sen az osztómű, a kardántengelyek és a hidak. A motortér
a páncéltest hátsó részében helyezkedik el, itt található a
nyolchengeres dízelmotor, a jármű erőforrása.
A négytengelyes harcjármű összkerék-meghajtású. Terep
járó képessége révén alkalmas lövészárkok, vízi akadályok
menetből való leküzdésére. A harcjármű az orr-részbe beépí
tett csörlőberendezése révén alkalmas az önmentésre és
azonos tömegű elakadt, felborult másik jármű mentésére.
A hermetikusan záródó páncéltest és a beépített különle
ges berendezések megvédik a lövészraj állományát az
NBC-fegyverek hatásaitól, köztük említve a radioaktív su
gárzást és szennyező anyagokat, a bakterológiai és mérge
ző harcanyagokat, de ide sorolandó a kollektív és egyéni
fegyverzet használata során a harcjármű belsejében kelet
kező lőporgázok hatása elleni védelem is.
A fedélzeti tűzoltó berendezéssel a motortérben keletke
ző tűz automata vagy kézi indítással eloltható. Központi
nyomásszabályozó rendszeréről a gumiabroncsok nyomá
sa, ezáltal a harcjármű terepjáró képessége szükség sze
rint változtatható. Híradó berendezése mind külső, mind
belső összeköttetést biztosít. Vizuális felderítés és megfi
gyelés elleni álcázására ködgránátvető berendezése nyújt
lehetőséget. A futómű felfüggesztésének „rövidre zárása”
révén, azaz a páncéltest lengéseinek kizárásával a harcjár
mű légi szállításra alkalmas.
A szervezetbe állított harcjárművek üzemeltetése kedve
ző tapasztalatokkal szolgált úgy hazai, mint missziós alkal
mazási körülmények között. Jó terepjáró képessége egy
aránt alkalmassá teszi erdős-hegyes, mocsaras és sivatagi
terepen történő bevetésre. Egyes vélemények szerint bo
nyolult terepen lánctalpas eszközökkel nem képes együtt
manőverezni és tartani a támadási ütemet. Ugyanakkor
mind az irakiak, mind az afgánok részéről a BMP-1 mellett
felmerült a BTR-ek iránti igény is.

A KFOR kötelékében aszfaltúton nagy sebességgel vég
rehajtott, tartós menetek teljesítésénél is jól bizonyította ké
pességeit, viszont afgán viszonyok között kevésbé bizo
nyult alkalmasnak konvojkísérési feladatokra. Ugyancsak
kifogás tárgyát képezi a járőrözési feladatokra való megfe
lelősége lakott településen belül a szűk, kis utcákhoz mér
ten viszonylag nagy fordulási sugara miatt.
Belső terére a szűkösség jellemző, ahol a raj állománya
egyéni felszerelésének elhelyezésére szinte nem marad
hely. Nemzetközi kiállításokon bemutatott PSzH-kon látha
tó a probléma megoldása, aminek ára viszont a belső terek
közel 3-5 m3-rel történő megnövelése, a jármű méreteinek
- azzal együtt célképének - megnövekedése.
Alkalmazói bírálat illeti a BTR-80A típusváltozatot amiatt,
hogy a gépágyúval vagy géppuskával kapcsolatos hibael
hárítás csak álló helyben, a harcjárműből kiszállva hajtható
végre. Ez igaz ugyan, de a küzdőtéren kívül elhelyezett
fegyverek esetében ezzel a jövőben a különböző típusok
nál is számolni kell.
A BTR-80 típusváltozat egyik harcászati jellegű hiányos
sága az éjszakai irányzóműszer. Nem kimondottan BTRspecifikus hiányosság a fedélzeti (kollektív) fegyverek
alkalmazása során a küzdőtérben kialakuló, az egészségügyi értékhatárt meghaladó lőporgáz-koncentráció,
amennyiben a szellőztetőrendszer nem működik vagy azt
nem működtetik.
Valamennyi szervóberendezéssel rendelkező jármű sajá
tossága, így a BTR-é is, hogy annak meghibásodása ese
tén a jármű szinte kormányozhatatlanná válik, olyan mérté
kű a négy kormányzott kerék elfordításához szükséges kor
mányzási erő megnövekedése, különösen terepen, ahol
még a differenciálzár hiánya is okozhat fejtörést a PSzHvezető számára.
Ugyancsak kritikával illethető az üzemi fékberendezés is,
ettől azonban még a légfékes fékberendezésekre jellemző
működési késedelem nem szűnik meg. Egyesek szerint а
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Általános adatok
Össztömeg (kg) + 3%
Férőhelyek száma
Egy tengelyre jutó max.
tengelyterhelés (kg)
Fajlagos motorteljesítmény
kW/t (LE/t)
Fajlagos talajnyomás betonúton
kPa (kp/cm2)
- 49 kPa (0,5 kp/cm2)
keréklégnyomásnál
- 294 kPa (3 kp/cm2)
keréklégnyomásnál
- 343 kPa (3,5 kp/cm2)
keréklégnyomásnál
Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
- össztömeg és 475 mm
hasmagasságnál
- személyi állomány nélkül
Nyomtáv (mm)
Bázis (1-4. tengelytáv.) (mm):
Hasmagasság a fenékpáncél
kidomborodó merevítőbordái
figyelembevétele nélkül (mm)
Terepszögek (fok)
- mellső
- hátsó
Minimális fordulási sugár (m)
- az első híd külső kerekének
nyomtávívén mérve
- a páncéltest külső oldalán
mérve
- vízen 6-7 km/h haladási
sebességnél
Tömegkp. koordinátái (mm)
- az első kerék
középtengelyétől hátra
- a felfekvési felülettől
(talajszinttől)
Sebességadatok
Maximális sebesség (km/h)
- műúton
- vízen
Közepes seb. földúton (km/h)
Számított sebesség
(n = 2600 l/min fsznál) (km/h)
- I. sebességi fokozatnál
- II. sebességi fokozatnál
- III. sebességi fokozatnál
- IV. sebességi fokozatnál
- V. sebességi fokozatnál
- hátramenetben
Fogyasztási adatok
Hajtóanyag-fogyasztás (1/100 km)
- műúton
- terepen
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B T R -8 0 /8 0 K

B T R -8 0 A

13 600
10
3600

14 550
9
4000

14 (19,1)

13 (17,9)

226 (2,3)

199 (2,03)

363 (3,7)

_

_

363 (3,7)

7650
2900

7650
2950

2350

2800

2460
2410
4400
475

2910
2460
4400
475

40
30

40
30

max. 13

max. 13

max. 13,2

max. 13,2

max. 20

max. 20

2450

2375

948

1000

80
9
20-40

80
9
20-40

11,1
21.7
34.7
56,5
86,6
11,7

11,1
21.7
34.7
56,5
86,6
11,7

48
60-130

48
60-130

Motorolaj-fogyasztás
a hajtóanyag-fogy. százalékában
Hatótávolság (km)
- műúton
- terepen
Üzemidő vízen
n = 1800-2200 1/m. fsznál (üzó)
Akadályleküzdő képesség
Max. emelkedő (fok)
Max. oldaldőlési szög (fok)
Árokáthidaló képesség (m)
Lépcsőmászó képesség (m)
Vízparti terepszögek (fok)
- vízbe hajtáskor (max.)
- vízből kihajtáskor (max.)
Megengedett hullámmag. (m)
- felszerelt levegőcsővel
- levegőcső nélkül
Fegyverzeti rendszerek
Torony
- kialakítása
- harci tömege (kg)
Géppuskák
- PKT 7,62 mm
- KPVT 14,5 mm
Gépágyú - 2A72 30 mm
Maximális célzott lőtávolság (m)
- KPVT géppuskával
földi célra
légi célra
- 2A72 gépágyúval
földi célra
légi célra
- PKT géppuskával földi célra (m)
- Max. célzott lőtáv. éjszaka (m)
Tűzvonal magassága (mm)
- 2A72 gépágyú
- KPVT géppuska
- PKT géppuska
Nappali irányzótávcső
- nagyítás
Éjszakai irányzótávcső
- nagyítás
Látómező (fok)
- 1,2-szeres nagyításnál
- 4-szeres nagyításnál
- 4,8/5,5-szeres nagyításnál
Vízszintes irányzási szög (fok)
Függőleges irányzási szög (fok)
- max. emelési szög
- max. süllyesztési szög
Lőszer-javadalmazás (db)
- 2A72 gépágyú
- KPVT géppuska
(10 rákászban)
- PKT géppuska
(8 rakaszban/1 hevederben)

0,8

0,8

600
200-500
12

600
200-500
12

30
25
2,0
0,5

30
25
2,0
0,5

25
15

25
15

0,75
0,5

0,75
0,5

Zárt,
autonóm
540

Zárt, külső
fegyverz.
1580 ±3%

Van
Van
Nincs

Van
Nincs
Van

2000
1000

-

1500
600

2000
2500
1500
800

2035
2035
1 PZ-7
4,8x
KM1-M
4,8x

2500
2500
1 PZ-9
1,2- és 4x
TNP 3-42
5,5x

7
360

49
14
6" 40’
360

60
4

70
-5

500

300
-

2000

2000

-

Híradó eszközök
Rádióállomás
- típus
- frekvenciatartomány (kHz)
- hatótávolság (km)
Rádióvevő
- típus
- frekvenciatartomány (kHz)
Belső beszélőberendezés típusa
Motor és rendszerei
Típus
Márka
Hengerek elrendezése
Befecskendezési sorrend
Forgásirány
(a lendkerék felől nézve)
Motorteljesítmény
(n = 2600 l/min) kW (LE)
Max. forgatónyomaték
(1600-1800 l/min) Nm (mkp)
Min. üresjárati ford, szám (l/min)
Megengedett max. f. sz. (l/min)
Tömeg (kg)
Kenési rendszer
Kenési rendszer térfogata (I)
Hűtőrendszer
Hűtőrendszer térfogata (I)
Futómű
Jellemzése

Kerékpánt

Lengéscsillapítók (db)
Gumiköpeny
Szabályozott keréklégnyomás
Egyéb műszaki adatok
Légellátó rendszer
Kormánymű
Fékrendszer
Tengelykapcsoló
Sebességváltómű

Vízsugaras hajtómű

Vákuumszivattyú teljesítménye
Csörlőkötél hossza

R-173
30 000-75 999
20
R-173P
30 000-75 999
R-174
Mindhárom típusnál
Négyütemű,
folyadékhűtésű dízel
KAMAZ-7403
V-elrendezésű, 90°-os
hengerszöggel
1-5-4-2-6-3-7-8
óramutató járásával
ellentétes irányú
191 (260)
785 (80)
550-650
2930
1100
Kombinált olajozás,
nedves kartellal
28
Folyadékos,
zárt kényszercirkulációs
50
BTR-80/80K BTR-80A
keresztlengőkaros,
független kerékfel
függesztésű, torziós
osztott, szétszerelhető,
belső feszítőgyűrűvel
szerelt abroncs
12
KI-80N
KI-126
49-294
49-343
(0,5-3)
(0,5-3,5)
kompresszoros
globoidcsigás
Két fékpofás, zárt dobfék
mind a 8 keréknél
Száraz, kéttárcsás,
hidraulikus rásegítésű
Mechanikus, 5 előre és
1 hátrameneti
sebességfokozattal
Egyfokozatú, □ 425
mm négylapátos
hajócsavarhajtás
800 l/min
50 m

1. táblázat. A BTR típusok fő harcászati és műszaki adatai

fékrendszer gyakori beszabályozást és javítást igényel, ha
sonlóan a tengelykapcsoló rudazatához.
A toronylövészek részéről vetődik fel a toronymozgató
szerkezet kezelési nehézsége, főleg terepen való mozgás
kor, ami megnehezíti a cél mozgás közbeni követését, kü
lönösen a harcjármű oldalirányú dőlése esetén. A toronylö
vész testméretétől függően lehet szűkös a toronyba való
beszállás, illetve kényelmetlen az ülés fej- és háttámlája,
melyek nem állíthatóak.
Missziós tapasztalat, hogy a műúton nagy sebességgel,
a típusra előírt pihenők nélkül végrehajtott tartós menet a
terepre alkalmas gumiköpenyek fokozott kopását eredmé
nyezi.

A B T R - k o r s z e r Os ít é s
MELLETTI DÖNTÉS
Az Országgyűlés a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesz
tésének irányait meghatározó 14/2004. (III. 24.) számú ha
tározatában rögzíti, hogy a nemzeti és nemzetközi keretek
közötti alkalmazás követelményeinek egyaránt megfelelő
katonai képességek kialakítására kell törekedni, összhang
ban a Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetével,
az ország teherbíró képességével, a NATO- és EUtagságból eredő követelményekkel, továbbá Magyarország
szerepvállalásával.
A képességfejlesztés keretében sokoldalúan, rugalma
san és hatékonyan alkalmazható, korszerű eszközökkel fel
szerelt, kiképzett és finanszírozható haderő kialakítása a
cél. További követelmény, hogy a honvédség védelmi ké
pességei 2013-ig fokozatosan javuljanak. A haditechnikai
fejlesztési tervek új páncélozott harcjárművek és szállító
gépjárművek beszerzését irányozták elő.
Katonai szakértők többféle páncélozott járműtípust (Din
go, Monguz, Hummer, Panhard stb.) vizsgáltak meg mint a
könnyűlövész-zászlóalj lehetséges új eszközét. Tanulmány
készült a BMP-1 gyalogsági harcjármű további rendszer
ben tarthatóságára és a meglévő BTR típusú harcjárművek
modernizációjára. A védelmi felülvizsgálat alapján döntés
született, hogy a Magyar Honvédség korszerűsíti a rend
szerben lévő BTR típusú harcjárműveit. A honvédelmi mi
niszter a 2005-2009. évekre szóló korszerűsítési program
megindítására a közbeszerzési engedélykérelmet 2004.
október 12-én jóváhagyta.
A BTR-80 páncélozott harcjárművek korszerűsítésének
igényét a csapatok is több síkon vetették fel, első helyen
említve, hogy a típus 80-as évek végén történt rendszerbe
állítását nem követte a különböző parancsnoki és fegyver
nemi, illetve harcbiztosító és harctámogató típusváltozatok
beszerzése, illetve elmaradásuk esetén azok kialakítása.
A szakági járművek közül a műszaki felderítő és műsza
ki akadályelhárító harcjármű prototípusa készült el első
ként. A tervezett sorozat átalakításának 2000. március és
2001. év vége között be kellett volna fejeződni, azonban
2002 végére csupán 3 db műszaki felderítő és 11 db aka
dályelhárító harcjármű került hadrendbe állításra, így is
megelőzve a többi biztosító és támogató típusváltozat rend
szeresítését. A csapatok részéről szintén felvetés tárgyát
képezte a típusnak megfelelő mentő-vontató kapacitás hiá
nya, többek között a BTR-alvázon kialakított orosz gyártá
sú BREM-K mentő-vontató jármű beszerzésének elmara
dása.
A csapatok éles kritikával illették a BTR-80-ast annak
korlátozott harcászati alkalmazhatósága miatt, tekintettel
arra, hogy a típus éjszakai irányzókkal nincs felszerelve. A
kifogások érintették a fedélzeti híradó berendezéseket is,
2008/6 HADITECHNIKA
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Típusváltozat

Fegyverzet

BTR-80AM
BTR-80M
BTR-80M szpk
BTR-80M szdpk
BTR-80M zpk
BTR-80 VSF
BTR-80 MVJ
BTR-80 SKJ
BTR-80M féld.

X

Gpá (30)

Torony
Gpu (14,5)

Gpu (7,62)

Híradóeszköz

Áf.
aggregátor

Páncéltestnövelés

Fv. platform

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pk-3pc
Pk-3pc
Pk-4pc
Pk-2pc
Pk-1pc
Pk-3pc
Pk-3pc
Pk-3pc
Pk-4pc

X
X
X
X
X

2. táblázat. A fegyverzeti és kiegészítD berendezések típusváltozatok szerinti megoszlása.
Megjegyzés: A típusváltozat jelölésében megjeleni] M a korszerűsítésen átesett eszközöket jelöli arra az esetre, ha nem lesz
teljes körű a program végrehajtása. Az M betűjel feltüntetésre kerül a páncéltestbe beütött egyedi azonosító szám mellett is,
és a harcjárművek új dokumentációját (törzskönyv, készletjegyzék stb.) is ennek megfeleljen töltik ki.

hiszen a missziók többnemzetiségű kötelékeiben való rész
vétel megköveteli a harcjárművek és az alegységek harci
kompatibilitását mindenekelőtt a vezetés terén. A felmerült
igények érintették még az ergonómiai képességek javítá
sát, az évek óta elodázott javítások pótlását, és nem utolsó
elvárásként a rendszerben tartási idő meghosszabbítását
2020-ig, esetlegesen egy 2015-től kezdődő típusváltás be
fejezéseként.
A haderő átalakítása során a tervezett könnyűlövész-zászlóalj típusváltozatok szerinti összetételét több változatban is
kidolgozták és értékelték, végül a katonai vezetés az öt harc
járműből álló vegyes összetételű szakaszstruktúra mellett
döntött: egy szakaszban 1-1 db BTR-80 a szakaszparancs
nok és helyettese részére és 3 db BTR-80A a lövészrajok ré
szére, századonként három könnyűlövészszakasszal és
zászlóaljanként három könnyűlövészszázaddal. Az e struktú
ra szerint felépülő zászlóaljak harci egyenértéke egymással
azonos, hatásos lőtávolságuk az egynemű zászlóaljéhoz ké
pest nőtt, és javult a tűzzel való lefedettségi képességük. A
zászlóaljak 2003. évi megalakításához beforgatásra került az
a 120 db, Szabadszálláson 1998-ban HIT-be helyezett BTR,
amelyek ötéves tárolási időtartama lejárt, vagyis kikonzervá
lásuk és újbóli tárolásba helyezésük kényszere egybeesett a
szervezési ciklus eszközigényével.
A BTR-korszerűsítés melletti döntésnél meghatározó
súllyal került figyelembevételre a lehetséges új beszerzésű

3. ábra. Mentő-vontató jármű csörlőzik
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eszközök magas ára (darabonkénti több száz millió forintos
egységár). Ezen az egységáron a programra tervezett ke
retösszegből mindössze egy zászlóalj páncélozott járműve
it lehetett volna kiváltani, melyek műszaki színvonala tény
legesen korszerűbb lett volna, mint a BTR-eké, de páncél
védettség és tűzerő tekintetében érdemi fejlődéshez nem
vezettek volna.
Mindemellett az MH-ban meglévő BTR-ek mennyisége
biztosítja a kidolgozásra kerülő könnyűlövész-koncepció
szerinti alegységek eszközszükségletét. Időközben az
egyes típusváltozatok fejlesztése is megkezdődött, melyek
szervesen illeszkedtek a programhoz. A típus ismerete, a
csapatoknál meglévő üzemeltetési és fenntartási kultúra, a
rendelkezésre álló dokumentáció, az egységes NATO-hajtóanyaggal történő üzemeltetés lehetősége, a meglévő lak
tanyai és a tábori logisztikai háttér és nem utolsósorban a
típus műveleti alkalmazási követelményeinek való megfele
lősége, a missziókban (SFOR, KFOR, KRK, Irak) szerzett
tapasztalatok olyan érvek voltak, melyek alapján indokoltan
lehetett a BTR típusú harcjárművek modernizálása mellett
dönteni.

