
A FEGWERZET HARCÁSZATI ÉRTÉKÉNEK
MEGíTÉLÉsE, R-ENDszERBEN TARTHATósÁcA
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A Magyar Honvédség 1989-1999. között egy átmeneti időszakot élt
meg, amelynek legföbb jellemzóje a Varsói Szerádésből történő kilépés
és az liszak-Atlanti Szövetségbe (NATO - North Atlantic Treaty Orga-
nization) történő belépés volt. Azonban ezzsl a énnyel nem 7.í!rult le az
átmeneti időszak, mivel a Magyar Honvédség feglverzetének döntö há-

nysda továbbra is szovjet, illetve szovjet licencek alapján más orságok-
ban (Lengyelorság, Csehszlováki4 Bulgária stb.) vagy hazai hadiipari
vállalatok által gyártott eszközökből áll.

A Magtar Honvéfuég (MII) straktulólis megújuttísót követnie kell a

íeglvenet íokozatos vóltósdnak is, azonban ehhez elengedhetetlenül slik-
seges a feglverletteehnikai eszköök és eszköueadsurek jelenlegi dlla-
poűnak érükelhe, korszerűségének, hatékonysógónak és hatcósuti al-
kalmassdgónak megítéIhe; rcrulszerbe n larlhaűsdga fekétele ine k, vahrtnl
az aual kapcsolatos technikai biztosíaísi leladatok meghaldroaísa; az esz-

kijzök vólaúsa szültségességének iruloklósa, ütenenek prognoszíiztíldsa; a
technikai fejlesztés és horszerűsítés lehetőségeinek feltálóso-

A feglverzettechnikai eszközök korszerűsége technikailag csak sá-
mos harcászati-műszaki paraméter viszonyí!ísa alapján ítélhető meg, de
nem kevésbé fontos, söt meghatározó a rendeltetés szerinti harcfeladatra
való alkalmasság harcászati megítélése az alóbbi szempontok szefint:

. milyen feladatra,

. várhatóan milyen jellegű cél ellen,

. milyen ávolságra (lőtávolságra),

l. Nagy István mk. óm!€y, MH F€gyvüzettechnikai szolgáldfönók§é8
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. milyen körülmények között (álló vagy menethelyzetből tiizelés,
éjiel, nappal stb.),

r milyen találati pontossággal,

. mennyi idó alatt (tiizkésszé tótet ideje),

. hrány kezelővel,

. milyen hatékonysággal, stb. alkalmazható eredményesen.

_ Lelet, hogy egy feg;rverzeti eszköz - a világszínvonalhoz viszonyítva
- kevésbé korszeni vagy korszerűtlen, de nem biztos azonban, hogy alkal_
matlan is az adott feladatra. Az alkalmasság megítélésénél a harcászati-
műszaki paraméterek és a katonai értékelés egyiittes eredménye a mérv-
adó. Ezenkívül nem szabad figyelmen kívül haryni az eszkOl technikai
biaosításával kapcsolatos feladatok megítélését sem, mivel a fenntartiási
költségek erősen befolyásolják egy-egy eszköz renábilis rendszerben tart-
haóságát. Bizonyos esetekben az eszköz lehet korszerű, de ha csak min!
mális mennyiségben van jelen, akkor a fenntartási köItségek tul magasak
lesznek és nem rentábilis a rendszerben ta*ísuk (lásd:- SzT-10 önjáró
légvédelmi rakéta komplexum, 152 mm 2Sz_3M önjáró tarack). Tehát az
MH fegyverzetének megítélését ilyen összefiiggések alap;án keli és szabad
elvégezni, mielőtt döntés születik egy-egy eiit o" .end."erben tarnísáróI
vary váIü{sriról, felmérve egyben az eszköz €setleges hazai (vagy külftil-
di) korszerűsítésének lehetőségeit.

_ ___ 14, 
korszlníisíté§ (fejlesztés) elengedhetetlen feladatként jelentkezik az

YH-_b- A fejlesztés (gyártás, modemiálás) megkezdése egi olyan komp-
lex foly.amat, amelyben vizsgálni szükséges 

"gy 
.o. ,"gá"lési tenyezőt

ahhoz,.hogy eldönthető legyen a folyamat elindítr{sa. Az Jgyik ilyen fontos
tényező a korszeríisítendő eszköz harci hatékonysága, uii"lynák ."gha-
titoző fő tulajdonsógai a köveíkezők:

. harci fulajdonságok (tűzerő, védettség, mozgékonyság),

. üzemeltetési tulajdonságok (kezelhetőség, tiizgyorsaság stb.),
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. technikai tulajdonságok (megbíáatóság, túlélőképesség),

. gazdaságosság,

. ergnómiai alkalmasság.