A

B TR - korszerösítési program

A program megindításához a nemzeti kezdeményezésű és
finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program alapú
tervezéséről és végrehajtásáról szóló 50/2004. (FIK 12.)
FIM-utasítás kiadása teremtette meg a jogszabályi hátteret.
Ennek alapján kidolgozták és jóváhagyták a BTR páncélo
zott szállító harcjárművek modernizálási programjával kap
csolatos feladatokról szóló 82/2005. (FHK17.) FIM-utasítást,
mely részleteiben szabályozta az előkészítési és megvaló
sítási szakaszok fő feladatait, megnevezte a program veze
tő menedzserét és helyettesét, a BTR-munkacsoport fel
adatait. Az elmúlt évek szervezeti változásai miatt az utasí
tást - az új struktúrának és a logisztikai funkciók elosztásá
nak megfelelően - a 118/2007. (FIK 20.) FIM-utasítás mó
dosította 2007-ben.
A BTR-korszerűsítés megindítását megelőzően az MH
Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség kezde
ményezte a BM határőrségnél felesleggé vált, a Magyar
Ftonvédség harcjárműveivel egy időben, az orosz államadósság törlesztéseként beérkezett 66 db BTR-80 típusú
harcjármű átvételét azzal az igénnyel, hogy forgóalapot ké
pezzen a program megvalósításához, azonban az elgondo-

я
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lást - a BTR-ek értékesítése miatt nem sikerült realizálni.
A haderő képességfejlesztése érde
kében elindított BTR-modernizációs
program végrehajtására programter
vet dolgoztak ki, mely hétéves futam
idővel és 3-5 könnyűlövész-zászlóalj
megalakításának megfelelő költségve
tési kerettel számolt. A főprogram kap
csolódó alprogramjaként a kommuni
kációs eszközök beszerzése is tartal
mát képezi a típus korszerűsítésének.
A végrehajtás további sajátosságát
képezi a szakági programok végrehaj
tása, melyek szakágankénti tervezése
és végrehajtása 2008-ban kezdődött
meg, az addigi prototípusok kialakítá
sa teljes egészében a főprogram költ
ségvetését terhelte.
A program céljaként meghatározták,
hogy növelni kell a lövész- és felderí
tőcsapatok éjszakai harcképességét
és együttműködési lehetőségeit. A mi
nimális korszerűsítéssel és a szükség
4. ábra. BTR-80 páncélozott szállító jármű
szerinti javításokkal biztosítani kell a
típus 2020-ig történő rendszerben tar
tását. Az alkalmazó igénye szerint a
munka- és ergonómiai feltételeket ja
vító részleges korszerűsítési elemeket kell beépíteni a jár M Ű SZA K I KÖVETELMÉNYEK
művekbe. A BTR-80 típusú harcjárművek bázisán ki kell
alakítani a parancsnoki és fegyvernemi változatokat. A A prototípusok elkészítésének műszaki alapokmányát a tí
harcjárműveken végre kell hajtani a műszaki felülvizsgála pusváltozatonként részletesen kidolgozott harcászati-mű
tot és a technikai kiszolgálást.
szaki követelmények (HMK-k) képezik.
A programmal szembeni alapkövetelmény, hogy hangol
Az egyik alapkövetelmény, hogy az átalakítás keretében
ja össze a szakági (felderítő, vegyivédelmi, fegyverzeti) fej a harcjármű tornyát és toronyfegyverzetét megtartó típuslesztések, a haditechnikai kutatások és fejlesztések és a változatoknál (a VSF kivételével) éjszaki irányzótávcső be
híradóprogram (tábori C2 képesség, beépítő és rendszerin építésével a harcjárművet éjszakai harcra alkalmassá kell
tegrátor-program) eredményeit, és tegye mindezt egy olyan tenni. Egyes meghatározott típusváltozatokra kötélvágó
rugalmas szerződéses formában, amely képes figyelembe szerkezet felszerelését is követelményként határozták
venni és követni a végrehajtandó feladatokban bekövetke meg.
ző változásokat a megrendelő részéről. Ennek választott
Az ergonómiai feltételek javítása keretében a kezelősze
formája a korszerűsítési programra a HM CURRUS Gödöl mélyzet és a deszant komfortérzetének javítása érdekében
lői Harcjárműtechnikai Zrt.-vel 2005 novemberében megkö minden típusba állóhelyi fűtőberendezést építettek be, míg
tött keretszerződés, melynek feltöltése évente pontosított a toronyfegyverzetüket megtartó típusoknál a füstgázok el
kiegészítő megállapodások aláírásával történik.
leni védelmet az eddiginél nagyobb teljesítményű elszívó
A program keretében kidolgozásra és BTR-80 típus bá szellőztető berendezés kell, hogy biztosítsa. A páncéltesten
zisán legyártásra tervezett parancsnoki és fegyvernemi tí való mozgás biztonságának fokozására a külső felületeket
csúszásmentesíteni kell.
pusváltozatok a következők voltak:
- század- és zászlóalj-parancsnoki harcjárművek;
Az üzembiztonság javítása érdekében a Gépjármű Be
- parancsnoki mozgó vezetési pont;
szerzési Program keretében beszerzett típusváltozatoknál
- előretolt repülésirányító pont (ERIP);
alkalmazott, a STANAG előírásainak megfelelő külső indí
- felderítő parancsnoki és rajharcjárművek;
tócsatlakozót építettek be, és kialakították az egységes
- 60-81 mm-es aknavető-hordozó harcjármű;
akkumulátorok befogadását szolgáló konstrukciós képes
- páncéltörőrakéta-hordozó harcjármű;
séget.
- század és zászlóalj tűztámogató és tűzmegfigyelő
Minden típusváltozat esetében követelmény a 4. TK foko
járművek;
zat szerinti műveletek teljes körű végrehajtása valamennyi
-v e g y i, sugárfelderítő jármű (VSF);
üzemanyag (hajtó- és kenőanyagok, munkafolyadékok) tel
- mentő-vontató jármű (MVJ);
jes körű cseréjével, továbbá az, hogy - a felkészítés és a
- páncélozott sebesültkihordó jármű (SKJ);
katonai szervezetekhez történő kiadás közötti jelentős idő
- páncélozott műszaki felderítő és akadályelhárító jár eltérés miatt - a kiadást megelőzően dokumentációval iga
művek.
zoltan kerüljön végrehajtásra az időszakos műszaki vizsga.
Az eddig bekövetkezett változások és alkalmazói elgon A 4. TK fokozat és a szükség szerinti javítás szerinti tech
dolások ismeretében a listán szereplő típusváltozatok közül nológiai tartalom az alábbiakra terjed ki:
jelenleg nem tervezzük további páncélozott műszaki felde
- rendszerek működőképességének ellenőrzése, besza
rítő és akadályelhárító jármű kialakítását, de új igényként
bályozásának végrehajtása;
számolunk a szakaszparancsnoki harcjárművek kialakítá
- hajtóműegység (motor, erőátvitel, hidak) fékpadi, pró
sával.
bapadi vizsgálata;
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- generátorok, önindító próbapadi vizsgálata;
- öregedésnek kitett alkatrészek, motortérben a gumi
csövek cseréje;
- fékdobok, fékpofák beszabályozása, cseréje (kerékfék
mérési bizonylattal igazolva);
- tűzoltó palackok hitelesítése;
- üzem- és kenőanyagok, valamint a rendszerek szűrői
nek teljes körű cseréje;
- orosz nyelvű feliratok magyar nyelvűre történő cseréje;
- kiszerelt fődarabok, a belső terek és külső felületek fes
tése;
- végátvétel keretében járművenként 50 kilométeres fu
táspróba.
Az egységesítés érdekében követelményként határozták
meg, hogy a modernizálással létrejövő típusváltozatok ki
alakítása és felszereltsége - az adott típusváltozat specifi
kumán túl - a lehető legnagyobb és legcélszerűbb mérték
ben legyen egységesített és egyenszilárd. Ennek szellemé
ben előírták a gumiköpenyek teljes körű cseréjét is, aminek
másik hozadéka, hogy a még használható köpenyeket a
békeellátás keretében visszaforgatták az egyre élesebben
felvetődött csapatigények kielégítésére. Az MH PCGTSZFség tett ugyan kísérletet a használt gumiköpenyek élettar
tamának meghosszabbítására, azonban a diagonális szer
kezetű abroncsok a „futózásra” nem bizonyultak alkalmas
nak. Ugyancsak e követelmény szellemében a vállalkozó
nak végre kell hajtania a tartalék alkatrészek és a
szerszámzat minősítését, a TASZT-készlet javítással vagy
cserével történő kiegészítését.
További szempontként határozták meg, hogy a konstrukci
ós változtatások ellenére valamennyi típusváltozatnál érvé
nyesüljön az alaptípus technikai kiszolgálására, javítására,
mentésére, vontatására és szállítására jellemző követel
ményrendszer. Nagy kihívás volt a fejlesztők számára annak
a követelménynek az érvényesítése, hogy a végrehajtásra
kerülő műszaki változtatások érdemben ne befolyásolják a
bázisjármű tömeg-, súlyponti és menetdinamikai jellemzőit.
A vállalkozónak valamennyi változtatásról részletes - a
szükséges mértékben illusztrált - , magyar nyelvű műszaki
dokumentációt kell kidolgoznia a prototípussal együtt.

5. ábra. BTR-80 páncélozott szállítójármű bázisán kialakított
sebesültszállító

A végleges üzemeltetési dokumentációt a sorozatgyártási
dokumentációt megelőzően, további sokszorosításra alkal
mas nyomtatott és elektronikus formában kell a megrende
lőnek átadni. A csapatpróbák sikeres végrehajtása érdeké
ben a vállalkozó szerződéses kötelezettségeként a kezelőállományt ki kell képeznie.
A továbbiakban azon fegyvernemi típusváltozatok kerül
nek kivonatos ismertetésre, melyek prototípusai elkészül
tek, és az eszközök eljutottak a rendszeresítés küszöbéig.
Az ebben a cikkben konkrétan nem érintett egyes típusvál
tozatok prototípusai még nem készültek el, mások eseté
ben a HM kidolgozása még folyamatban van.
Az eddigi erőfeszítések eredményeként a program meg
kezdése óta 2008-ig a tervezett 266 db eszközből 109 db
parancsnoki és fegyvernemi típusváltozat készült el, mely
ből 70 db raj kialakítású, és 5 db fegyvernemi kivételével a
fennmaradó mennyiség parancsnoki kialakítású BTR.
A fegyvernemi típusváltozatok érdemi mennyiségben való
megjelenése 2009-től várható.
(Folytatjuk)

Turcsányi Károly
NEHÉZ HARCKOCSIK
A gyűjteményes kötet valójában öt szerző munkája, amelyben a nehéz harckocsik
történetét, fejlesztését, összehasonlító értékelését, hadműveleti alkalmazását
tárgyalják, külön fejezetekben. Ehhez járul a magyar 43.M Tas harckocsi tervezésének
története és a jelenleg múzeumokban őrzött nehéz harckocsik rövid ismertetése.
A mű fejezetei: Nehézharckocsi-fejlesztés a második világháborúban; Nehéz
harckocsik alkalmazása a második világháborúban; A hadiipari gyártástechnológia
hatása a nehézharckocsi-fejlesztésre; A magyar 43.M Tas nehéz harckocsi tervezése;
Nehéz harckocsik vizsgálatának összegzése; Nehéz harckocsik a múzeumokban és
a haditechnikai parkokban. Mellékletek: 7 db adattáblázat és életrajzok.
A kötet 167 fotót, 36 vonalas rajzot, 36 táblázatot, valamint számos diagramot és
blokksémát tartalmaz

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2008, 287 old. Ára 1990 Ft.
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben 3200 Ft-ért, illetve postaköltség nélkül megvásárolható a
Kékesi könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709.
(Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Dr. B alog h Tamás

Haditengerészeti kiállítás

Magyar Honvédség folyamerői
2008. július 25-én emlékeztek
meg fennállásuk 160. évforduló
járól. A jeles esemény méltó megün
neplését szolgáló, a „Magyar hadihajó
zás évszázadai” című emlékkiállítás
2008. július 26-augusztus 10. között
került megrendezésre. A kiállítást a Ma
gyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész
és Hadihajós Ezred felkérésére a Tudo
mányos Ismeretterjesztő Társulat Hajó
zástörténeti és Hajómodellező Klub
szervezte. A szervezésben közreműkö
dött a Hadtörténeti Múzeum, a Közleke
dési Múzeum, a Magyar Tengerészek
Egyesülete, a Zebegényi Hajózástörté
neti Múzeum és magánszemélyek (dr.
Csonkaréti Károly, dr. Hűvös Ferenc,
Ledzenyi Péter, Pintér László).
A látogatók az alábbi gyűjteménye
ket láthatták a kiállításon:
- Az Osztrák-Magyar Haditengeré
szet hajóit és legénységük minden
napjait bemutató korabeli képeslapok
(a Magyarországon fellelhető leggaz
dagabb magángyűjtemények képes-

A

2. ábra. A Dunából kiemelt régi hajóroncsok darabjai

1. ábra. A DEBRECEN (ex KASSA) Duna-tengerjáró hajó, mely a Szilágyi Dezső téri hajóállomásnál horgonyoz - a kiállítás helyszíne
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3. ábra. A NOVARA gyorscirkáló modellje

lapállománya - kb. 1250 db - a hozzá
tartozó szakmai magyarázatokkal).
- A Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé
nyébe tartozó, a kiállítás tárgyához
kapcsolódó hajómakettek és model
lek. Egyéb magyar makettezők, mo
dellezők által készített, a kiállítás tár
gyához kapcsolódó hajómakettek és
modellek (összesen 50 db).
- Az Osztrák-Magyar Haditengerészet
történetét a legszínvonalasabban feldol
gozó hazai történész, szakíró, dr. Cson
karéti Károly olajfestményei és akvarelljei,
amelyek most először láthatók teljes
számban kiállítva (22 db).
- A kiállítást a TIT Hajózástörténeti
és Hajómodellező Klub tagjainak
szakmai
előadásaiból
készített,
90x120 cm-es, gazdagon illusztrált
tablók kísérték, amelyeken az érdeklő
dők az Árpád-kortól napjainkig a ma
gyar, majd az osztrák-magyar tengeri

4. ábra. A ZENTA kiscirkáló modellje
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5. ábra. Az AN-27 jelű aknásznaszád modellje

és folyami hadihajózás legérdekesebb
epizódjairól olvashattak.
A kiállított képeket, modelleket és tár
gyakat ilyen nagy számban most először
láthatta a közönség, köztük sok olyan da
rab szerepelt, amelyet korábban egyálta
lán nem mutattak be. Például a német
katonatisztből lett - alig néhány hónapig
uralkodó - albán király, Wilhelm zu Ried
albániai utazását szervező Osztrák-Ma
gyar Haditengerészet hivatalos fotói.
Vagy a tragikus sorsú SZENT ISTVÁN
csatahajó írnokának, Pintér Ferencnek a
képeslapjai, aki rendőrnyomozóként a
’20-as évek legnagyobb magyar bűnügyi
szenzációjának főszereplője lett, amikor
a sorozatgyilkos „Pipás Pistádként is
mert, férfiruhában járó, férfi módra élő, de
valójában nő Rieger Pálnét, az „átokházi
rém”-et leleplezte.
Az érdeklődők a Szilágyi Dezső téri
hajóállomáson lehorgonyzott DEBRE
CEN (ex KASSA) motoros hajó fedél
zetén tekinthették meg a kiállítást. ■

-------—
----

A já n ló

Rácz Lajos: SÁRKÁNY ÚJ TÜKÖRBEN
Ma igen sokat beszélnek Kínáról. Részben ámulattal figyelik, hogy ébred ez az alvó
óriás, részben félelemmel gyors megerősödése miatt. Mindenki számára érdekes és
hasznos lehet ez a könyv, melynek szerzője nyolc évet élt Kínában az elmúlt két év
tizedben, és tanúja volt ébredésének. Kína a XV. századig messze Európa előtt járt
mind kultúra, mind technikai fejlődés tekintetében, és csak akkor maradt vissza a
fejlődésben, amikor 1422-ben meghirdette a világtól való elzárkózást. Mivel Európa
éppen ezután indult rohamos fejlődésnek, a XIX. század végére az európai hatal
mak félgyarmati sorba taszították a központi hatalom meggyengülése folytán szinte
széteső Kínát, azt hitték, hogy sohasem tér már magához.
Most egy erős központi hatalom irányítása alatt, de Teng Hsziao Ping 1978-as
nyugati életforma felé történő nyitása óta gazdaságilag gyakorlatilag szabadon, hi
hetetlenül gyorsuló iramú fejlődés útját járja ez a hatalmas kiterjedésű, 1300 millió
lakosságú ország, az évszázados elmaradottságból valósággal átugorva a XXI. szá
zad legmodernebb államai közé.

mh

SÁRKÁNYÚJTÜKÖRBEN
mna a 21 ш г а гН а п

Recska Endre

FAFELDOLGOZÓ
VASSZERSZAMOK
VÉDJEGYEI

Novella Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008. Terjedelem: 282 oldal. Bolti ár: 2490
Ft. Megvásárolható a Novella Kft. könyvesboltjában, Bp. XIII. kerület, Visegrádi
utca 11. (Telefon: 350-7144, e-mail: novellakft@chello.hu)

Recska Endre
FAFELDOLGOZÓ VASSZERSZÁMOK VÉDJEGYEI
Ez a hiánypótló kézikönyv segítséget nyújt abban, hogy eligazodjunk a faipari kéziszerszámokon található jelek útvesztőjében, és pontos információt kapjunk a sok ezer
jel egy csoportjáról, a védjegyekről.
A szerző - aki maga is három évtizede gyűjti a szóban forgó szerszámokat - több mint
1100 darab védjegyképet mutat be, amelyeket az Osztrák-Magyar Monarchia és Ma
gyarország területén jegyeztek be az 1876-1945 közötti években fafeldolgozó vasszer
számokra (baltákra, fejszékre, szekercékre, bárdokra, gyaluvasakra, vésőkre, kézi vonó
késekre stb.). A védjegykép mellett megtalálható a szerszámot készítő mester, manufak
túra vagy üzem neve, a bejegyzés helye és időpontja is. A dolgozat megismerteti az ol
vasót a beküldött jelek típusaival, а XIX. századi vasgyártmány-kereskedelem jelrend
szerével és a kor két jelentős magyar szerszámgyártó üzemével, a RimamuránySalgótarjáni Vasmű Rt. és a szentendrei Csoknyay Szerszámüzem működésével.