Amennyiben ezen fulajdonságok a fejlesáés során jelentósen javul_
nak, akkor figyelembe véve a megvalósíüis költsegei! a folyamat bein-
dítható.

Az MH fegrverzettechnikai e§zközei és eszközrcndszerei kor-
§zeriiségének, hatékonyságának, rendszerben tarthatóságának,

váltása szüksége§ségének és ütemezésének, illetve
korszerűsítése lehetóségének megítélése

1.) Tábori tüzérségi lövegek

Az MH összességében 1420 db ítibori tüzenégi löveggel rendelkezik,
amelyből 839 db a CFE epezmény óltal korlótozoll eszköz A lövegek
míntegl 56 o/o-a központi tórolósban van és a haderőreíorm beJejezesé-
vel ez az afóny elérhetí akár a 70 o/o-oí is.

A tóboti tüzérségi lövegek 56 %-a haui, lE %-a szoujet (orosz), 20 %-a
bolgár, 6 %o-a lenglel glúrtmóny, amelyek közül 52 %o viszonylag kotsze-
rű és korsze hítésre érdemes, 3E % pedig korszerűtlen, Jokozatos váhtist
igényeL

A 82 mm-es 37M aknavető kivonrásra került a szervezetektől, azon-
ban újra visszakerült a gyorsreagálású zászlóalj állományába. Az aknavető
korszerűtlen, elsösorban a kis hatékonyságu lószere miatt és 2005-ben tel-
jesen ki kell vonni és váltani szükséges egy hatékonyabbal, a kor köve-
telményeinek megfelelő aknavetőve[, elsősorban önjáró aknavetővel.

A 122 mm-es 3E/ó8M tarackok technikai állapota, annak ellenére,
hogy 1948-1952 között kerültek legyárüásrq még mindig kielégítőnek
mondható, ami azonban nem igaz a korszerűségüket tekintve.

99



A 122 mm-es vontatott tarack elavultnak tekinthető és harcászat!
müszaki paramétereit megvizsgálva egyértelműen megállapíüató, hogy
korszeriisítesre nem alkalmas. A tarack szervezetbőI történő kivonásának
2000. éltől meg kel| kezdődnie, majd a rendszerből történő kivonás utátr
hasznosítani (értékesítes, vágás - femhulladékként értékesítés) kell.

A l22 mm-es 2Sz_l önjáró tövegek 1979-1987. közdtti gyárüísúab
tehát a legfiatalabb löveg is 13 éves, A lövegek igénybevételi páramétere-
it tekintve elmondható, hory az eszközök nem állnak az Územeltetési
paramétereik szélső hatrirá,rr. Ez azonban nern jelenti aá, hogy a technikai
állapotukjó, A lövegek 40 oÁ-a futoft ánkőzépszintű (S.TK), 25 %-a pedig
bázisszintíi Tervszerű Megelőző Javításon (TMJ-6.TK), de jelenleg az
eszközök több mint 50 Yo-a v& az elmaradt javíüísok (5-ó.TK.) végrehaj-
tásfua. Az elmaradások a kapaciüís hiánya, valamint a javító alkatreszek
hiánya miatt következtek be. Az alkatrészek beszerzésével folyamatossá
tehető a technikai kiszolgálás.

Figyelembe véve a nagyarányú technikai kiszolgálás elmaradást és
azt, hogy a lövegek rendszerben tartása 20l0_ig lehetséges, a válüá.sukig át
kell témi a szükség szerinti javíüís rendszerére a csapatok prioriüísának
figyelembevételével.

A rendszerben tartás idejét tekintve a 2Sz-l önjáró löveg váltása
érdekében 2008-tól szükséges egy új, a kor követelményeit kielégítő
önjráró löveg beszerzése, amelyre a jelenlegi NATO eszközök közül a
német gyártmányú l55 mm-es PzH 2000 önjáró tarack ttinik a legalkal-
masabbnak, illetve az elterjedtebb és több NATO orság által is üze-
meltetett l55 mm-es Ml09 önjáró löveg valamelyik változata.

A 152 mm-es D-20 ágyútarackok 1973-1984. között kerültek
legyárLísra, vagyis koruk 17 -27 év között van, átlagéletkoruk 20,5 év. A
lövegek 3l Yo-én végeaek mlír el S.TK-t és mintegy 70 Yo-án bázis TMI-
t, dejelenleg az előírásoknak megfelelőhöz képest mintegy 25-30 %-os 5-
6JK. elmaradás tapasztalható, ami a haderőcsökkentéssei és az elvégzelt
TMJ-k számrirrak növeIésével minimális szintre hozható.

A technikai kiszolgálások végrehajtása az előírásoknak megfelelően
végeáető, mivel rendelkezünk a szükséges javítókapacitással is javító



alkatrészekkel is, azonban itt is vannak kritikus hirfuryok, A javítóanyag
megfelelő biáosí!ása esetén tartható ezen lövegek ciklusrend szinti fenn-
tarÉsi rendszere,

A 152 mm-es ágyútarack rendszerben tartható 20t5-ig, de feltétlenül
szükséges a löveg korszerűsítése, ami már megkezdődött. Jelenleg
elkészült annak a félautomata töltőberendezésnek a 3 db-os prototípusa,

amely segít§égével növelhető az éqyútaruck tűzgyorsasága és biaonságo-
sabbá tehetó a töltes folyamata. A töltőautomata másik előnye az azono§
erővel történő betöltés, ami hozzájátul a löveg tiizelési pontosságához
(közv€we hatékonyságához).

A lőtávolság növelése (elenleg l74l0 m), valamint speciális felada-
tok végrehajü{srálroz sziikséges új típusú lőszerek (rakéta póthajüísú) kifej-
lesztése, vagy új löszerek beszerzése mint pl, a l52 mm-es 2Szl9 önjá,ró

ágyúhoz hasmált lőszerek, melyek maximális lőávolsága 24700 m (ha-

ryomrányos), illeWe 36000 m (rakéta póthajtrisú), valamint új típusú lősze-
rek rendszeresítése (világító, gyújtó, köd, betonromboló és elsósorban
távaknásításra alkalmas kazetLís lőszerek).

A l22 mm-es BM-21 sorczatvetőket az 1970-es években gyártottá,k,

tehát nem a fiatal és korszerű eszközökhöz tartoznak. A BM-2l
sorozatvetők jelenleg az MH legnagyobb lótávolsággal (20750 m) ren-
delkező tiizérségi eszközei. A sorozatvetők 5-6. TK-ában szintén nagy-
mértékű lemaradás tapasztalható (az eszközök mintegy 60 %-án sziikséges
jelenleg végrehajtani TMJ-t). Ez a lemaradás annak köszönhető, hogy az
l990-es évek elején megszüntetett javító kapaciást nem sikerült újra
élesdeni (szakemberek hiányában).

A l22 mm-es BM-21 sorozawetők 2007-ig rendszerben tarthatók,
azonban itt is át kell témi a ciklikus fenntartrisi rendszerről a szükségsze-
rinti javíások rendszerére, amellyel a kiképzési eszközök állandó igény-
bevétele, valamint a zírolt eszközök technikai állapota is biztosítható.

A rendszerben tarthatóságot figyelembe véve 2006{ól szükséges egy
35-40 km, esetleges naryobb lőüívolságot bizosító 160-220 mm űrméretü
trivaknásíásra is alkalmas sorozatvető rendszeresítése. Ilyen sorozafuető
lehet az amerikai MLRS rendszer, amely teljes mértékben megfelel a fenti
igényeknek.
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2.) Páncéltörő lövegek

Az MH-ban jeknleg a póncéltörő kivegek közül 2 típas van rend-
szerben, amelyből az eglik hótrasikltís nékiili löveg (SpPG-9D tíIlvdayos
grándtveto), a ruísik pedig a I00 mn-es MT-I2 póncékörő óglú

Az SzPG-9D állványos gránátvető rendszerben tartható 2003-ig, amit
elsősorban a grrirrátvetőhöz rendszeresített lószerek szavatossági idejének
lejárata hatriroz meg.

A l00 mm-es MT-12 páncóltör6 ágyú a rendeltetésszerii feladatrá,rrak
teljesítésére maximálisan alkalmas. A löveg csak azért nem nevezhető
modemnek, mert nem önjáró, de ezen kívül a jelenkor hasonló rendel-
tetésú eszközeinek sorában előkelő helyet foglal el, köszönhetóen lőszerei
hatékonyságának.

A páncéltörő ágyú rendszerben tartható 20t0-ig és az elóírt technikai
kiszolgálásokhoz (5-ó. TK.) rendelkezünk megfelelő kapaciüíssal és szak-
értelemmel. Ennél a lövegnél is gondot okoz a javító alkatrészek hiánya,
de alapvetően ciklikus rendszerben megoldható a lövegek fenntartása.