FRAMING Bt., Budapest, 2007, 357 old. Ára postaköltséggel együtt 3600 Ft. Megrendelhető: Recska Endre, 1085
Budapest, Horánszky u. 4. Tel.: 30/551-4885; e-mail: recska@mgyosz.hu

A s z e rk e s z tő e lk ö s z ö n
A Haditechnika szerkesztési feladatait 1974. március 1-jén vettem át, nem éppen
ideális körülmények között. Az azóta eltelt évtizedek változó feltételei közepette nem
volt könnyű minőségi lapot szerkeszteni, de reményeim szerint a forrásértékű
munkákat meg tudtuk jelentetni. Ez alatt négy főszerkesztő, öt szerkesztőbizottság,
négy kiadó és hét nyomda váltotta egymást. Emlékeztetném az olvasókat arra is, hogy
2000 után a HTI, majd 2006-ban a Technológiai Hivatal is megszűnt, a kiadáshoz
szükséges hátteret ma a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség biztosítja.
Közreműködésemmel a 35 év alatt 150 rendes szám, három különszám, három
melléklet és két repertórium jelent meg, ez több mint 8100 nyomtatott oldalt tesz ki.
A haditechnika iránt érdeklődők körében népszerű magazin és a szerkesztőség
működésében a 2008-tól bevezetett változásokban már szerepem nem volt. Most,
három és fél évtized után tevékenységem az év végén véglegesen megszűnik.
Köszönöm a szerzők és szakértők segítségét és az olvasók türelmét.

Sárhidai Gyula
nyá. okleveles mérnök, tanácsos
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Dr. Lits Gábor

Az Osztrák-Magyar Monarchia
hadseregének vízellátása az első
világháborúban в

IVÓVÍZ TISZTÍTÁSA SZŰRÉSSEL ÉS
ULTRAVIOLAFÉNY-BESUGÁRZÁSSAL
Eredetileg csupán a kétes tisztaságú,
„gyanús” vizeknek a fertőtlenítésére
szolgáló - a Westinghause Gesell
schaft által már korábban kifejlesztett
- berendezések tulajdonképpen az
ultraviola fénnyel történő sterilizálás
elvén alapultak. Ezeknél 110 V egyen
árammal működő, ún. Cooper-Hewittlámpákat alkalmaztak. Teljesítményük
600 I víz tisztítása volt óránként.
Ezen elveknek megfelelően a had
sereg számára az ultraviola fény besu
gárzásával működő víztisztító beren
dezéseket a bécsi Simmeringer
Waggonfabrik AG és a Warchalowski,
Eissler és Со. cégek fejlesztették ki: a
berendezés közepére egy pumpát he
lyeztek, amely egy Berkefeld típusú
szűrőn keresztül nyomta, préselte át a
vizet, ezt követően egy túlfolyóedény
ben, vékony rétegben kvarclámpával
besugározták.
A szerkezet bevizsgálása műszaki
szempontból a bécsi IX. gépjármű-bevizsgáló
hivatalnál,
hatékonyság
szempontjából a bécsi egyetem higié
niai intézeténél történt.
Szakértői véleményben rögzítették,
hogy a berendezés egymástól függő
és egyenként is nagyon érzékeny ele
mei (benzinmotor, szivattyú, finom
szűrő, dinamó, kvarclámpa), a kiszol
gálás, üzemeltetés hiányosságai vala
mint a sokszor elkerülhetetlen véletle
nek és az elhasználódások miatt is
gyakran meghibásodnak, ezáltal mű
ködési zavarok keletkeznek, melyek
okai nehezen deríthetők ki, és a javítá
suk is igen nehézkes, bonyolult. Ezért
ennek az eljárásnak az alkalmazásá
nál különösen nagy jelentősége van a
kiszolgáló személyzetnek, csak ha
megfelelően képzettek, van garancia
arra, hogy megbízhatóan sterilizált víz
nyerhető, biztosítható. Az anyagok vo
natkozásában elsősorban a szűrő álla
pota és tömítettsége, szigeteltsége
volt a feltétele a megfelelő tisztítási
eredménynek, mindkét faktor azonban
alig volt ellenőrizhető. Az üzemi áram
feszültségének állandósága, a lámpa
és a voltmérő megfigyelésével ellen
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1. ábra. A Törökországban harcoló erők számára készült sósvizet desztilláló
berendezés két vontatott főegysége

őrizhető volt ugyan, a lámpa anyagá
nak a minősége azonban nem volt
mindig megfelelő.
Az első technológiai tapasztalatok
összegyűjtése után megállapították,
hogy a vizek vegyi összetételét (kémi
ai hatását) a megfelelő szűrőhatás el
lenére a besugárzás hatása lényege
sen csökkenti, mely esetben a kolloi
dokra szétosztott humán anyagok
nagy szerepet játszanak.
Az ilyen építésű eszközök többségét
a legkülönbözőbb vizsgálatoknak ve
tették alá, melyeket részben a bécsi
egyetem higiéniai intézeténél, részben
a hadsereg-parancsnokság laboratóri
umaiban hajtottak végre. Jóllehet az
eredmények azt mutatták, hogy opti
mális használat esetén a vizek kóroko
zó-tartalma alapvetően vagy legalább
is lényegesen lecsökkent, a berende
zések technológiailag azonban igen
sebezhetőnek, gyengének bizonyul
tak, ezért 1916-tól többé már nem ren
deltek belőle.
A hadsereg-parancsnokság 1916ban parancsba adta, hogy a víztisztí
tás mindkét módját - a forralásost és a
kvarclámpást is - a higiéniai bizottság
havonta legalább egyszer technikai
szakemberek bevonásával bakterioló

giai és műszaki teljesítőképesség vo
natkozásában vizsgálja meg. Az ivó
víztisztítás bakteriológiai működésé
nek vizsgálatához szőlőcukorra volt
szükség. 1918 nyarán ennek beszer
zésére azonban már nem volt lehető
ség, ezért ezek a vizsgálatok többé
már nem történtek, nem történhettek
meg.
1916 márciusában, tehát közvetle
nül Ausztria-Magyarország törökor
szági szerepvállalásának megkezdé
se után a k. u. k. katonai meghatalma
zott, Joseph von Pomiankowski ve
zérőrnagy telefonon nyomatékosan
kérelmezte a bécsi hadügyminisztéri
umtól két, a sivatagi sós vizet desztil
láló berendezés biztosítását, a k. u. k.
marnói hegyi tüzérhadosztály ivóvíz
zel történő ellátására. Még abban a
hónapban megkapta a bécsi Kurz,
Rietschel és Henneberg cég a meg
rendelést két garnitúra sós vizet ivó
vízzé átalakító gépi komplexum gyár
tására és leszállítására. A tüzérségi
eszközöket gyártó üzem egyidejűleg
utasítást kapott a szükséges alvázak
(szükséglet szerint megnyújtott, portól
védett szigetelések és csapágyak) le
gyártására és készletezésére is. A bé
csi 1. számú helyőrségi kórház hat fő
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jól képzett, frontszolgálatra alkalmas
szakembert biztosított a gyártó cég
hez, ahol alaposan kiképezték őket a
gépek kezelésére, amelyeket később
tábori körülmények között is ők üze
meltettek.

Ivóvíz VEGYI ÚTON TÖRTÉNŐ
FERTŐTLENÍTÉSE
Az olaszországi k. u. k. nagykövetség
1914. októberben jelentette, hogy egy
híres olasz kémikus személyi titkárán
keresztül bizalmasan tájékoztatta a
nagykövetséget, rajta keresztül a
k. u. k. kormányt, hogy kifejlesztett egy
olyan eljárást, amellyel abszolút biz
tonsággal meg lehet védeni az ivóvizet
a kolera kórokozóitól. Közvetlen, hiva
talos kapcsolatfelvétel politikailag ex
ponált helyzete miatt nem volt lehet
séges.
A dokumentum vizsgálata azt mutat
ta, hogy silber-fluoriddal („tachiol”) tör
ténő ivóvíz-fertőtlenítő eljárásról van
szó. Ezt követően a katonai bizottság
terjedelmes, sokrétű, mindenre kiterje
dő vizsgálatokba kezdett. Egyrészt
vizsgálták - legalábbis könyvekből
megbecsülték - a silber-fluorid ember
re ható fiziológiai hatását, másrészt a
fertőtlenítés hatásfokát. Az eredmé
nyek nem voltak teljesen kielégítőek.
Mindenekelőtt a fertőző kórokozók
magasabb koncentrációjánál bizonyult
a félórás hatóidő hatástalannak. Ezt
követően folytak még további kísérle
tek, de számottevő eredményeket
nem hoztak.
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3. ábra. A 11. hadsereg higiéniai bizottságának pecsétjével ellátott tábori levelezőlap

Egy, a hadügyminisztérium levéltá
rában fellelt akta beszámol egy Olasz
országban 1915 augusztusában vég
rehajtott kísérletről, melynek során tá
bori körülmények közt klórbázison ala
puló víztisztítást hajtottak végre. Egy
200 l-es lenvászonból készült tartályt
kötéllel felfüggesztettek. A tartály kö
zepén egy lenvászon szűrőt helyeztek
el a nagyobb méretű szennyeződések
felfogására. A vízzel feltöltött tartályba
klórmeszet tettek, literenként 1-3 mgot, majd egy falapáttal jól elkeverték.
Tíz perc múlva nátrium-hiposzulfitot
adtak hozzá, melynek következtében
a klóros víz teljesen megtisztult. Vala
melyest keményebb lett ugyan, azon
ban steril volt, és teljesen megfelelt

2. ábra. Henneberg típusú vízszűrő berendezés szűri a vizet hordókba

ivóvíznek. A k. u. k. hadügyminisztéri
um az aktát azzal a megjegyzéssel
zárta le, hogy „a módszer már ismert,
nincs mit hozzáfűzni”.
Az osztrák-magyar hadsereg-köz
igazgatás érdeklődését is kiváltotta
egy német egészségügyi hetilapban
megjelent, „A felszíni vizek klóros eljá
rással történő fertőtlenítése tábori kö
rülmények között” című cikk. Erre vo
natkozó alkalmazási területként a had
sereg-igazgatás mindenekelőtt az ivó
víz-fertőtlenítést vette figyelembe,
mindenekelDtt a vízellátó, a különböző
mozgatható berendezésekben, de
egyetlen emberig bezárólag is, első
sorban akkor, ha az ellátásra semmi
lyen megfelelő ivóvíz nem állt rendel
kezésre. A jó ivóvízzel történő ellátás
nak ez a módja a terepen, harcterüle
ten történt, megfelelő, alkalmas forrá
sok, kutak hiánya esetén különböző
víztisztító, vízkészítő berendezésekkel,
de általában csak nagyobb egységek,
kötelékek esetében - a „víz nem volt
állandóan mindenki számára kéznél”.
Ezért meg kellett vizsgálni egy kényel
mes, praktikus, „kéznél lévő” eljárás le
hetőségét, hogy kisebb kötelékeknek,
egyetlen szakasznak, különösképpen
egyetlen embernek is lehetősége le
gyen a kétes vizet rövid idő alatt meg
bízhatóan sterilizálni. Vizsgálták a tisz
ta, nagy töménységű klórmész hasz
nálatánál a visszamaradó zavaró klór
eltávolítására szolgáló hidrogén-szuperoxid alkalmazásának lehetőségét.
A kémiai és acélipari termékeket gyár
tó osztrák egyesület már 1914 őszén
felkínált a hadsereg-igazgatás számá
ra ilyenféle preparátumokat. A csoma
gok 10 kicsiny üvegcsét tartalmaztak
egyenként 0,2 g klórmésszel (mésztartalom 75%), és 10 kis dobozt egyen
ként 0,35 g ortizonnal (hidrogén-
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4. ábra. Háborús vízvezetékrendszer üzemi épületének bejárata Roveretón
az olasz fronton

szuperoxid-tartalom 32-34%). Az akta
bejegyzés szerint a k. u. k. hadügymi
nisztérium egészségügyi osztályának
és a bécsi egyetem higiéniai hivatalá
nak álláspontja az alkalmazásra vonat
kozóan elutasító volt.
Az elutasítások ellenére a hadse
reg-parancsnokság 1916-ban 10
ezer csomag beszerzésére töreke
dett. A 10 adagos csomagok ugyan
csak klórbázison alapuló „Desazon”
preparátumokat tartalmaztak, melye
ket
a
Bayern-cég
gyártott
Leverkusenben. A hadügyminisztéri
um véve az ide vonatkozó kérelme
ket, még a tömeges alkalmazás előtt
kiutalta a preparátumokat a 10. szá
mú tábori kórháznak gyakorlati kipró
bálásra, valamint bakteriológiai vizs
gálatra és ezekkel kapcsolatos jelen
téstételre. A vizsgálatokat a karintiai
fronton a 10. hadsereg higiéniai bi
zottsága hajtotta végre, baktériumfeláztatás módszerével a coli bacilus, a
tífusz és a paratífusz kórokozójára
vonatkozóan Desazon bekeverésé
vel. A kezelés után a vízpróba teljes
egészében kórokozómentesnek bi
zonyult. A Desazont por formájában
alkalmazták, és a vizsgálatot két
kémcsőpróbával hajtották végre, egy
klórtartalmúval és egy klórmentesítővel. Az eredmény kissé zavaros, de
jó ízű, iható víz volt. A higiéniai bi
zottság jelentésében leírta, hogy az
eljárás megbízható, gyakorlatilag
szükséges, és a víz ízét nem változ
tató méregtelenítő eljárások közül a
legjobbként ajánlható. Utalt arra is,
hogy az eddigi tapasztalatok alapján
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az állomány a preparátumot legszí
vesebben járőrszolgálatok során al
kalmazza. A preparátumot a szövet
séges német csapatok is alkalmazták
az Oroszország elleni fronton.
Mindezek ellenére a hadügyminisz
térium továbbra is negatívan véleke
dett a Desazonnal történő kémiai víztisztításról és ezek általánosan történő
alkalmazásáról a csapatoknál.

falazott és fúrt kutak

Az aknás vagy a vert kutak létesítése
a műszaki csapatok feladata volt,
amelyeket aztán lengőhengerrel mű
ködő meregetővel vagy pumpával, szi
vattyúval szereltek fel. Amennyiben a
víznyerő réteg nem volt mélyebben
8 m-nél, Northon-rendszerű kutakat lé
tesítettek, melyeknél csövet vertek le a
víztartó réteghez, és felszínen felsze
relt szivattyúval óránként 17-20 I vizet
nyertek. A vert rendszerű kutaknak a
háború felvonulási (előrevonási) sza
kaszában az északkeleti és délkeleti
frontokon igen nagy jelentőségük volt:
amikor a csapatok a falusi kutakat
szétrombolt vagy rossz állapotban ta
lálták, vagy fennállt a kutak fertőzöttségének a veszélye, ezekkel igen
gyorsan eredményt lehetett elérni.
A hadsereg-igazgatásnak a háború
kezdetén még csak igen csekély szá
mú vert kút állt rendelkezésére. Ezért
a háború kiterjedése során különböző
típusú és teljesítményű kutak beszer
zése (rekvirálása) vált szükségessé.
Az Oroszország és Szerbia ellen be
vetett hadsereg állományába 1914 au
gusztusában 100-170 vert kút tarto
zott, ezt a mennyiséget a hadsereg-fő
parancsnokság akkor elegendőnek
tartotta. A háború folyamán azonban
további hasonló felszerelések beszer
zése vált szükségessé az orosz had
színtéren. A könnyű eszközökkel 8 m
mélységig, a nehéz kútfelszerelésekkel 50 m mélységig tudtak lehatolni.

VÍZFELTÁRÁS
MÉLYFÚRÁSOK
Vízlelőhelyek

felderítése, terepszemle

A kutak megfelelő helyre történő te
lepítésénél (építésénél, felállításá
nál) forráskutatókat alkalm aztak,
akik - a viszonylag csekély „melléta
lálás” mellett is - igen hasznos tevé
kenységet végeztek a bőséges víz
erek felderítésében és megtalálásá
ban. A tevékenységet a hadügymi
nisztérium építési osztálya hívta
életre 1914-ben, és egyértelműen a
hadsereghez csatolta. Kipróbált és
az egyik legeredményesebb forrás
kutató volt az osztrák hadseregben
Karl Beichl, a hadmérnöki testület
kapitánya. Ez a testület 1917-ig
mindössze hat nevet tartalmazott, ez
a csekély létszám mutatott rá, hogy
a forráskutatást különleges minősí
tésként kell kezelni és értelmezni. A
hadsereg-főparancsnokság 1917ben kérelmezte a hadügyminisztéri
umnál, hogy a hadsereg követelmé
nyeinek megfelelően növelhesse a
forráskutatók számát.

A vert kutas berendezések igen gyak
ran nem bizonyultak megfelelőnek,
vagy mert egyszerűen hiányzott a fel
szín közeli talajvíz, vagy mert a minő
sége volt olyan rossz, hogy ivóvízként
nem kerülhetett felhasználásra. Ezért
már röviddel a háború kitörése után
megkezdték a mélyfúró berendezések
beszerzését, amelyekkel már 100 m
mélységig le tudtak hatolni. Az első
ilyen mélykútfúró berendezéseket az
5. és 6. hadsereg kapta meg a szerbi
ai hadszíntéren.
A mélyfúrásokat eleinte a katonai
építkezések terén már békeidőben el
kötelezett, polgári földfúró cég végezte
Kari Beichl mérnök százados irányítá
sával. Mivel a szükséglet és az igény
is egyre jobban növekedett, külön
munkacsoportokat hoztak létre, és
vontak előre minden olyan hadsereg
sávjában, amelynél az ivóvíz biztosítá
sa különösen nagy gondot jelentett,
így mindenekelőtt a román, szerb és
albán hadszíntereken.

K a to n a i lo g is z tik a ]

Azért, hogy a felmerült igényeket
pontosan számba vehessék, létrehoz
ták a „mélykútfúró és fúrt kutak infor
mációs osztályát” Raggendorfban, alá
rendeltségébe tartoztak a raggendorfi
és kleczanyi katonai fúróosztályok.
Feladatuk volt a mélyfúrásokat végző
állomány kiképzése, a mélykútfúró
eszközök tábori körülmények közti fel
állításának, működtetésének a kipró
bálása és a földfelszíni formák által
megszabott követelményeknek és le
hetőségeknek megfelelő víznyerő he
lyek létesítése.

F orrásfoglalás
A hidrológiai adottságok a délnyugati
front számos területén lehetővé tették
források foglalását (kiépítését), ame
lyekből aztán a vizet csővezetéken ve
zették el a felhasználókhoz, vagy a fel
vonulási, előrevonási utak mellett el
helyezett nagyméretű víztartályokba
vezették, ahol a csapatok elláthatták
magukat ivóvízzel, illetve az állatokat
is megitathatták. Némely ilyen forrás
nál vagy víztárolónál tájékoztató táblá
kat helyeztek el a csapatok számára a
víz minőségére, felhasználhatóságára
vonatkozóan.

Fontosságát tekintve példaként em
líthető a San Gabriele-hegy, amely
Görz városának 1916-ban történt eles
te után az osztrák-magyar Isonzó-védelem sarokpillérét jelentette. Itt a
hegy lábánál volt az „egyetlen” műsza
kiak által kiépített forrás, amely bizto
sította a harcoló csapatok vízellátását.

Ivóvíz HÓBÓL
1917 elején József főherceg front
parancsnoksága a vízellátás biztosí
tására „hóolvasztó berendezéseket”
kért a hadsereg-parancsnokságtól az
orosz-román hadszíntérre. A hadügy
minisztérium válasza szerint a hadse
reg nem rendelkezett ilyen speciálisan
hóolvasztásra épített eszközökkel, he
lyette ajánlott és biztosított is „hordoz
ható kályhás forralóüstöket” , amelyek
két óra alatt felolvasztják a havat és a
vizet is felforralják. Az üstöt a szabad
ban kellett felállítani, tiszta hóval feltöl
teni, olvasztani, folyamatosan pótolni
a teljes feltöltésig, felforralni, majd le
hűteni. Ezáltal megfelelő fogyasztásra
alkalmas vizet lehetett előállítani. Fű
tése fával történt, ahol lehetett, szenet
használtak, és a víz lényegesen gyor
sabban felforrt. Az üstöket két fő

hordfával, viszonylag könnyen szállí
tották, tartalma 120 I volt, így naponta
hóolvasztásos, forralásos módszerrel,
teljes üzemben 720 I vizet lehetett
benne előállítani. József főherceg
hadseregcsoportja a hadsereg-főpa
rancsnokságtól végül is 20 készlet
ilyen hordozható kályhaüstöt kapott.
Ezen eszközök elterjedése és nagy
ságrendje viszonylag csekély volt, an
nál nagyobb jelentősége volt azonban
az ivóvíz hóból történő biztosításában.
A csapatok vízellátását magashegysé
gekben (konkrétan a Marmolata-állásokban) alapvetően olvasztott jégből
és hóból készült forralt vízzel biztosí
tották, melyet a jobb fogyaszthatóság
érdekében gyakran citromlével is íze
sítettek.
A vegyi fertőzöttség első problémái
is éppen a hóból történő ivóvíznyerés
területén léptek fel. Azok a vizek, me
lyek az elkarsztosodott határvidék doli
náiban, tölcséreiben összegyűlt hóból
készültek, a hosszú hegyi harcokban a
lövedékek robbanási felhőitől erősen
szennyeződtek. A hadseregcsoport III.
hadtesténél 1917 júniusában tömeges
megbetegedést tapasztaltak, amely a
pikrinsavval és más mérgező anyaggal
szennyezett hóból készült víz fogyasz
tása miatt következett be.

5. ábra. Hadosztálysütöde 1918-ban (Takács Péter)
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VÍZSZÁLLÍTÁS
A víz szállítására különféle eszközöket
alkalmaztak a 12 hordóból álló garnitú
ráktól kezdve, amelyeket lovas kocsin
vagy teherautón szállítottak, az egyes
25 és 36 l-es hordókig, amelyeket mál
halovak hordoztak. A német és az
olasz csapatok vizeszsákokat (tömlő
ket) is alkalmaztak málhalovakon
(2 db-ot összesen 50 I tartalommal).
A német víztartó zsákok a Szerbia elle
ni hadművelet során igen jól beváltak.

Vízszállítás

tartálygépkocsival

A harcoló csapatok számára már a há
ború kezdetén rendelkezésre állt egy
csekély számú tartálygépkocsipark,
melyet az igényeknek megfelelően ké
sőbb vízszállításra is átalakítottak és
igénybe vettek. Alkalmazásukról az
1916-os dél-tiroli offenzíva során adott
hírt a gépjárműpark parancsnoka: „az
Eugen főherceg hadseregcsoportjá
hoz beosztott benzinszállító gépkocsik
nagy mennyiségű benzin szállítását
végezték a trienti benzinfőraktárból
Chiesába és Folgariába. Az eredetileg
benzinszállításra épített tartálykocsik
Nomi térségében vízszállítóként mű
ködtek a magashegységekben elhe
lyezett, vízben szegény harcállások el
látására.”
A vízszállító tartálygépkocsik 1917ben váltak ismét igen aktuálissá. A
hadsereg-főparancsnokság kérte a
hadügyminisztériumot, hogy az ér
vényben lévő gépjármű-fejlesztési,
-ellátási programon túl egészítse ki a
járműparkot, illetve szerezzen be

a k. u. k. gépjárműcsapatok számára
további 100 db vízszállító gépkocsit
1918 áprilisáig. Az indoklásban utaltak
arra, hogy a már 1918 tavaszán fenn
álló és egyre súlyosabb fémhiány mi
att a további vízvezetékek építése
igen nagy nehézségekbe ütközik, és a
vízellátásra más módszert kell kitalál
ni. A hadsereg tartálygépkocsijai
előnyben voltak a hordókból álló víz
garnitúrákkal szemben, mert a nagy
tömegű vizet a tartályok hosszú időn
keresztül frissen tartották.
A tartálygépkocsik alkalmasak vol
tak az utak locsolással történő „por
mentesítésére” is, ezáltal elrejtették
az egyébként nagy port felverő felvo
nuló tüzérséget és az utánpótlás szál
lítását az ellenséges felderítések elől
és a távolból történő belövések hatá
saitól. Az Isonzó-hadsereg szállás
mesteri osztálya azonban felhívta a fi
gyelmet a teherautókkal történő vízszállítás gazdasági hátrányaira is. A
járművek üresjáratainak száma, füg
getlenül attól, hogy hordókkal vagy
tartállyal szállítottak, jelentősen növe
kedett azáltal, hogy visszamenetben
üresen közlekedtek. A járművek és al
katrészek egyre növekvő hiánya miatt
ez a probléma különösen élesen je
lentkezett.
A hadügyminisztérium egyelőre 20
db, egyenként 3,5 m^-es vízszállító
gépkocsit rendelt, melyek nagy részét
1917 augusztusában és szeptemberé
ben az Isonzó-front körzetébe utalták.
Az Isonzó-hadsereg számára 1917 jú
niusában 13 5 0 0 1, júliusában 20 400 t
vizet szállítottak. Ez a mennyiség
1917. augusztusra és szeptemberre
V. Borovic vezérőrnagy hadseregcso

6. ábra. Hordós vízszállítás fogatolt kocsival lóvontatással

portjánál (12. Isonzó-hadsereg) je le n 
tősen növekedett, 2 0 0 0 0 it t fölé
emelkedett, mivel az augusztus 19. és
szeptember 13. között lezajlott 11.
Isonzó-csata egyes szakaszokon tö
meges mennyiségű vízszállítást köve
telt meg.
Mindezek után a hadügyminisztéri
um további 80 vízszállító tartálygép
kocsit rendelt. Még a gyártás előtt
azonban a 12. Isonzó-csatában a
helyzet a központi hatalmak számá
ra olyan kedvezően változott, hogy
ezt a megrendelést teljes egészében
visszavonták. A cégek belementek a
megrendelés visszavonásába, csak
egy részét kellett a járműveknek át
venni, melyeket a török front és a re
pülőerők gépjárműparkjába osztot
tak be.
A tartálygépkocsikról 1918 júliusá
ban készített állapot- és helyzetfelmé
rés szerint az oroszországi és románi
ai fronton 8, a szerbiai fronton 6, a dél
nyugati fronton 57, a polai haditenge
részeti támaszponton 3 vízszállító
tartálygépkocsi esett ki, illetve semmi
sült meg, a háború során összesen 74
darab.

Vízszállítás

vasúton

A vasút is bevonásra került a vízszállí
tás érdekében. Az Isonzó-fronton, a
karsztvidéken a vízellátás szétrombolása esetén kiegészítő biztosításként
alkalmazták a vasúton történő szállí
tást. A vizet vasúton a front közelébe,
a kritikus térségekbe nagy tárolókba
szállították, és onnan pumpálták a
frontra vezető hálózatokba. Teljes víz
vezeték-hálózatokat tápláltak kizáró
lag vasúti szállítással, amíg a karszt
víz-vezetékhálózat el nem készült.
Ennek érdekében több vasútvona
lon - többek közt a városi vasúti pá
lyák mellett is - víztöltő állomásokat
létesítettek.

VÍZSZÁLLÍTÁS FÜGGŐVASÚTTAL,
ÁLLATI ERŰVEL
A 10. hadsereg hadműveleti körzeté
ben, a Flitscher-medencében emelke
dő magaslaton egy kulcsfontosságú
álláskörlet létesült. Ennek a körletnek
a vízellátása az alábbi módon történt:
Egy egészségügyi csoport által lefog
lalt forrásból vitték a vizet a függővas
út völgyállomásához, amely egy nagy
méretű víztartállyal szállította fel a vi
zet a magaslatra, ahol egyébként
semmilyen víznyerési lehetőség nem
volt. Fent aztán a vizet megfelelő mó
don szétosztották.
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A 11. hadsereg hadműveleti körzeté
ben kiterjedt mértékben vették igény
be a függőpályákat vízszállításra. A
völgyállomásokon töltőberendezése
ket alkalmaztak, amelyek vagy a ku
takból, vagy közvetlenül a forrás odavezetésével, vagy vízvezetékekről tör
ténő leágaztatással oldották meg a
víztartályok feltöltését.
Több osztrák-m agyar kontingens
egyikeként vonult 1916 őszén a három
gépjárműoszlopból és két gépjárműja
vító műhelyből álló 1. k. u. k. gépjár
műcsoport Törökországba, és vetette
meg a lábát Diarbekrben, ahonnan az
tán a 2. ottomán hadsereg érdekében
hajtott végre feladatokat. Diarbekr egy
kb. 70 000 fős, hegyvidéken elterülő
város volt hatalmas és több méter szé
les bazaltkövekkel körülvéve, szűk,
zegzugos utcákkal tagolva. A telepü
lés területéről lehetetlen volt az oszt
rák-magyar csapatok vízellátásának a
biztosítása, ezért naponta vízhordó lo
vak, öszvérek szállították a városon
túlról egy jó minőségű forrásból a csa
patparancsnokság körzetébe a vizet.
A vízszállítást a parancsnokság meg
felelően dotálta.

V ízvezetékek
Az állásháború terjedelmes és sokrétű
infrastruktúra kiépítését tette szüksé
gessé a frontokhoz, amelyekhez nagy
kiterjedésű vízvezeték-hálózatok is
tartoztak. Ennek egyik kulcsfontossá
gú területe volt az Isonzó-frontnak a
karsztvidéken áthúzódó szakasza.
A külső területen lévő vízvezeték
hálózat csöveit bevezették az elülső
állásokba. Az erős tüzérségi tűz hatá
sára azonban olyan gyakran sérültek,
semmisültek meg, hogy az első vona
lakba csak málhás állatokkal lehetett
eljuttatni a vizet, és az elülső ciszter
nákat csővezeték helyett teherautók
kal kellett feltölteni. Az ilyen kombinált
és bonyolult módon történő vízszállí
tás 1917 májusában pl. a XXIII. had
testnél 3300 rt|3-t tett ki.
A front alpesi térségein télen külö
nös óvatosságra volt szükség, hogy a
szabadon lévő vízvezetékeket meg
védjék a befagyástól. Erős hidegben
leengedték a vizet a csövekből, ezeket
20-30 cm vastag hóval borították, ele
gendő állandó kifolyási lehetőséget
biztosítva.

Vízellátás m I sonzó- fronton
A háború kezdete előtt a Karfreittől
északkeletre fekvő terület Lipnik Vrsic - Vrata és a Potoce-nyereg kö-

zött alig volt elérhető. 1915 májusá
ban itt húzódott a front első vonala,
Rohr tábornok 10. hadseregcsoport
jának bal szárnya, és itt találkozott a
közelében lévő 5. hadsereggel. En
nek a rengeteg embernek az ott lévő
források, vízlelőhelyek nem biztosí
tották a megfelelő vízellátását. Ezért
a vizet a Lepen-völgyből a hegy
csúcsokon lévő állásokig hegyme
netben, vízhordó alegységekkel kel
lett biztosítani. Csak egy 600 m
hosszú, saját pumpaszivattyúval el
látott vízvezetékrendszer kiépítése
- melyet a dandár- és ezredparancsnokságokig vezettek - hozott
némi könnyítést. Ezáltal csökkent
valam elyest a szállítási útvonal
hossza, mert ezt követően már
„csak a parancsnokságoktól” kellett
vinni a vizet az egyes állásokig. A
vízvezeték-hálózat kiépítése lehető
vé tette egy hegyi tábori pékség te
lepítését is, amely „non stop” üzem
ben működve legalább a friss ke
nyeret biztosította a felső állások
ban lévő katonáknak.
Egy nagy volumenű, a hátországból
Görzből és Triesztből a karsztvidéken
átvezető vízvezetékről ad híradást
Brosch-Arenau: „Teljes egészében a
karsztvidéken átvezető 140 km hoszszú, 8 atmoszféranyomást kibíró
Mannesmann-csőből készült, 1,4 m
magasságig fedett vízvezeték-hálóza
tot fektettek le. A vezeték beásásától a
nagy idő-, munka- és költségkihatás
miatt lemondtak. A csővezeték felső
védőrendszere kőből készült, nagyon
masszív, ügyesen álcázott, lövedékek
től, bombabecsapódásoktól eredő ká
rosodásoktól jól védett volt.”
Az Isonzó-front déli szegélyét képe
ző Hermadára, amely Trieszt előtt az
utolsó védővonalat képezte, 1917 nya
rán vízvezetéket kellett építeni, hogy a
vizet eljuttassák a front közelébe. A
Nabresina - Duino - déli vízvezeték
hálózattól elkülönítve, Vizovljétól nyu
gatra a Cerovljébe vezető úttal párhu
zamosan haladva a vizet először a
Cerovjénél tervezett tárolóba kellett
vezetni, és onnan szivattyúval kb. 180
m magasságra a Harmadán telepített
100 m^-es tárolóba felnyomni. A har
madai tárolóból aztán a víz gravitációs
vezetékrendszeren folyt a felhaszná
lókhoz az állásokba. Az építkezést el
kezdték, azonban még nem fejeződött
be, amikor a munka leállt. A front
ugyanis az 1917. októberi 12-i Isonzócsatában előrenyomult, és a karsztállásokat végleg elhagyták.
A központi hatalmak offenzívája
(12. Isonzó-csata) 1917. október 24én áttörte a kemény Isonzó-védelmet,
ezáltal jelentős erőket tehermentesí

7. ábra. Az üvegből készült tábori kulacs
már a súlya és az elhelyezkedése miatt
is célszerűtlen volt

tett: ennek eredményeként néhány
héten belül az osztrák front - a
Tagliamentón és a Livenzán át - egé
szen a Piavéig nyomult előre. Elte
kintve a partvédelemtől a korábbi
Isonzó-front most mélyen benyúlt a
hátországba. Az építésre előirányzott
terveket ezért a továbbiakban már
nem valósították meg, így a Lom-sík
ságra tervezett vízvezeték feleslege
sen átnyúló szakaszát le is bontották.
A megmaradó vezetékeket fagy ellen
védték. Néhány vezeték azonban to
vábbra is jelentős szerepet játszott,
így pl. a Tronaver Wald térségében
maradó üzemek és katonai erők ellá
tására szolgáló. Vízellátás szempont
jából különösen nagy jelentősége volt
az újra meghódított Görz város vízve
zeték-hálózatának, amelyet egy hó
nap alatt katonai célokra ismét hely
reállítottak.
Az Isonzó-hadsereg eredményes offenzíva után, 1917 végétől az új front
szakaszon, az alsó Piavénái kiépítette
a szükséges infrastruktúrát. Ezek a
munkálatok a hadtápterületen belül
nagy mélységre terjedtek ki, maguk
ban foglalták a kárelhárítást, a vízlelő
helyek felderítését és az olaszoktól
hátrahagyott - és a visszavonuláskor
szétrombolt - vízvezetékek helyreállí
tását, mindenekelőtt üdine, Portogruaro és Cividale térségében, majd
később valamennyi fontos területen.
Több kórház vízvezetékrendszerét is
helyreállították. Katonai üzemek és
berendezések üzemeltetésére új beru
házások születtek, így pl. ivóvíz- és
ipari vízvezeték-hálózatokat létesítet
tek a Campoformio repülőtér számára.
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Vízvezetékek a
körzetében

......................

11.