Esetleges korszerűsítés e§etén a 9M117 (NATO kód: BASTION) lé-
zerirányíású lövedék (kumulatív robbanótöltet) rendszeresítése lenne,
amely 100-5000 m között alkalmazható 500-600 mm-es páncél átiitésére.
Ezen lőszerrel jelentősen növelhető a löveg találati valószínűsége.

A l00 mm-es MT-l2 páncéltörő ág;ru kiválüísa a világban uralkodó
tendenciának megfelelő egy önjáró rakéta páncéltörő eszközzel oldható meg
20lO-tól.

3,) Légvédelmi tiizérségi eszközök

Az MH csapatlégvédelmi rendszeráben hátom űpusú csöves Iég-
védelmi eszköz van,

. A 
_14,5 

mm-es ZU-2légvedelmi géppuska harciászati-műszaki para- :

métereike! hatékonyságuka! harcászati alkalmazhatóságukat tekintve
elavultnak tekinthetőek, azonban 2005-ig rendszerben tartlratóak.
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A 23 mm-es ZU-2 legvódelmi gépágyúk harcriszati-műszaki para-
métereiket, hatékonyságukat, harcászati alkalmazhatósígukat tekinwe ela-
wltnak tekinthetóek, azonban 2005-ig rendszerben tarthatóak.

A vriltásukat egy 30-35 mm-es több csöves önjáró rendszerrel kell
megoldani 2005-töl számítva,

Az 57 mm-es 5z-60 légvedelmi ágyúk az MH eryetlen ún. mobil
légvédelmi komplexumait alkotják, ame$ez a lövegeken kívül az RPK-
1 tjzvezeíő lokáúor tartozik.

Firyelembe véve a komplexum rendszerben tarthatóságát aá nagy való-
színűséggel 2001-2003. között ki kell vonni a rendszerból.

4.) Páncéltörő rakétarendszerek

Az MH-ban jelenleg 6 típusú páncéItörő takéta rendszer van rend-
szelesítve, anulyből keuő önjáró és ketíő hondozhüló vóltozaL

A MALJUTKA (9P133) páncéltörő rakéta rendszer egy BRDM-2
kerekes alvázra épített önjáró rendszeq amely második generációs (70-es

évek), vezetékes irányíású. A rendszerek átlag életkora 20-25 év. Nem tar-
toznak a modem eszközök közé és korszerűsitésük sem lehetséges.

A 9Pl4Pl páncéltörő rakétá* üzemidejét is figyelembe véve a kom-
plexum rendszerben tarthatósága 2003,

A KONKL]RSZ (9P148) páncéltörő rakéta komplexum szintén
BRDM-2 kerekes alvázon került kialakíüísra, azonban a rakéta és irányító
rendszere már harmadik generációs (80-as évek), vezetékes irányíású
modem eszkömek tekinthető.

A 9M113 pánéltörő rakéták üzemidő hosszabbíüisával és a szükség
szerinti javítrási fenntartísi stratégiával rendszerben tartható 201O-ig.

A FAGOT (9Pl35) páncéltörő rakéta rendgzer egy hordoáató
indító állványból (9Kl1l) és harmadik generációs (80-as évek) rakérából
(9Ml13) áll, A rendszer modemnek tekinthető.
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A rakéük íizemidő hosszabbíásával és a meglévö ciklikus kiszo|-
gálási rendszenel az eszköz 2015-ig rendszerben tartható.

A METISZ (9Kr15) páncéltörő rakéta rendszer hordozható indító
állványa (9Kl35) harmadik generációs, míg rakéüíja (9Ml3l vagy
9M1l5) kétlépcsős negyedik generációs korszeríi rakéta.

_ Az esz}öz 201 5-ig rendszerben tartható és jól illeszthető egy cikl ikus
fenntarkísi rendszerbe.

_ A FLANGA PMr7P) helikopter fedélzeti páncéltörő rakéía egy
harmadik generációs páncéltdrő rakéta, amely egy 5 éves üzemidö hossz_
abbí!ással 2006_í9 rendszerben tartható.

A STURM (9M1l4) helikopter fedélzeti páncéltöró rakóía szintén
harmadik generációs rakéta és kétszeri (5-5 éves) üzemidő hosszabbíüíssal
20 l O-ig rendszerben tartható.