,

miatt, valamint a tartalékosoknak és a
katonaorvosoknak a polgári életbe tör
ténő visszatérése miatt.
A 11. hadseregnél a dél-tiroli offenzíva
Az osztrák fegyveres erők alkalma
után megszállt frontszakaszon 1916 zási terve az első és hosszú ideig a
júliusában kezdődött meg a szüksé második köztársaság idején is az ál
ges helyreállítás a vízellátás tekinte lam területére volt hangolva, ott vi
tében.
szont gazdag és minőségileg nagy ér
III.
Körzetparancsnokság (Adamello tékű, magas színvonalú vízellátást fel
- Garda-tó): A berendezések legna tételezve, a vízellátás tekintetében
gyobb része itt gravitációs rendszerű alapvetően a meglévő infrastruktúrára
vízvezeték volt. A rivai műszaki igaz támaszkodott. A vízellátó szállítások
gatóság területén működött motoros- korlátozott mozgásterére tekintettel rö
vid távon fontolóra vették ugyan az
szivattyú-rendszer.
ivóvíztisztítás decentralizálását, ki
Hadseregcsoport-parancsnokság,
Etschtal: A csapatok ellátása egyrészt sebb kötelékek szintjén azonban nem
a meglévő helyi vezetékről történő le realizálták. Vannak ugyan mozgatható
ágazáson keresztül, másrészt a meg nagy berendezések, hosszú idő óta
lévő források foglalása révén történt.
azonban magukra hagyatva tengőd
nek. Tényleges aktualitást csak a
XIV. hadtest (Folgoria térsége,
Pasubiótól Asticóig): Itt hasonlókép Bundesheer külföldi alkalmazásai so
pen felhasználták a helyi vízvezeték rán és humanitárius segítségnyújtás
rendszert, azonban újakat is létesítet során kapnak, amely gyakran olyan te
tek, valamint felújították és újra hasz rületen van, ahol semmilyen infrastruk
nálatba vették az olasz vezetékeket is. túra nincs, vagy természeti katasztró
III. hadtest (asiagói magasfennsík): fa, vagy a harcok miatt elpusztult,
Itt a források hiánya miatt kényszerítő tönkrement. A 2002-es árvízkatasztró
körülmény volt a gépekkel működtetett fa olyan méreteket öltött, hogy - a
vízvezetékrendszer kiépítése.
szakmai elvárások ellenére - az oszt
18. gyalogos hadosztály (Val rák hadsereg első alkalommal a víz
Sugana): A Val Suganában lévő csa tisztító berendezéseket szükségszerű
patok vízellátása gravitációs vezeté alkalmazásra külföldre is magával vitte
kekkel történt, amelyeket a meglévő (nagyjából hasonló a helyzet a Magyar
helyi vezetékrendszerhez csatlakoz Honvédségnél is).
tattak. A magaslati állásokba a vizet
A csapatok ivóvízzel történő ellátá
motoros és kézi pumpával nyomták sának különböző elemei és módszerei
fel.
az első világháborúban alapvetően
A beálló tél miatt a munkálatokat az igen magas szintű higiéniára utalnak,
erős havazás miatt már novemberben és jó betekintésre adnak lehetőséget
le kellett állítani. Ennek ellenére 1917 az ezzel összefüggő problémákba.
májusára a 11. hadsereg hadműveleti Megemlíthető itt az igen szoros együtt
körzetében 127 vízvezetékrendszer működés
a
hadsereg-igazgatás
állt rendelkezésre, melyek közül egészségügyi szolgálata és a bécsi
85 berendezés gravitációs lejtéssel, egyetem higiéniai hivatala között. A
32 gépi üzemeltetéssel és 10 kézi szi vízellátás 1914-18-ban alkalmazott
vattyúval működött.
elemei kiindulópontul szolgálhatnak a
mai ivóvízszükséglet, illetve a csapa
tok harcszerű körülmények közötti ivóÖSSZEGZÉS
vízellátásának megoldásában a min
denkori helyzet, állapot és technika fi
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadse gyelembevételével. Ide sorolható
rege első világháború alatti vízellátá egyebek közt:
sának remélhetően tényszerűen leírt
- a víz szállítása, illetve tárolása
történelmi, tudományos, haditechnikai nagy tartályokban, a közvetlen leadási
összefoglalása helyett célszerű talán a képesség kis egységekben a kezdeti
napjainkig érvényes tényeknek, prob időszak ellátására vagy tartalékok hiá
lémáknak a felvetése, kiemelése. Az nyánál, illetve szűkös mennyiség ese
1918. novemberi összeomlás után tén hosszabb feszültségi időszak áthi
kétségtelenül nagy törés következett dalására:
be ezen a téren is. Nemcsak hogy
- a mozgó ivóvíztisztítás fázisai,
szinte majdnem minden eszköz, melynek során a szállítási lehetőségek
anyag, hanem a háborúban nyert, a behatároltak, infrastruktúra nincs vagy
katonai vízellátásra vonatkozó tapasz még nem áll rendelkezésre, vagy a mi
talatok is elvesztek, egyrészt a nősége, alkalmassága még nem tisz
Volkswehrbe, illetve később az első tázott;
köztársaságban a Bundesheerbe át
- szakszerű tábori körülmények kö
vett hivatásos katonák csekély száma zötti vízminőség-elemzés, amelynek
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máig megoldatlan problémája az a túl
hosszú idő, amíg a mikrobiológiai vizs
gálatok eredményei rendelkezésre
állnak;
- gyors vízfeltárás különböző rend
szerű és típusú kutak (fúrt és vert) lé
tesítésével;
- a polgári célra létesített vízveze
tékrendszereknek a csapatok számára
történő lehetséges alkalmazása.
Az 1914-18-as időszakhoz képest
lényegesen nagyobb mérlegelést,
megfontolást igényel az ivóvízszük
séglet terén az igen nagy mennyiségű
vegyi anyagok megléte, amelyet egy
részről a környezetszennyező polgári,
ipari célú vegyi anyagok, másrészt a
vegyi harcanyagok jelentenek. A feldolgozási technológia, az elemzések a
jelenben, de még inkább a jövőben lé
nyegesen nagyobb ráfordításokat igé
nyelnek. Az atomenergiával, atom
fegyverekkel kapcsolatos környezetszennyezés miatt, amelyek egyrészről
az atomfegyverek alkalmazása vagy
az atomerőművekben bekövetkező
balesetek miatt következhetnek be
(Csernobil), a vízellátást elsősorban a
fertőzésmentes talajvíznyerésből, lé
nyegesen magasabb szintű, kiterjed
tebb hadtápellátással kell felváltani.
A magasabb szintű higiéniára töre
kedve a második világháború után a
klórtól való félelem miatt Ausztriában
is felhagytak az ivóvíznek csupán klór
feszhasználásával történő fertőtleníté
sével. Ezzel a mozgó ivóvízellátás ké
miai eljárása terén igen fontos lépést
tettek előre, és egy klórtartalmú tablet
ta formájában ugyan, de az egyes ka
tonák számára is biztosították saját
célra, kis mennyiségben az ivóvíz tisz
títását. Az ezüsteljárásra vonatkozóan
megemlíthető, hogy az osztrák 2002.
évi Élelmiszerkönyv Ivóvíz fejezete az
ezüstvegyületet már az első világhá
borúban is csak meghatározott ese
tekben és csak az ivóvíz konzerválá
sára engedélyezte, de nem mint az
ivóvíz fertőtlenítésének eszközét. Az
ultraviola fény alkalmazása az ivóvíz
fertőtlenítésében egy olyan eljárás,
amelynek ma az ivóvízellátásban, az
ivóvíz minőségének javítása terén nö
vekvő jelentősége van ugyan, de tábo
ri körülmények közötti alkalmazása az
igen változó talajvízminőségek miatt
csak kevésbé jöhet számításba.
Ha a missziós és békefenntartó tevé
kenységektől eltekintünk, mert ezeknek
a kontingenseknek az ellátása szinte
teljes mértékben a hátországból törté
nik, egy hadsereg háborús körülmé
nyek közötti vízellátása, fejlettebb mód
szerekkel és sokkal korszerűbb eszkö
zökkel ugyan, de még ma is hasonló el
vek alapján történik. Erre vonatkozóan
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8. ábra. Sorban állás ivóvízért a 29. honvéd gyalogezrednél (Takács Péter)

nézzünk néhány ma is érvényben lévő
fogalmat a Magyar Honvédség háborús
vízellátásával kapcsolatban.
Az egységek, magasabbegységek
részére vízellátás, víztisztítás eszkö
zeivel berendezett vízellátó helyeket,
vízközpontokat hoznak létre, rendez
nek be, a csapatok számára szüksé
ges mennyiségű és minőségű víz biz
tosítására. A vízközpontot megfelelő
vízhozamú vízlelőhelyen (forrás, folyó,
tó, víztározó, aknás vagy fúrt kutak,
vízvezeték hálózat stb.) műszaki vízel
látó alegységek rendezik be és mű
ködtetik. A vízközpont vízkitermelő gé
pekből (szivattyúkból), vízszűrő és víz
tisztító berendezésekből, tároló és el
osztó szerelvényekből, tartályokból áll.
A vízközpont teljesítménye a víz
szennyezettségétől, a vízközpontban
telepített vízszűrő eszközök típusától
és mennyiségétől függően változó, ál
talában műszakonként 10-100 m3.
A harccselekmények területén fellel
hető és a csapatok ellátásához szüksé
ges víz fogyasztásra, ill. felhasználásra
alkalmassá tétele víztisztítással törté
nik. A víztisztítás feladatkörébe tartozik
a víz vizsgálata, derítése, fertőtlenítése,
színtelenítése,
szagtalanítása
és
íztelenítése, komplex vegyi mentesíté
se, valamint sugárszennyezettség ese
tén a víz sugármentesítése. A víztisztí
tás korszerű komplex vízszűrő beren

dezésekkel történik. Teljesítményüktől
függően hordozható háti és gépkocsira,
ill. utánfutóra szerelhető kivitelben ké
szülnek. A vízszűrő berendezések hiá
nya vagy meghibásodása esetén a víztisztítás szükségszűrővel is végrehajt
ható. A szükségszűrő a csapatok által
helyszíni anyagokból készített olyan
víztisztító eszköz, mely az erre alkal
mas edényből (hordó, tartály) és a ben
ne elhelyezett szűrőanyagokból áll.
A csapatok főző- és ivóvízzel történő
ellátására vízszállító gépkocsikat
használnak, melyek alkalmasak az
ivóvíz rövid ideig történő tárolására és
tűzoltásra is. Hálózatról szivattyúval
vagy gravitációs úton (kézzel) tölthetőek fel. Alkalmasak vízszállító utánfutók
és vízszállító kannák feltöltésére. A
korszerű típusoknál a víz megfelelő
hőmérsékleten tartása (termosztálása)
is követelmény. Kis létszámú katonai
szervezetek, mozgókonyhák vízellá
tására és a víz rövid idejű tárolására
vízszállító utánfutókat alkalmaznak.
Ezek a hadsereg valamennyi vonta
tásra alkalmas gépjárművével, külön
féle terepviszonyok között is stabilan
vontatható, viszonylag kis űrtartalmú
(1000 I) vízszállító eszközök.
Természetesen létezik egyéni vízfer
tőtlenítő tabletta is, amely a már előző
leg mechanikai eljárásokkal tisztított
víz fertőtlenítésére szolgál.
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______________________________у

Varsányi M ih ály

Az első világháború
kétcsövű repülőgép-géppuskái

I. rész

G e b a u e r F e re n c elsD kísérletei

X X . század elején hozta létre az ember a repülőgé
peket, s rögtön fegyverré alakította, majd felhasznál
ta az első világháborúban. A harccselekmények ser
kentették a repülőfegyverzet intenzív fejlődését. A szem
benálló felek konstruktőrei szüntelenül a hatékonyság fej
lesztésén munkálkodtak, és ez a törekvés időnként egé
szen érdekes elképzeléseket és technikai megoldásokat
eredményezett.

А

A repülőfegyverzet fejlesztésének egyik fő irányvonala a
tűzgyorsaság növelése volt, tekintve, hogy légi harc közben
a manőverező ellenséges repülőgép csak néhány másod
percre, sőt gyakran a másodperc tört részére tűnik fel a cél
zókészülékben, és ez alatt az idő alatt kell lehetőleg minél
több lövedéket beléereszteni. A tűzgyorsaság növelésének
még az előző századból jól ismert módszere a többcsövű
rendszerek kialakítása volt. A repülőfegyverzet egyes korai
alkotói már а XX. század elején próbálkoztak ennek a mód
szernek az alkalmazásával, de új technikai alapokon, öszszekapcsolva az egyesített lőszerrel, a füstmentes lőporral
és az automatikus újratöltéssel.
A legegyszerűbb az volt, ha a repülőgépen több géppus
kát helyeztek el, és az esetek túlnyomó többségében a
konstruktőrök meg is elégedtek ezzel. Azonban voltak olya
nok, akik nem érték be a könnyű megoldásokkal, és telje
sen eredeti többcsövű géppuskákat szerkesztettek, ame
lyek - véleményük szerint - vitathatatlan előnyökkel rendel
keztek az egycsövűekkel szemben. Rendszerint két csőre
szorítkoztak, mert abban az időben úgy tartották, hogy a
vadászrepülőgépek számára ez elegendő, ugyanakkor
több országban bonyolultabb rendszerek létrehozásán is
fáradoztak, némelyiknél a csövek száma elérte a tizenket
tőt is! Egyébként az összes ilyen elképzelés a tervezőasz
talon maradt, ellenben a kétcsövű repülőgéppuskák né
hány változatának megépült kísérleti példányait kipróbál
ták, és közülük három eljutott a sorozatgyártásig is. Cik
künk ezzel a három automata kétcsövűvel foglakozik.

2. ábra. A Gast-féle géppuska különböző rálátási szögekből

1. ábra. A Gast-féle géppuska závárzatának szinkronizáló szerkezete

58

HADITECHNIKA 2008/6

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

A német Kari Gastnak egy eredeti automati
Gast
Gebauer Villar-Perosa
kus rendszert sikerült megalkotnia, ami lehető
21
6,18
Tömeg
(kg)
18,5
vé tette, hogy a géppuskával akkoriban hihe
1470
533
Hosszúság (mm)
tetlen - 1500-nál nagyobb - percenkénti tűzgyorsaságot érjen el. A géppuska valójában
Csőhossz (mm)
720
305
két, párban egyesített 7,92 mm-es géppuska
7,92
8,0
9,0
Űrméret (mm)
közös zárszerkezettel és ún. egymástól függő
895
390
Lövedék kezdőseb. (m/s)
párosított automatikával. Amikor kilövés törté
1800
1600
2000-2400
Tűzgyorsaság (lövés/min)
nik az egyik csőből, a zárszerkezete a vissza
ható erő hatására elmozdul hátra, közben a 1. táblázat. A géppuskák harcászati-technikai jellemzői
másik géppuska zárszerkezete, amely emelő Gyenyisz Jefsztafjev Kétcsövű gyorstüzelők című cikke alapján
kar segítségével kinematikus összeköttetés
ben van az elsővel, előremozdul, végrehajtja
az újratöltést és az előkészületeket a követke
ző lövéshez, ezután a folyamat ismétlődik.
Elsőként az amerikai Betel Barton javasolt
hasonló elrendezést, amelyre 1886. március
22-én 4008-as sorszám alatt Nagy-Britanniában szabadalmi védettséget kapott. Nem is
meretes, tudott-e Karl Gast erről a szabada
lomról, de valójában neki sikerült először
megvalósítani Barton ötletét, és ennek kö
szönhetően az adott fegyverelrendezés az ő
neve alatt vált világszerte ismertté.
A Gast által létrehozott géppuska első válto
zata 1916 januárjában tűnt fel. A kísérletek fo
lyamán 1600 lövés/perc tűzgyorsaságot ért el.
A géppuska táplálását két nagy dobtárral ol
4. ábra. A WKF D-1 vadászgép oldalnézeti rajza
dották meg, melyekbe egyenként 180 db 7,92
mm-es lövedék fért, és oldalukkal függőlege
sen erősítették a zárszerkezetekhez. A tárak
tett LMG 08/15 Spandau német repülőgéppuskáé, amelyet
cseréje mindössze néhány másodpercet vett igénybe.
A géppuska üzemeltetése egyszerű volt, és meglehető a Maxim mintájára hoztak létre. Ennek ellenére a Gast tűzsen könnyűnek bizonyult. A tömege tárak és lőszer nélkül gyorsasága elérte a Spandau hasonló mutatójának majd
mindössze 18,5 kg volt, azaz alig több mint a rendszeresí nem a négyszeresét! Tömege teljes lőszer-javadalmazás-

3. ábra. A WKF D-1 egyik elOsorozat-példánya az állami berepülések közben, Bécs, 1918 októbere
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sál, 360 db lövedékkel is csak mind
össze 27,2 kg-ot tett ki.
A géppuskát kiváló jellemzői - elte
kintve egy sor hiányosságától - a csá
szári repülők véleménye szerint a légi
harc szinte ideális fegyverévé tették.
Elhatározták, hogy a Gastot alkalmaz
ni fogják toronygéppuskaként a két- és
többszemélyes gépeken is, ellátva fa
aggyal és pisztolyfogantyúval. A cél
zás elősegítésére egyszerű célgömb
bel ellátott mechanikus célzókészülé
ket alkalmaztak. Tervezték, hogy ellát
ják a két cső között elhelyezett célzó
távcsővel is, de hogy ez a gyakorlat
ban megvalósult-e, nem lehet tudni.
A sikeres kísérletek és az új fegyver
demonstratív bemutatója következmé
nyeként, amit 1917. augusztus 22-én
szervezett a Vorberk cég, 300 géppus 5. ábra. Jobbra - külső meghajtású Gebauer-géppuska. Jól látható a fogaskerekes
káról szóló hatalmas megrendelés érke reduktor burkolata és a meghajtó tengely, amely a motorral köti össze a géppus
kát, amelyet nem szétszedhető mechanikus szalag táplál
zett, tartalék alkatrészcsomaggal és
fegyverenként tíz tárral. Egy géppuska hivatalos neve Gast-Maschinengewehr
Modell 1917 lett - ára tartalék alkatrészekkel és tárakkal együtt
A Gast-géppuska létezéséről a szövetséges hatalmak kép
6800 német márka volt.
viselői csak a háború befejezése után három évvel szereztek
A szerződés aláírása után a Vorberk cég megígérte, hogy tudomást. 1921-ben a Németország lefegyverzését ellenőrző
az első száz géppuskát 1918. június 1-jéig leszállítja, majd francia bizottság nem messze Königsbergtől felfedezett egy
növeli az ütemet havi száz géppuskára, és ugyanazon év raktárt, amelyben a tartalék fegyverek között ottmaradt 25
szeptemberére eléri a havi 500 db-os sorozatnagyságot. Gast-géppuska. A váratlan hadizsákmányt átadták a párizsi
A tervek azonban nem teljesültek. A Németországot sújtó repülőtechnikai bizottságnak, ahol a géppuskákat alapos vizs
gazdasági blokád körülményei között nem sikerült meg gálatnak vetették alá. Ezután néhány példányt Nagy-Britanniszervezni a géppuskák sorozatgyártásához szükséges sta ába és az USA-ba küldtek. A dicséretes jellemzők ellenére ez
bil nyersanyag- és alkatrészellátást.
a különleges géppuska a szövetségeseknél nem váltott ki ko
Egy sor nyugati forrás rámutat azonban, hogy a Gast- molyabb érdeklődést, és Gast találmánya a különböző orszá
géppuskát használták a harctevékenység folyamán. Talál gok hadtörténeti múzeumaiban fejezte be pályafutását.
kozhatunk hivatkozásokkal olyan dokumentumokra, ame
A Németországgal szövetséges Osztrák-Magyar Monar
lyekben azt a követelményt támasztják a parancsnokság chiában nem kevésbé érdekes repülőgépfegyver tűnt fel,
felé, hogy azonnal küldjék ezeket a fegyvereket a frontra. amelyet a bécsi Solex cég mérnöke, a magyar Gebauer Fe
Nagyon valószínű végül is, hogy néhány Gastot a háború
renc fejlesztett ki. 1917-ben eredeti kétcsövű, 8 mm-es
vége felé felhasználtak repülőgépeken és földi légvédelmi géppuskát hozott létre, amelynek az automatikáját külső
objektumokban. Azonban ezekről egyetlen fénykép sem meghajtás működtette. Gebauer ötletének forrása valószí
maradt fenn, és a szövetségesek sem vették észre új fegy nűleg az a XIX. századbeli fegyver volt, amelynél az újratöl
ver megjelenését a németeknél.
téshez a lövész izomerejét használták fel, aki egy kart for
gatott meg. Az ő elgondolása ennél
sokkal korszerűbb volt, a működtetés
6. ábra: Egy Austro-Daimler repülőgépmotorra épített Gebauer-géppuska a mérőhez szükséges energiát a repülőgép
padon
motorjától vette speciális tengely és
reduktor segítségével. A géppuskát lő
szerrel szétbonthatatlan fémheveder
táplálta.
1818 februárjára az osztrák-magyar
vezetésben az a vélemény alakult ki,
hogy a meglévő automatikus fegyve
rek kevésbé alkalmasak a légi felhasz
nálásra. Az osztrákok úgy vélték, hogy
az ilyen fegyvernek legalább percen
ként 800 lövés tűzgyorsasággal kell
rendelkeznie, egyszerűen gyárthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie,
és akadálymentesen kell működnie a
légköri nyomás és hőmérséklet széles
határértékei között. Feltétlenül szük
séges tulajdonság volt a biztonságos
szinkronizáció is.
(Folytatjuk)
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A ra n y i László

Szárnyak és fohászok

II. rész

Szélcsatornák
Parasev sivatagi repülési próbái
nem jelentették a fejlesztés
egyetlen útját. 1962 márciusá
ban Thompson elment Kaliforniába,
Downeybe a Gemini siklószárnyas szi
mulátorával repülni. Igen közeli kap
csolatba került a kutatási program kü
lönböző irányzataival is.
A NASA 1962. május 23-án új szél
csatornás kísérletsorozatba kezdett az
Ames Kutatóközpontban, feles méretű
siklószárnyat tesztelt egy szélcsatorna
közepére erősítve. További próbák so
rán a siklószárny minden egyes repülési
fázisát lemásolták, egészen a szárny ki
bomlásától a leszállásig. Néhány későb
bi kísérlet során a szárny elhasadt. A
próbafolyamat július 25-re véget ért.
Ugyanebben az időben a North
American megépített két űrhajómakettet
repülőgépekről kioldott, siklószárnyas kí
sérletekhez. Egyik 50%-os arányú mo
dell volt, feles méretű kísérleti jármű
(HSTV) néven vált ismertté, a másik pe
dig teljes méretű kísérleti jármű (FSTV).
A modellek semmiféle belső műszere
zettséggel nem rendelkeztek, mindöszsze a Gemini űrhajó alakját és tömegét
követték. Sokkal egyszerűbbek voltak
egy űrhajónál, de jóval drágábbak egy
átlagos kísérleti eszköznél. Az MSC

A

11. ábra. A Parasev 1-A az Udvar-Hazy
István Központban. - Dwayne A. Day

12. ábra. 1962. március. Vontatásos kísér
let a felfújható Rogallo-szárnnyal. - NASA

mérnökei számára gyorsan világossá
vált, egyik kísérleti eszközük balesete a
teljes programra végzetes csapást mér
het. A North American vészejtőernyők kifejlesztését kérte arra az esetre, ha a
siklószárnnyal problémák jelentkezné
nek. Ez a döntés jelentős hatást gyako
rolt a kísérletek ütemezésére, hiszen
most a gyárnak kellett a vészejtőernyőt
kifejleszteni, és igazolni megbízhatósá
gát, mielőtt átadták volna a siklószár
nyas kísérletekhez. A North American al
vállalkozónak a Northrop Vállalat Rádió
Repülőgép Osztályát kérte fel.
1962. május 24-én a North American
ejtési kísérlet során útjára bocsátotta a
vészejtőernyővel ellátott feles méretű
modellt egy repülőgépről. Közönséges
ejtőernyővel szerelték fel, a teszt pedig
sikeres volt. Ezt újabb sikeres repülési
próba követte június 20-án. Június 26án azonban az ejtőernyő elromlott, a
modell megsérült, vissza kellett szállí
tani a North American kaliforniai gyárá
ba javítás céljára.
Július 10-én a North American újabb
kísérletet hajtott végre, az ejtőernyő ez
alkalommal is meghibásodott. Megint
késedelmet okozott, amíg a szakadá
sokat és az eszközt megjavították.
Szeptember 4-én a feles méretű kísér
leti járművet ismét kidobták egy repü
lőgépből, az ejtőernyőrendszer ezúttal
sikeresen működött. A NASA a rend
szert használhatónak nyilvánította.
A gyár elkezdte tesztelni a teljes mére
tű járművet, melyet három vészejtőer
nyővel is elláttak egy helyett. Augusztus
2-án sikerrel hajtották végre az első ejté
si kísérletet. Augusztus 21 -én, a második
alkalommal azonban az egyik ejtőernyőt
elvesztették a nyitás során. Szeptember

7-én két ejtőernyő is elveszett a három
közül, a kísérleti eszköz pedig becsapó
dott a kemény talajba és kissé megsérült.
A november 15-i próba igencsak rosszul
sikerült, mivel mindhárom ejtőernyő fel
mondta a szolgálatot, az eszköz pedig
összetört. A NASA utasította a
McDonnellt, hogy segítse ki a North
Americant egy tartalék modellkapszulával, hogy folytathassák a kísérleteket.
Eközben a North Americannek továb
bi problémái adódtak. A szerződéses
partner vontatásos próbákba kezdett a
feles méretű járművel a Repülési Kuta
tóközpontban. A siklószárnyat a földön
bocsátották ki és fújták fel, majd a kap
szulát felvontatták a levegőbe egy kato
nai helikopter segítségével. Amikor elér
te a megfelelő magasságot, a kábelt el
engedték, az eszköz pedig rádióirányí
tással leszállást végzett.
1962. augusztus 14-én a North
American mérnökei elvégezték az első
kísérletet. A szárnyat összehajtott álla-

13. ábra. Francis és Gertrude Rogallo, a
„V” alakú, flexibilis „siklószárny” felfe
dezői. 1961 decemberében Langleyben
17 méteres fesztávolságú siklószárnyat
teszteltek annak kiderítésére, vajon alkalmas-e biztonságban leszállítani egy
emberes űrkapszula modelljét néhány
kilométeres magasságból, a Plum Tree
sziget felett egy bombázógépről indítva
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14. ábra. Az együléses, siklószárnnyal felszerelt kutatójármű egyik korai változata
(Parasev). A teljes méretű modellel a Langley támaszponton 1962-ben kezdődtek a
szélcsatornás kísérletek

pótban tartották a megfelelő magasságra
vontatás ideje alatt, azonban így nem si
került kinyitni. Három nappal később is
mét megpróbálták, a szerkezet azonban
túl gyorsan ereszkedett lefelé, és könynyebben meg is sérült földet érésekor.
A következő próbát szeptember 17én végezték, a vontatókábelt azonban
nem tudták kioldani, a helikopternek
pedig vissza kellett térnie a bázisára.
Jó néhány további halasztásra is sor
került, ezeknek köszönhetően az MSC
felfüggesztette a munkálatokat, amíg
a problémákat nem sikerül megoldani.
A folytatásra október 23-án tértek viszsza, akkor a siklószárny sikeresen ve
zette az eszközt a leszállásig.

Egy fontos mérföldkő azonban még
hátra volt: repülés közben kinyitni a szár
nyat. December 10-én egy HSTV-t vittek
fel a megfelelő magasságra helikopterrel
és kioldották. A siklószárnyat egy tárolótartályban, összehajtogatva szállították.
A nyitóernyő azonban nem működött az
elvártak szerint, a siklószárny emiatt nem
tudott kinyílni megfelelően. Végül az irá
nyítók leválasztották a szárnyat, és nyi
tották a vészejtőernyőket, ezek viszont
kifogástalanul működtek. Újabb kísérlet
re került sor 1963. január 8-án, a szárny
azonban túl későn nyílt ki és elszakadt.
A földi irányítók parancsot adtak a vész
ejtőernyő nyitására, ez azonban nem si
került, a kapszula pedig összetört.

15. ábra. A „repülő dzsip”

16. ábra. A „repülő dzsip” útközben
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A Gemini-program már jelentős túl
költekezéssel futott, ami a program ve
zetőit nehéz döntés elé állította.
A NASA washingtoni székhelyű Pilótás
Űrrepülési Osztálya sikeres kísérleteket
szeretett volna látni a siklószárnnyal,
mielőtt több pénzt igényeltek volna a
program számára. A houstoni Pilótás
Űrrepülési Központ szerette volna meg
nyerni a tervezet III. fázisának szerző
dését. Nem meglepetés, hogy Wa
shington győzött a vitában.
1963. március 11-én egy helikopter
felvitte a második HSTV-t, és útjára
engedte. A tároló ismét csődöt mon
dott, a siklószárnyat nem sikerült ki
nyitni, de leválasztani sem. A vészejtő
ernyő nyitására leadott rádióparancs
ugyancsak hatástalan volt, a kapszula
lezuhant a földre. így tehát a North
American mindkét feles méretű kísér
leti járműve odalett.
Visszatekintve a North American ne
hézségeit a vészejtőernyő-rendszerrel
figyelmeztető jelnek kellett volna tekin
teni, miszerint a vállalat minőségi-irá
nyítási és szakképzett munkaerő-prob
lémákkal küzd. Az ejtőernyők működé
sét rendkívül nehéz matematikai mó
don előre jelezni. A North American
problémái tervezési gondokra utaltak, a
hibás nyitási mechanizmus pedig ellen
őrzési hiányosságokat vetett fel. Min
den egyes új technológiával kapcsola
tos probléma a teljes fejlesztésre hatott.
Azonban egy jól működő fejlesztési
programban nem követik el rendszere
sen ugyanazokat a hibákat, mert a mér
nökök szisztematikusan kiküszöbölik
azokat. A siklószárnnyal kapcsolatos
munka során folyamatosan jelentkező
egyszerű hibák azt jelezték, hogy sok
kal nagyobb gondok is vannak.

Űrtechnika

17. ábra. A Gemini űrhajó a Királyi Múzeumban, Edinburghban - felül- és oldalnézetben

Hibák és visszalépések
A NASA hivatalnokai azt tervezték, a
siklószámyat már a korai Geminirepüléseknél alkalmazzák, a próbáknál
adódó problémák miatt azonban első
bevetését csak a későbbi repülések so
rán vették számításba. A siklószárny el
ső repülését 1963 márciusának végére,
a Gemini űrhajó 10. útjára tűzték ki, ám
a program vezetői abban reményked
tek, erre talán már a hetedik repülés al
kalmával sor kerülhet 1965 októberé
ben. A North American szerződése
azonban 1963 áprilisában lejárt. A NA
SA hivatalnokai úgy döntöttek, nem
hosszabbítják meg a szerződést, ha
nem az egész tervezetet kutatási-fej
lesztési programmá alakítják át. Május
5-én a North American megnyert húsz
millió dollárt egy évre szóló szerződés
keretében a Siklószárnyas Leszállási
Rendszer Program kivitelezésére. Re
mélték, a vállalat képes lesz befejezni a
tervezési és fejlesztési munkálatokat,
és elkészíteni egy prototípust. A soro
zatgyártásra még nem került volna sor.
Két teljes méretű kísérleti járművet
(FSTV) terveztek megépíteni a szár
nyak repülés közbeni kibontásának el
lenőrzésére. Az FSTV-t repülőgépről
dobták volna ki, és vizsgálták volna a
nyitás lépéseit, azonban a 3000 m-re
siklást követően a siklószárnyat lekap
csolták volna, az FSTV pedig a vészejtőernyő-rendszerrel ért volna földet. A
kísérletek másik sorozata annál a pont
nál folytatódott volna, ahol az első véget
ér - azaz 3000 méteren. Egy pilóta ve
zette repülőszerkezetet felvontattak vol
na 3000 m-re helikopter segítségével,
majd kioldva irányított leszállást kellett
volna végrehajtani a pilótának.
Egy feles méretű modellt átalakítot
tak feles méretű vontatott kísérleti jár
művé (HSTTV) a leszállási technikák
kikísérletezésére. A North American
ezután két szerkezetet épített meg:
egy siklószárnyas kiképzőgépet és
egy TTV-t. 1963. május 27-én a gyár
elkezdte a kísérleteket a HSTTV-vel.

Ezek a próbák július 29-én fejeződtek
be, azután a modellt augusztusban el
szállították a Repülési Kutatóközpont
ba. A társaság további vontatásos pró
bákat hajtott végre, a helikopter hasz
nálatát ezúttal gépkocsi váltotta fel.
Május 22-én és június 3-án a vállalat
két kísérletet is végrehajtott pilóta nélkü
li modellel egy újfajta vészejtőernyőrendszer kipróbálására. Ezt követően
számos további sikeres próbát is végez
tek, azonban július 30-án mind a fő,
mind a tartalék vészejtőernyő-rendszer
kudarcot vallott, a modell becsapódott a
földbe és összetört. A North Americant
utasították, hajtson végre további minő
ségjavítási próbákat, erre november és
december folyamán sor is került.
Eközben a projekt más részei is ha
ladtak. Júliusban és augusztusban az
AMES Kutatóközpontban a sikló
szárnnyal újabb szélcsatornás kísérle
teket végeztek. Egy teljes méretű siklószárny-prototípus gyártás alatt állt a
vállalat kaliforniai telepén, Downeyben.
1963. október 14-én készültek el vele,
azután a NASA AMES Kutatóközpont
jába szállították szélcsatornás kísérle
tek céljából, ezek azonban csak de
cemberben kezdődtek meg.

Teljes méretű

lelően. Február 8-án, március 6-án és
április 10-én további teszteket végeztek,
ám valamennyi sikertelenül végződött.
Április 22-én újabb kudarc történt, jelez
vén a NASA-nak, törölje tervei sorából a
siklószárny felhasználásának lehetősé
gét a Gemini űrhajó esetében, erre a
bejelentésre 1964. augusztus 10-én az
tán sor is került. A North American foly
tathatta a programot, ám elvesztették az
esélyüket a siklószárny hadrendbe állí
tásához. A vállalat meg is kezdte 2500
munkatársa elbocsátását.
A NASA döntése a siklószárny alkal
mazásának mellőzéséről a Gemini űr
hajó vonatkozásában bölcsnek bizo
nyult. A rendszer súlytöbbletet jelentett
volna a Gemini számára - maga a sik
lószárny is - , de a három siklótalp is,
ezek feladata volt a Gemini űrhajó le
szállásának biztosítása a hasi oldalára.
Amikor a siklószárnytól eltekintettek a
Gemini 7-es és a többi űrhajó tekinteté
ben, a tervezők a felszabaduló terhelhe
tőségi lehetőséget további technikai be
rendezések felszerelésére használták.
Ha tehát végül a siklószárny repült vol
na, ezeket az eszközöket ki kellett volna
hagyni a súlycsökkentés végett.
A NASA-nak további oka is volt a ter
vek törlésére, abban reménykedtek,
esetleg a légierő fel kívánja azt használ
ni saját céljaira, hiszen a Gemini В fej
lesztés alatt állt az ember vezette orbitális űrállomás (MÓL) programhoz. Ha a lé
gierő átvette volna a fejlesztést, a NASAnak nem kellett volna kifizetnie a számlá
kat. 1964-ben a NASA megkereste a lé
gierőt, érdekli-e őket a siklószárny alkal-

18. ábra. Bob Champine tesztpilóta a
Parasevvel repül. A felvétel alapján úgy
tűnik, a szerkezet a kis szárnyú válto
zat, azaz a Parasev 1B. - NASA

kísérleti jármű

A North American 1-es számú vontatá
sos kísérleti járműve, mely korábban a
siklószárnnyal történő repülés kiképző
gépe volt, 1963. október 25-én nyerte el
végleges formáját. Ezután átszállították
a Repülési Kutatóközpontba, ahol vég
rehajtották az első vontatásos kísérlete
ket. December közepére újabb teljes
méretű járművet szállítottak le a Repülé
si Kutatóközpontba, és február közepén
megérkezett a társa is.
A North American 20 próba végrehaj
tását tervezte az FSTV felhasználásá
val, ennek szellemében 1964. január
22-én az FSTV-t fel is vitte a levegőbe
egy Lockheed C-130-as repülőgép. A
siklószárny azonban nem nyílt ki megfe
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Ű rte c h n ik a

19. ábra. Frank Rogallo a róla elnevezett
Rogallo-szárnnyal felszerelt
repülőgépmakett társaságában a Langley
bázis szélcsatornájában. - NASA

mazhatóságának lehetősége. Közel két
hónap múlva a légierő válaszolt is a meg
keresésre, miszerint kész hadrendbe állí
tani a siklószárnyat, miután a NASA be
bizonyította alkalmazhatóságát saját
programjainak keretein belül.

A KÍSÉRLETEK FOLYTATÓDNAK
A NASA döntésének ellenére, miszerint
nem kívánják a siklószárnyat használni
a Gemini űrhajóknál, a North American
tovább folytatta a próbákat. Április 30-án
az FSTV-vel sikeres ejtési kísérletet vé
geztek, a siklószárny rendben kinyílt.
A 22. kísérletig azonban számos prob
lémát tapasztaltak. A nyitási mechaniz
mus működött, a szerkezet azonban nem
tudott stabil siklási paramétereket felmu
tatni. További három kísérlet október 23.
és november 6. között immár sikeres volt.
A társaság elkezdte a leszállási tech
nikák részleteinek kidolgozását is a
TTV használata révén. 1964. július 29én helikopter vontatta a North American
egyik pilótája, E. P. Hetzel által irányított
20. ábra. A Parasev egy túl keményre
sikerült leszállást követően a Mojavesivatagban. A tesztpilóták hat alkalom
mal törték össze az orrfutót. A képen a
felfújható szárnyváltozatot láthatjuk, a
kísérletek során a Parasev-1C nevet vi
selte ez az összeállítás. - NASA
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szerkezetet a magasba. A helikopter
körülbelül 20 percen át vontatta, azután
Hetzel végrehajtotta a leszállást, to
vábbra is rögzítő kötéllel kapcsolódva a
helikopterhez. Szép leszállás volt a sik
lószárny használatával.
Augusztus 7-én Hetzel végrehajtotta
az első szabad repülést. Nagyjából
5000 m-es magasságban kioldotta a
vontatókötelet. Azonban a repülőeszköz
szűk bal kanyarba kezdett, és egyene
sen a föld felé vette az irányt. Hetzel
1000 méteren ejtőernyővel kiugrott a re
pülőszerkezetből, és kisebb sérülések
kel megúszta. A TTV súlyosan megron
gálódott, mikor a földbe csapódott.
Az incidens után a North American 14
rádióirányítású repülést hajtott végre
augusztustól decemberig a feles méretű
TTV-t használva, ezt követően újabb
kettőt a teljes méretű TTV-vel. Vala
mennyi szabad repülés volt, december
közepére végeztek a programmal.
December 19-én a TTV vontatásos
próbája során Donald F. McCuster pi
lóta kezelte a vezérlőpultot. Három
ezer méteren kioldották a vontatóká
belt, s ő a leszállási terület felé repült.
McCuster azonban későn lebegtette ki
a szárnyat, így a szerkezet a földbe
csapódott, s a pilóta is megsérült.
A probléma Milton Thompson véle
ménye szerint a kilebegtetési manőver
rel volt. Rendkívül nehezen lehetett
csak végrehajtani a Parasewel, hiába
volt a jó láthatóság, a nyitott kabin és az
érzékeny irányítópanel. A Gemini ezek
egyikével sem rendelkezett. Ahelyett,
hogy a szárnyat közvetlenül a testére
erősítették volna, az űrkapszula hosszú
kábelekre függesztve lógott a sikló
szárny alatt. A kábelek segítségével
történő vezérlés annyit eredményezett,
hogy egyfajta késés jelentkezett a piló
ta parancskiadása és a szárny pa
rancsra adott válasza között. A kilebeg
tetési manőver során a pilótának való
jában hamarabb kellett kiadni a paran
csot, miközben abban reménykedett,
hogy a szárny a kellő időben reagál a
lefelé siklás megfelelő pontján.
Bár a programot törölték, a North
American továbbra is érdeklődést tanú
sított a siklószárnyas technológia iránt.
Egyéb lehetséges felhasználási terüle
tek felé fordult, ezért 1965 májusában
hét hónapon át tartó kísérletsorozatba
kezdett a Gemini-programból visszama
radt szerkezetekkel. 1965. szeptember
3-án McCustert a magasba vontatták
egy Sikorsky S-61L típusú helikopterrel,
és 2500 m-es magasságban kioldották.
Néhány manővert követően sikeres le
szállást hajtott végre a szerkezettel. A
társaság 12 repülést hajtott végre 1965
novemberében, pontosan végrehajtott
leszállások sorozatát bemutatva.