A práncéltörő rakéta rendszerek fejlesztésénél, illetve váltásakor első-
sorban arra kell törekedni, hogy a beszerzésre keriilő eszközök és rakét{ik
mind helikopterról, mind harcjárműről alkalmazhatóak leryenek, ami nem -
csak, harcriszati, de készletképzési és fenntartási szempontból is lényeges,
gazdasági előnyeiröl nem is beszélve.

A páncéltörő rakétil* beszerzését 2005{ől kell megindítani.

5.) Légvédelrni rakéta rendszerek

Az Mfl-ban jeknleg 3 típusú közeli harfuívolsógli,2 íípusti kís haíó-
túvolsógú es 2 tfuusú közepes haóíóvolsógú légvédelni rukéla konplu-
am van rendszeresftve,

_ 
A SZTRDLA-2M (9K32M) közeli hatótávolságú légvédelmi raké-

ta komplexum egy elsó generációs vállól indít}rató és alapvetően elavult
rendszemek tekinthető.

A 9M32M tégvédelmi rakéták iizemidejének lejriratával az eszköz
rendszerben tarthatósága 2002-2005 közé tehető.
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Az IGLA-IM €K310-r) közeli hatótávolságú legvódelmi rakéta
komplexum harmadik generációs eszköz, amely mod€rnnek tekinthető.

A 9Ml3M légvédelmi rakéák üzemidő hosszabbíüísával a komplex-
um 201l -ig rendszerben tartható.

A MISTRAL2 közeli hatótávolságír légvédelmi rakóta komplex-
um ery negledik generációs korszerű eszköz, amelynek mint új beszerzés-
nek a várható rendszerben tartási ideje 20 év.

A köz€li hatótávolságú légvédelmi rakéta komplexumok válása során
továbbra is törekedni kell a kor szinvonalát kielégítő önjáró rendszerek
beszerásre (lásd: MISTRAL).

A VOLHOV (SZ-75M) és a KRUG (2KlrMl) közepes hetótávol-
ságú légvedelmi rakéta komplexumok az l960-as és l970-es évek szín-
vonalát képviselik. Egy célcsatornás légvédelmi rakéta rendszerek, ame-
lyek folyékony hajtóanyagú rakétákkal rendelkeznek és telepítési idejük

ftülönösen a VOLHOV-é) nagy.

Ezen jellemzöik alapján mindkét komplexum elavultnak tekinthető,
azonban még rendszerben tarthatóak 2007 -2009-ig. A rendszerben tarüí-
suk ellen szólnak azok a tenyek, hogy üzem€ltetési mutatóik nem meg-
bizhatóak és az alkatrészek beszeruési problémái miatt nagyon magasak a
fenntartris i költségeik.

A NYEVA (§Z-125M) és a KI]B (2Kl2M) kis hatótávolságú légvé-
delmi rakéta komplexumok szintén az l9ó0-70-es évek szinvonalát kép-
viselik. Egy célcsatomás légvédelrni rakéta rendszerek, amelyek szilárd
hajtóanyagú rakétákkal rendelkeznek.

A viszonylagosan alacsonyabb fenntarási költségeik és a kisebb
telepítési idejük miatt a rendszerben tartásuk 2005-2008-ig jobban elkép-
zelhető, mint a VOLHOV és a KRUG esetében.

A közepes-, nagy ható!ívolságú légvédelmi rakéta komplexumok
,r^lását 2007-től meg kell kezdeni.
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6.) RepüIő fedélzeti rakéták

Az MH-ban 5 típusú repüftígep fedélzeli levegő-levegő (L-L) rakéta
és 6 típusú repiiőgép es helikoptet fedéIzetí nem bányítható (NIR) raké-
ta van rendszerben

Az R-73, R-27R LL tlpusú irányított rakéták a MIG-29-es
repülőgéppel eryiitt kerultek rendszeresítésre és korszerü rakétának szímí_
tanak. Ezen rakéák 201l-ig rendszerben tarthatóak.

Az R-60 LL űpusú inínyított rakéták a MIG-2 t BISZ repülő_
gép€khez rendszeresített rakéta és ezen repülőgépek kivonrisával a rakéák
is kivonásra kerülnek, mivel legjobb esetben is csak 2004-ig tarthatók
rendszerben.

Az R-3R, R-l3M I-L típusú irányított rakétók a MIG-2l-es repü-
lőgéppel együtt kivonásra keriilnek, mivel üzemidejük tovább nem hosszab-
bítható,

A fedélzeti inínyitott rakéüík váltli§á! újak beszerzését 2005-től folya-
mato§an a szükséges mennyiségben meg kell valósítani.