21. ábra. A Gemini űrhajó kicsinyített mo
dellje a szerelőcsarnokban, amint éppen
beemelésre vár egy repülőgépbe ejtéses
kísérlet végrehajtása céljából. - NASA

Később a NASA művészi illusztráci
ókat jelentetett meg a hatalmas Satum
rakéta első fokozatának visszanyeré
séről - siklószárny felhasználásával.
Az űrhivatal azonban sohasem foglal
kozott komolyan a siklószárny ötleté
vel ilyen vonatkozásban.
Az 1960-as évek végén a McDonnell
úgy gondolta, kifejleszti a Gemini űrhajó
nagyobb változatát, Big (Nagy) Gemini
néven vagy Big G hivatkozással. Kilenc
személyt is ki tudott volna szolgálni ha
talmas ellátóegysége segítségével. A
Big G is siklószárnnyal tért volna vissza,
három leszállótalpra érkezvén a végső
fázisban. Az űrhajó sohasem készült el,
ám a Repülési Kutatóközpont számos
távirányítású ejtési kísérletet hajtott vég
re általános „emelő test” formával, a
Gemini űrhajó ablakaival egy SH-S jelű
katonai helikopterről. Milton Thompson
egyáltalán nem volt meggyőződve e le
szállórendszer megbízhatóságáról, kü
lönösen nem ember vezette űrhajók vo
natkozásában, s mint később kiderült,
mások is hasonlóképpen gondolkoztak.
A NASA siklószárnyas kutatásai ké
sőbb gyümölcsöző eredményeket hoz
tak a repülésben. Az 1970-es évek
elejére lelkes sportemberek adaptálták
a Rogallo-alapsiklószárny elképzelé
sét, így alkotva meg a manapság oly
jól ismert sárkányrepülő technikát.
(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom

http://www.nasa.gov
kitehistory.com
www.aviation-news.co.uk
http://www.dfrc.nasa.gov
history.nasa.gov
home.san.rr.com
http://www.aeroflight.co.uk
Dwayne A. Day: A wing and a prayer.
Spaceflight, 2007. augusztus-szep
tember.
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Schuminszky Nándor

Indiai hordozórakéták,
starthelyek ma

ASLV

- A NAGYOBB TÖMEGŰ MŰHOLDAK
HORDOZÓRAKÉTÁJA

Az ISRO által kifejlesztett, négyfoko
zatú, szilárd hajtóanyagú rakéta,
amelynek oldalán egy-egy, szintén szi
lárd töltetű gyorsítórakéta helyezkedik
el. Az oldalsó fokozatok hajtóműfúvókái 9°-kal vannak elfordítva a függőle
geshez képest. A további fokozatok az
SLV-változat fokozatainak különféle
frissítései, újításai. Legjelentősebb
változtatás, hogy a 2. fokozatnál a fal
anyagának ötvözetében az alumíni
umtartalmat 12%-ról 18%-ra emelték
fel, hogy az agresszív, maró hatású
hajtóanyagnak jobban ellenálljon. Az
ASLV magassága 23,5 m, a központi
test átmérője 1 m, amihez hozzáadó
dik a gyorsítórakéták 1-1 m-es átmé

rője az összekötő vázszerkezettel.
Starttömege 41 t, 909,9 kN össztolóerővel 150 kg-os hasznos terhet
tud alacsony Föld körüli pályára juttat
ni (400 km-ig). Egy-egy indítás ára 9
millió dollár 1985-ös árfolyamon.
Az ASLV rakéta négy indításából
mindössze egy hozott teljes sikert. El
ső indítása 1987. március 24-én volt
(SROSS-A), az utolsóra - az egyetlen
sikeresre - 1994. május 4-én került
sor (SROSS-C2).

PSLV

- A MŰHOLDAKAT POLÁRIS
PÁLYÁRA JUTTATÓ RAKÉTA

Harmadik generációs, négyfokozatú a 2. fokozatot kivéve - szintén szilárd
hajtóanyagú (HTPB) rakéta, amely al-

2. táblázat: ASLV hordozórakéta műszaki adatai

0. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

9,99 m
1,0 m
11 600 kg
2963 kg
502,6 kN
253 s
49 s
1

1. fokozat
9,99 m
Hossz:
1,0 m
Átmérő:
11 800 kg
Starttömeg:
Üres tömeg:
2900 kg
Tolóerő (vákuumban): 702,009 kN
259 s
Fajlagos impulzus:
45 s
Égési idő:
1
Hajtóművek száma:

2. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:

6,35 m
0,8 m
4400 kg
800 kg

Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

304,0 kN
276 s
36 s
1

3. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

2,44 m
0,82 m
1710 kg
650 kg
90,701 kN
277 s
45 s
1

13. ábra. Az Agni-3 által elérhető
területek

kalmas műholdaknak a sarkok felett át
vezető pályára helyezésére, illetve át
meneti geoszinkronpálya megvalósítá
sára. A 2. fokozat Viking-4-es hajtómű
ve aszimmetrikus dimetil-hidrazin és
nitrogén-tetraoxid keverékével üzemel.
Az 1. fokozat oldalán hat darab, szin
tén szilárd töltetű, öt szegmensből álló
gyorsítórakéta helyezkedik el, amelyek
közül az indításnál - az adott program
tól függően - kettőt vagy négyet gyújta
nak be az 1. fokozattal együtt. A többi
gyorsítórakétát T+25 s-kor, kb. 3 km-es
magasságban indítják be.

14. ábra. Emelkedik az ASLV rakéta

4. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

1,40 m
0,66 m
512 kg
195 kg
34,999 kN
281 s
33 s
1
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0. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

9,99 m
1,0 m
10 930 kg
2010 kg
502,6 kN
262 s
44 s

1

1. fokozat
Hossz:
20,24 m
Átmérő:
2,80 m
Starttömeg:
168 200 kg
Üres tömeg:
30 200 kg
Tolóerő (vákuumban): 4860,070 kN
Fajlagos impulzus:
269 s
Égési idő:
105 s
Hajtóművek száma:
1

2. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:

12,50 m
2,80 m
45 800 kg

Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

5300 kg
725,015 kN
293 s
158 s

1

3. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

3,54 m
2,02 m
8400 kg
1100 kg
328,709 kN
294 s
83 s
1

4. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

2,60 m
1,34 m
2920 kg
920 kg
14,003 kN
308 s
425 s
1

3. táblázat: PSLV hordozórakéta műszaki adatai

A PSLV magassága 44,4 m, a köz
ponti test átmérője 2,8 m, amihez hoz
záadódik a gyorsítórakéták 1,0-1,0 mes átmérője az összekötő vázszerke
zettel. Starttömege 2 9 4 1, 5300 kN toló
erővel 3700 kg-os hasznos terhet tud
alacsony Föld körüli pályára juttatni
(200 km-ig). Az alapváltozat a C típus
tól az átmeneti geoszinkronpályára he
lyezett tömeg nagyságától különbözik,
az előbbinél 800 kg, az utóbbinál 1000

kg az érték. Egy-egy indítás ára 17,5
millió dollár, 1985-ös árfolyamon.
A PSLV rakéta 12 indításából mind
össze egy volt sikertelen, igaz, éppen
a legelső. India ezzel a típussal kezd
te meg a műholdak bérfuvarozását.
2008. január 21-én érdekes esemény
re került sor. A 2004-ben megkötött in
diai-izraeli űregyezmény értelmében
PSLV rakétával állítottak Föld körüli
pályára Sriharikotából egy izraeli ra-

4. táblázat. A PSLV rakéta menetrendje (T+min:s)

00:00
00:30
00:54
01:13
01:19
01:30
01:45
01:45
02:32
02:37
04:21
05:33
06:07
10:17
17:06
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2 gyorsítófokozat és az 1. fokozat begyújt.
4 újabb gyorsítófokozat begyújt kb. 3 km-es magasságban.
A 2 gyorsítófokozat kiürül, magasság 17 km.
A 2 gyorsítófokozat leválik, magasság 23 km.
A 4 gyorsítófokozat kiürül, magasság 36 km.
A 4 gyorsítófokozat leválik, magasság 38 km.
Leválik az 1. fokozat.
Begyújt a 2. fokozat, magasság 48 km.
Leválik az orrkúp, magasság 105 km.
Lezárul az irányítás kezdeti szakasza.
Kiürül, majd leválik a 2. fokozat. Begyújt a 3 fokozat, magasság 232 km.
Kiürül a 3. fokozat, magasság 350 km.
Leválik a 3. fokozat, magasság 405 km.
Begyújt a 4. fokozat, magasság 700 km.
Leáll a 4. fokozat, magasság 817 km.
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15. ábra. A 2. fokozat Viking-4A
hajtóműve

16. ábra. PSLV rakéta a starthelyen
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58,5 bárrá. Az új hajtómű UH25-ÖS haj
tóanyag-keveréket (aszimmetrikus dimetil-hidrazin és hidrazin-hidrát), oxidá
lószerként pedig nitrogén-tetraoxidot
használ. A hajtómű-égőkamra új anya
ga hosszabb égésidőt tesz lehetővé. A
gyorsítórakéták 42, a második fokozat
39 tonna hajtóanyagot fogyaszt el.
A startnál az 1. fokozatot csak a
gyorsítórakéták normál működésének
ellenőrzése után gyújtják be (T+4,6 s).
A két részegység különböző égésideje
meglehetősen rontja a gyorsító tevé
kenységet, mert a rakétának az időkü
lönbség alatt is cipelnie kell holt terhet.
A gyorsítórakéták égésideje 1 min-mal
tovább tart, mint a közöttük elhelyezke
dő 1. fokozaté, ezért azt nem lehet levá
lasztani. A D2-es kísérletnél csökkentet
ték ezt az időkülönbséget: az 1. fokozat
égésidejét 107 s-ra növelték, a gyorsító
rakétákét 149 s-ra csökkentették.
Érdekesség, hogy a vezérlés már
1,6 s-mal az 1. fokozat működésének
befejezése előtt begyújtja a 2. fokoza-

17. ábra. A PSLV rakéta 1. fokozatához
egy gyorsítórakétát illesztenek a
szerelőcsarnokban

19. ábra. PSLV rakéta közvetlenül a
start után

18. ábra. A PSLV rakéták fejlődése

20. ábra. Sikeres földi teszt a GSLV rakéta kriogén végfokozatának hajtóművével
2007. augusztus 4-én. Tolóerő: 69,5 kN

darfelderítő műholdat (Tecsar). Szinte
a felbocsátás pillanatában megérke
zett Teherán mérges hangú üzenete...

hajtóműveket. Az 1. fokozat a világ jelen
legi legnagyobb szilárd töltetű rakétája
129-1381 hajtóanyaggal (HTPB). Ót
szegmensből áll, egyenként 3,4 m hoszszúak és 2,8 m átmérőjűek, kompozit orr
kúppal. A 2. fokozat Vikas L40-es
(Viking—2) hajtóműve aszimmetrikus
dimetil-hidrazin és nitrogén-tetraoxid ke
verékével üzemel csakúgy, mint az 1. fo
kozatot körülölelő 4 darab gyorsítórakéta
(egyenként 40 t öngyulladó hajtóanyag
gal, két egymás felett „tandemben” elhe
lyezkedő tartályból).
AGSLV-D2 ezen részét már módosí
tották is. 2001-ben kezdték meg a Vikas
hajtómű kipróbálását, hogy az égési
nyomás 52,5 bar értékét feltornásszák

GSLV M k - 1 (D1) - INDIAI HORDOZÓRAKÉTA GEOSZINKRON PÁLYÁRA
Ötszázmillió dollárért (1985-ös árfolyam)
fejlesztették ki India legnagyobb és leg
erősebb háromfokozatú rakétáját, amely
nek csak az 1. fokozata szilárd hajtóanya
gú. A főbb szerkezeti elemeket a nagyon
sikeresnek bizonyult PSLV típustól vették
át, mint az S125 és S139 jelzésű, szilárd
töltetű, valamint a Vikas L40 és L35.5 jel
zésű, folyékony hajtóanyaggal üzemelő

tot, amelynek Vikas (a Viking-4A alap
jaira épített) hajtóműve 37,5-39 t haj
tóanyagot éget el, egyszerű válaszfal
lal elválasztott közös tartályból.
A rakéta 3. fokozatában az orosz
Glavkoszmosztól származó RD-56M
kriogén hajtómű található. A fokozatba
két különálló alumíniumtartályba 12,5 t
folyékony hidrogént és oxigént töltenek
be. Az indiai rakéták közül a GSLV alu
míniumötvözetű orrkúpja a legnagyobb:
7,8 m hosszú és 3,4 m átmérőjű.
A GSLV magassága 49 m, a köz
ponti test átmérője 2,8 m, amihez hoz
záadódik a gyorsítórakéták 2,1 m-es
átmérője az összekötő vázszerkezet
tel. Starttömege 402 t, 6810 kN toló2008/6 HADITECHNIKA
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I

1. fokozat
Hossz:
20,34 m
Átmérő:
2,80 m
Starttömeg:
157 300 kg
Üres tömeg:
28 300 kg
Tolóerő (vákuumban):4860,070 kN
Fajlagos impulzus:
266 s
Égési idő:
93 s
Hajtóművek száma:
1

2. fokozat
Hossz:
11,60 m
Átmérő:
2,80 m
Starttömeg:
42 900 kg
Üres tömeg:
5400 kg
Tolóerő (vákuumban): 725,015 kN
Fajlagos impulzus:
295 s
Égési idő:
149 s
Hajtóművek száma:
1

3. fokozat
Hossz:
Átmérő:
Starttömeg:
Üres tömeg:
Tolóerő (vákuumban):
Fajlagos impulzus:
Égési idő:
Hajtóművek száma:

8,72 m
2,80 m
14 600 kg
2200 kg
75,050 kN
460 s
675 S
1

21. ábra. A szovjet-indiai űrrepülés
alap- és tartalék személyzete. Első sor,
balról jobbra: Rakes Sarma,
Jurij Malisev és Gennagylj Sztrekalov.
Hátsó sor, balról jobbra:
Georgij Grecsko, Ravis Malhotra
és Anatolij Berezovoj

a GSLV Mk-1 hordozórakétába az orosz
Glavkoszmosztól vásárolt RD-56M krio
gén hajtómű 1994 után. A saját fejlesztés
természetesen nem állt le, és a CUSPprogram újabb jelentős mérföldkövéhez
érkezett 2002. szeptember 14-én:
1000 s-ig működtették a 9316 kN tolóe
rejű, kriogén hajtóművet, amelyet majd a
C20-as jelzésű fokozatba építenek be.
A GSLV M k-2 lényegében csak a
nagyobb hasznosteher-kapacitásában
- 2250 kg - különbözik az M k-1-es
változattól.

GSLV M k—III
5. táblázat: GSLV Mk-1 (D1)
hordozórakéta műszaki adatai

erővel 5000 kg-os hasznos terhet tud
alacsony Föld körüli pályára juttatni
(200 km-ig), átmeneti geoszinkron pá
lyára 2500 kg-ot. Egy-egy indítás ára
45 millió dollár 1999-es árfolyamon.

GSLV Mk2
India már az 1970-es években a
CUSP (Cryogenic Upper Stage Pro
ject) keretében a franciákkal együtt
működve megépített egy folyékony
oxigénnel és kerozinnal működő hajtó
művet, de ez csak a kriogén technoló
gia megalkotása felé vezető út egyik
állomása volt. Az 1980-as években
azután teljes gőzzel láttak neki a fej
lesztési munkáknak, és 1980-ban már
kipróbálhatták az egyelemes, befecskendezős, 5,4 kN tolóerejű hajtómű
vet. Az egytonnás, nem teljes méretű
hajtóművet 600 s-ig üzemeltették.
Az 1992 áprilisában és 1993 júliusá
ban megkötött orosz-indiai szerződés
értelmében saját fejlesztésű programjuk
hoz orosz kriogén technológiát vásárol
tak volna. Ezt azonban Washington „ille
gális kézfogásnak” minősítette. így került
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és

M k-IV

A GSLV Mk—III az ISRO teljesen új fej
lesztésű rakétája lesz, sem a PSLV, sem
a GSLV korábbi változataiból nem merít.
2002 áprilisában az indiai kormány 520
millió dollárt adott a rakéta kifejlesztésé
re. Az Mk—III kapacitása 10 000 kg LEO
és 4400 kg GTO pályára, majd ez utób
bit 6000 kg-ra kívánják növelni.
A háromfokozatú rakéta első lépcsőjét
két szilárd töltetű gyorsítórakéta alkotja,
egyenként 200 t hajtóanyaggal (S200
LSB, Large Solid Booster). A 25 m hoszszú, 3,4 m átmérőjű S200-as fokozat

22. ábra. A teljes indiai hordozórakéta
család, a GSLV típus tervezett
példányaival

23. ábra. Startol a GSLV rakéta

699,3 kN tolóerejű. A 4 m átmérőjű, 1101
folyékony hajtóanyagot tartalmazó 2. fo
kozat újraindítható (L110). Ez lesz az első
olyan indiai, cluster tervezésű hajtómű,
amely két, egyenként 66,5 kN Vikas haj
tóműből áll. A fokozatot a gyorsítórakéták
leválása előtt fogják begyújtani.
A 3. fokozatot a C20-as nagyobb és
erősebb változata, a C25-ös fogja al
kotni. A 8,2 m hosszú, 4 m átmérőjű,
újraindítható, kriogén fokozat 25 t haj
tóanyaggal 19,6 kN tolóerejű lesz.
A GSLV Mk—III magassága 42,4 m,
starttömege 630 t. A nagyméretű orr
kúp átmérője 5 m, és belső tere
100 m3. A GSLV M k-IV abban külön
bözik a lll-astól, hogy két további gyor
sítórakéta alkotja az 1. fokozatot, és a
másodikba több Vikas hajtóművet sze
relnek. Ez a fokozat 160-200 t-s lesz.
Az Mk—III konkrét fejlesztési munkái
2002 októberében kezdődtek el. Az el
ső példány 2005 végére készült el, a
statikai és strukturális próbákat 2006ra, az első tényleges indítást 2008 el
ső felére tervezték.

Felhasznált irodalom
Mark Wade: Encyclopedia
Astronautica. www.astronautix.com
India Space History.
www.spacetoday.org
India in Space, www.bharatrakshak.com

Nemzetközi haditechnikai szemle

Kelecsényi István

A lengyel légierő

H aditengerészeti légierő

A haditengerézeti légierő (Lotnictwo
Marynarki Wojennej - LMW) három
haditengerészeti légi támaszpontra
települt. A rendszerváltás után még
MiG-21 felderítő és vadászrepülőgé
pekkel is rendelkezett, de ezeket és a
hat darab TS-11 Iskra felderítő gya
korló repülőgépet kivonták a rend
szerből. A szovjet gyártmányú
AN-2M(R) partvédelmi repülőgépe
ket saját gyártmányú M -28 Bryza turbólégcsavaros repülőgépekkel váltot
ták fel az 1990-es években. Jelenleg
gépállományuk M -28 Bryza turbólégcsavaros kutató-mentő, járőr- és part
védelmi
repülőgépekből,
W -3 T
Sokol, W -3RM /ARM
Anaconda,
MÍ-14PL, PS Haze, MÍ-8MTV Hip,
valamint a 2000-ben a két ex US
NAVY Oliver Hazard Perry osztályú
amerikai fregattal együtt vásárolt
négy SH-2G Super Seasprite heli
kopterből áll.
A tengerészet az M-28R1 bis tenge
részeti járőrgépek közül az elsőt 2008
tavaszán vette át, és további két-három repülőgép kerül még az év végé
ig a siemirowicei 30. repülőszázad ál
lományába. A héttonnás M -28 Bryza
négy órát képes a levegőben maradni,
és alkalmas felderítési, megfigyelési
és egyéb partvédelmi feladatokra. A
fedélzeti berendezések közé tartozik a
varsói Telekommunikációs Kutatóinté
zet által kifejlesztett SRM-800 felderí
tő radar, valamint a Star Satire II.
elektrooptikai éjjellátó és infravörös
eszköz, szonárbójavető berendezés,
valamint kitolható mágnesesanomáliadetektor. A repülőgép tengeralattjáró
elhárító, -felderítő feladatkörben is al
kalmazható.
A MÍ-14PL helikopterek 1981 júniusá
tól érkeztek, és a 1983-tól állnak had
rendben. A PL verzió elsősorban tengeralattjáró-elhárító (ASW) feladatra optima
lizált harceszköz. OKA-2 hidroakusztikus felderítőberendezésük mellett
MN-1 szonárbójákat, APM-60 mágnesesanomália-felderítő eszközt hordoz
nak. Fegyverzetük PLAB-250-120 és
PLAB-50-65 mélységi bombákból és
önirányítású AT-1 torpedókból áll. A
MÍ-14PS helikopterek kutató-mentő esz
közök, 20 fő hordozására képesek. Sze
mélyzetük két pilóta, technikus, orvos és
egészségügyi alkalmazott vagy kutató

Hadosztály

II. rész

Légibázis

Század

2. Brygada Radiotechniczna Bydgoszcz
140. kompánia radiotechniczna
8. Batalion
Radiotechniczny Lipowiec
141. kompánia radiotechniczna
144. kompánia radiotechniczna
180. kompánia radiotechniczna
182. kompánia radiotechniczna
183. kompánia radiotechniczna
184. kompánia radiotechniczna
211. kompánia radiotechniczna
224. kompánia radiotechniczna
10. Batalion
270. RLP
Radiotech. Choszczno
222. kompánia radiotechniczna
23. Batalion
Radiotechniczny Slupsk
232. kompánia radiotechniczna
210. OWiK
272. kompánia radiotechniczna
28. Batalion
Radiotechniczny Gryfice
283. kompánia radiotechniczna
34. Batalion
Radiotechniczny Chojnice 220. OWiK

Debina
Druchovo
Biala Podlaska
Lipowiec
Kruklanki
Plewki
Suwalki
Chrusciel
Malbork
Witkowo
Grudziadz
Rowy
Wladyslawowo
Stara Lubianka
Darzewo

4. táblázat. Légvédelmi lokátoros egységek és településük

14. ábra. Az F-16C Jastreb-kötelék (n: 4053; 4051; 4047), a lengyel légierő legmo
dernebb gépei, 2007. 08. 31., Radom
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Hadosztály

Század

Légibázis

2. Wezel Lacznosci in Bydgoszcz
3. Brygada Rakietowa
5. Dywizjon Rakietowy Obrony
Obrony Powietrznej
Powietrznej
Warsaw
7. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
21. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
25. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
60. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
61. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
63. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
65. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
83. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
78. Pulk Rakietowy
Obrony Powietrznej
2. Batalion
Radioelektroniczny
41. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
42. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej
18. Ruchome Warsztaty
Techniczne
3. Korpus Obrony Powietrznej Wroclaw
1. Slaska Brygada
Rakietowa Obrony
Powietrznej
14. Dywizjon
Powietrznej
17. Dywizjon
Powietrznej
31. Dywizjon
Powietrznej
72. Dywizjon
Powietrznej
73. Dywizjon
Powietrznej
74. Dywizjon
Powietrznej
75. Dywizjon
Powietrznej
76. Dywizjon
Powietrznej
77. Dywizjon
Powietrznej
81. Dywizjon
Powietrznej
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Sochaczew

Ksiazenica
Puck
Wejherowo
Olszownica
Sochaczew

Sochaczew
Gdynia
Bytom

Mrzezyno
Lidzbark
Warminski
Mrzezyno
Mrzezyno
Gdynia

Bytom

Rakietowy Obrony

Gliwice

Rakietowy Obrony

Libiaz

Rakietowy Obrony

Poznan

Rakietowy Obrony

Oswiecim

Rakietowy Obrony

Oswiecim

Rakietowy Obrony

Gliwice

Rakietowy Obrony

Gliwice

Rakietowy Obrony

Poznan

Rakietowy Obrony

Murowana
Goslina

Rakietowy Obrony
Bytom

(búvár). A M M 4PL/PS helikopterek
gyakran gyakorlatoznak együtt a Lengyel
Haditengerészet Orzel (orosz Kilo) és
Köbben (német gyártású exnorvég) osz
tályú dízel-elektromos tengeralattjáróival.
Az egyik PS helikoptert 1983-ban átépí
tették MÍ-14BT típusjelzéssel tengeri ak
nakeresőnek. A MÍ-14PS helikopterek
élettartama 2010 körül lejár, feladatukat a
lengyel építésű W-3RM Anaconda heli
kopterek látják el. A W-3RM kisebb, és
ezért kevesebb szállítási kapacitással
rendelkezik, ami tengeri mentéskor prob
léma lehet. Tengeralattjáró elleni hadvi
selésre a Super Seasprite helikopterek
ugyancsak alkalmasak. Az alapváltozat
Seasprite helikoptereket az amerikai ha
ditengerészet már kivonta állományából,
helyettük SH-60 Seahawk helikoptere
ket alkalmaznak. A Super Seasprite az
SH-2F alaphelikopter továbbfejlesztett
változata. Személyzete három fő: pilóta,
másodpilóta és harcászati tiszt, szenzor
kezelő. Fegyverzete Mk-46 vagy Mk-50
torpedó. Felderítőberendezései szonárbójákból, FÜR képalkotó berendezésből
és mágnesesanomália-felderítő eszkö
zökből állnak.

Szárazföldi Haderő Légierő
(csapatlégierő)
A Szárazföldi Haderő Légiereje (csa
patlégierő
Lotnictwo
Wojsk
Ladowych (LWL) - helikopterekből áll.
A rendszerváltás után a harci típust
szovjet gyártmányú MÍ-24E és W csa
tahelikopterek, valamint hazai gyárt
mányú M i-2 URN, URP, URP-G fel
fegyverzett helikopterek képviselték. A
M i-2 alaptípusból a harci változatokon
felül MÍ-2PL aknatelepítő, MÍ-2R fel
derítő, Mi-2Ch vegyi hadviselésre át
alakított,
M Í-2RL
kutató-mentő,
MÍ-2PPD repülő parancsnoki állást,
5. táblázat. Légvédelmi rakétacsapatok
és települési helyeik
(Korpus Obrony Powietrznej légvédelmi hadtest
Brygada Radiotechniczna rádiótechnikai hadosztály
Batalion Radiotechniczny rádiótechnikai ezred
Kompánia radiotechniczna rádiótechnikai század
Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
- légvédelmi rakétahadosztály
Rakietowy Obrony Powietrznej légvédelmi rakétaezred
Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej - légvédelmi rakétaszázad
Dywizjon Dowodzenia Obrony
Powietrznej - Légvédelmi
Parancsnokság
Ruchome Warsztaty Techniczne mozgatható raktár

Század

Típus

Támaszpont

28. Eskadra MW (28.elMW) M-28E, RF,
RD W-3T, RM, ARM
M Í-8M TV -1, Mi-17,
SH2G
29. Eskadra MW (29.elMW) MÍ-14PL, PS W-3RM,
W -3T

Gdynia-Babie Doly

30. Eskadra MW (30.elMW) M -28 1R

Cewice-Siemerowice

Gdynia-Babie Doly
Darlowo

6. táblázat. A haditengerészeti légierő egységei
D1MW - haditengerészeti légi ezred
ELL-MW - támogató légi század
EZOPiR - tengeralattjáró-elhárító és kutató-mentő század
PLS - speciális légi ezred

valamint MÍ-2T szállító és támogató
helikoptereket alakítottak ki. A forgó
szárnyas szállító erők MÍ-8T, ТВ és
Mi—17 közepes, valamint három M i-6
Hook nehéz szállítóhelikopterekkel
rendelkeztek. Ez utóbbiakat 1990-ben
kivonták a hadrendből. Az új évezred
ben kezdődött a csapatrepülő egysé
gek W -2, W -3, W, WA típusú hazai
gyártású kutató-mentő és felfegyver
zett harci helikopterekkel történő ellátá
sa. Jelenleg a csapatlégierő MÍ-24D,
W, P, MÍ-2URN, URP, URP-G, vala
mint W -3, W, WA Huzar harci helikop
terekből, valamint különféle alváltozatú
Mi-2, MÍ-8T, P és Mi-17 szállítóheli
kopterekből áll.

15. ábra. A MÍ-24W harci helikopter (n: 734) még sokáig szolgálatban marad, 2007. 08. 31., Radom
16. ábra. Az M-28 ITD Bryza tengerészeti felderítőgép felszállás közben (n: 1117)
2007. 08. 31., Radom
A haditengerészet légierejének
repülőeszköz-állománya

Típus

Darab

PZL M -28 Bryza TD
PZL M -28 Bryza 1E
PZL M -28 Bryza 1R
PZL M-28 Bryza RM Bis
MI-2, RM
PZL W -3T Sokol
PZL W -3RM Sokol
M i-17 Hip
MÍ-8MTW-1 Hip
MÍ-14PL Haze
MÍ-14PS Haze
Kaman SH-2G Seasprite

2
2
6
1
2
7
1

1
7
3
4
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17.

ábra. Az SW-4 Puszcyk helikopter (SP-PSz) prototípusa, 2005. augusztus 26., Radom

2007-ben a PZL gyár licencszerző
dés alapján megkezdte az UH-60
Black Hawk közepes szállító és tá
mogató helikopter gyártását. Az
U H -60 helikopterek lengyel gyártás
ban nemcsak a hazai szükséglet ki
elégítésére, hanem (az Egyesült Ál
lamokon kívül) külföldi megrendelés
re is készülnek. Lengyelország nagy
exportsikert ért el 2008. február 27én, mikor a Kínai Népköztársaság
fegyveres erői számára 150 darab
hazai tervezésű PZL W -3A Sokol,
W -3 Kania és S W -4 Puszczyk heli
koptert adott el. A helikopterek egy
részét egy Kínában létesítendő
üzemben építik.

Külföldi

bevetés

A csapatlégierő helikopterei az
SGPSZ
(Samodzielna
Grupa
Powietrzno Szturmova) nemzetközi lé
gi támadó csoport tagjaként 2003-ban
Irakba települtek. A lengyel erők nyolc
darab W -3WA Huzar harci helikopter
ből és nyolc darab MÍ-8T Hip szállító
helikopterből álltak. A harci helikopte
reket két oldalablakon keresztül tüzelő
7,62 mm-es PKM géppuskával és 23
mm-es gépágyúval szerelték fel. A
W -3W A egység mellé támogatásul
2004 decemberében a 46. harci heli
kopterezred hat MÍ-24D Hind csatahe
likopterét vezényelték az öböl menti
országba. A „Szarvasok” S -5 nem irá
nyított rakétákkal és 12 mm-es négy
forgócsöves orrgéppuskával, valamint
oldalablakokban elhelyezett 7,62 mmes PKM géppuskával járőröztek. A he
likopterekbe beépítettek R -863 és
R-828 Korát rádiót, Harris Falcon 2
kommunikációs berendezést, Garmin
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18. ábra. Az UH-60 Blackhawk helikopter PZL gyári mintapéldánya, ezt licencben
fogják összeszerelni, 2007. augusztus 31., Radom
19. ábra. A MÍG-29B vadászgépek a Baltikumban is védik a légteret, 2007.
augusztus 31., Radom

Hadosztály

Század

Típus

Légibázis

Mi—24D

Pruszcz Gdanski

Wielozadaniowych

MÍ-24D
MÍ-2RL, MÍ-24D
Mi—2D,CH,R,T,URN

Pruszcz Gdanski
Pruszcz Gdanski
Pruszcz Gdanski

Szturmowych (1. ESSz)

MÍ-24V

Szturmowych (2. ESSz)

MÍ-2URN, URP,
URP-G
MÍ-2URN, URP,
URP-G
MÍ-2D, R, URN

InowroclawLatkowo
InowroclawLatkowo
InowroclawLatkowo
InowroclawLatkowo

1 Korpus Zmechanizowany (1 KZ) - Bydgoszcz
49. Pulk Smiglowców
1. Eskadra Smiglowców Szturmowych (1. ESSz)
Bojowych
2. Eskadra Smiglowców
3. Eskadra CSAR
4. Eskadra Smiglowców
2 Korpus Zmechanizowany (2 KZ) - Krakow
56. „Kujawski” Pulk
1. Eskadra Smiglowców
Smiglowców Bojowych
2. Eskadra Smiglowców

Szturmowych (2. ESSz)

3. Eskadra Smiglowców Szturmowych (3. ESSz)
4. Eskadra Smiglowców (4. ES)
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
37. Dywizjon Lotniczy
1. Eskadra Smiglowców (1. ES)

Mi-8T,P Mi-17

2. Eskadra Smiglowców (2. ES)

Mi-8T,P Mi-17

1. Eskadra Smiglowców (1. ES)

W-3W, WA

2. Eskadra Smiglowców (2. ES)

W-3W, WA

66. Dywizjon Lotniczy

LeznicaWielka/Leczyca
LeznicaWielka/Leczyca
Tomaszów
MazowieckiNowy Glinnik
Tomaszów
MazowieckiNowy Glinnik

7. ábra. Szervezet DL - repülőezred, ES - helikopterszázad, ESSZ - harci helikopterszázad, GESZT - harcászati támogató
helikopterszázad, PSB - harci helikopterezred, PST - szállító helikopterezred. A 25. Lovassági hadosztály a gyorsreagálású

erők kötelékébe tartozik, a többi helikopterezred a szárazföldi erőkkel szoros együttműködésben végzi feladatait.
155 GPS-t. Felszerelték a gépekre a
K-166W Ispanka hőelterelőt és az
ATS-2W infra- és szecskaszóró be
rendezést. A hat MÍ-24D helikopter
felszereltségénél hazánk M i-24-es
helikopterei fejlettebbek. A lengyel
harci csoport személyzete tapasztalt

hajózókból állt. A pilóták 1500-2500
órát repültek, az operátorok 500-800
órát. A harci csoport amerikai UH-60
és olasz CH-47 helikopterekkel haj
tott végre közös bevetéseket. A harci
helikopterek elsősorban konvojkísére
tet láttak el, valamint a szállítóhelikop-

20. ábra. Egy MÍG-29B (n: 4104) leszállása Radomban, 2007. augusztus 31.

A szárazföldi haderő légierejének
repülőeszköz-állománya

Típus

Darab

MÍ-2T/URN/URP
MÍ-8T Hip
MÍ-8P Hip
M i-17 Hip
Mi—17AE Hip
MÍ-8MTW-1 Hip
MÍ-24D Hind
Mi—24W Hind
PZL W -3W Huzar
W -3RR Sokol
W -3PSOT Sokol
W -3PL Sokol

46
20
4
3
2
7
16
16
32
3
1
1

tereket kísérték. 2004. december 15én egy W2WA Huzar helikoptert
Karbala körzetében alacsony magas
ságban baleset ért, a fedélzeten tar
tózkodó három hajózó meghalt. A len
gyel helikopterek 2006-ig repültek
lengyel felségjellel, utána az új iraki
hadsereg vette át őket, a kontingens
személyi állománya visszatért Len
gyelországba.
■
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H o rváth B alázs

A M i-8 közepes szállítóhelikopter festései

A szentkirályszabadjai 87. Szállítóhelikopter Ezred 228-as jelzésű Mi-8T helikoptere 1973-ban. Ez a gép 1974. május 30-án
Balatonalmádinál a tóba zuhant, az Ötfős személyzet életét vesztette
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A 87. Szállítóhelikopter Ezred 328-as oldalszámú Mi-8T-je
volt az elsD, amelyre kísérleti terepszínO festés került

Az ék felségjel és a vörös kereszt (az IFOR/SFOR-os
gépeknél) pozíciója a gép alján

A 89. Szolnok Vegyes SzállítórepülO Dandár 10447-es számú
„párnás” Mi-8P helikoptere 2003-ban

Az alsó csillagos felségjel elhelyezése és a fDrotorlapátok
festése