Az Sz-8KO (KOM) NIR rakéták korszerűek és a MI-24V heli-
koptenel és a MG_29 repülőgéppel e8yiitt üzemeltet}etőek. A rendszer-
ben tartásuk várható ideje 20l0.

A2 S7-5 (KO, M, MO) NIR rakéták elavultak és az SZ-SMO típus
kivételével, amely 2006-ig iizemeltethető, az összes rakéta tizemidije
lejárg rendszerből ki kell vonni.

A nem irányítható rakéüik beszerzését a harcászati repülőgépekhez
2005_től, míg a harci helikopterekhez 2010+ől kell megkezdeni.

7.) Lokátortechnikri- é§ vezetési eszközök

Áz Mü-ban jelenleg 2I típas csoporl lokőtoftechníkaí eszhöz (|elde-
ítő, magassógmérő, repüIő lesaillító, tűzvezető es meleorutógiai) van rend-
surben, A loktitorok ünlő íöbbsége elektoncsöves, etavuh konstukció,



10 %-a a 70-es, 20 o/o-a a 8()-as évek beszeneséből szórmazik A legmoder,

nebbnek a l991-tííl kezdődően telepítetl IFF rendszer (ANTPX-S]) 1 db

radarja, valamint a napjaínkban szolgdlatba óllítofr ASOC központ számít

A jelenleg rendszerben lévő lokátorokat a technikai elawltság és nagy

életkor, többszöri gyári javítrás jellemzi. A berendezések üzemeltetési meg-

bíáatósága alacsony, meglehetősen nagy energiafogyasáással rendelkez-

nek. Az import anyagok beszerzési lehetöségeinek szűkülése és ugrássze-

rűen növekvő á,rai mellett az üzemfenntarüís (elsősorban javíris) költ-

ségeinek növekedése jellemző. Ezen problémáft alól kivételt képez az

SZT-68U és a I(ASZTA radar, amelyeket a 80-as évek félvezetös alkatresz

brázisára építettek. Jelenleg folyamatban van a P-37-es lokátorok korsze-

rüsítese, amely a NATO által támogatott (finanszírozott) program kereté-

ben folyik.

Az MH által üzemeltetett szovjet gyártmányú radarok, rnűködési frek-

venciájuk és a rende|kezésre álló berendezesek életkora alapján, várható

rendszerben tar!ísi ideje 2005-2011 között változik.

Az MH-ban üzemeltetett lokátorok válása és ezen a téren a NATo
kompatibiliüÁs elérése érdekében 2003-2004-ben sziikséges 3 D távolfel-
derítő radarok, 2004-től réskitöltő radarok és 2001-2003. között lesállító
radarok beszerzése.

8.) Tiizérségi tűzv ezető és yezeté§i eszközök

Az Mfuban 9 különböző típusu tüzélségi űuezít&, vezetési esz]úz és

komplexum (szNÁR-IL, AzK-, MASINA) van rendszeresítve, amelyek

nem kepeaek eglséges tíiueutő rendszert"

A szovjet 5tártnányú MA§INA (1V12) túzvezető komplexumok (8

db önjáró vezetési pont) egy része nem rendelkezik számítógépes tűzvezető

rendszerrel, valamint a tüzérfelderítő eszközök (AZK-S hangfeldedtö

állomás, SZNR-10 célfelderítő lokátor) számítógépei elavult ferrit-tranzisz-

tor bázisúak, működésük instabil, folyamatos üzemkészségük nehezen biz-
tosítható. Ezen eszközök átlagéletkora 15 év.
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AZK-í hangfeldedtő állomások l984-ben kerültek rendszeresí-

tésre és ajavító alkatrészek hiánya miatt csak manuális kidolgoásra adnak
lehetőseget.

A tűanezető rendszerek legkorszerűbb eleme az 1986_ban rendsze-
resítet! hazai fejlesaésü ÁRPÁD au tomort|zált tűwezető rcndszer világ-
színvonalú konshukció. Ez a tűnezető rendszer beépítésre kerüIt l db
1V12 komplexumbg míg ery lVl2 komplexum ÁnPÁO-tr,t, ery p€dic
csak részben ÁnrÁO-Ut típussal rendeikezik, Ery lV12 kornplexum
csak F ered*i szovjet rendszerrel (számítógép nélkül) rendelkezik. Az
ARPAD- l típus pedig D-944 (PSZH) alvázra kerillt tel€pítesre.

Mindezekből láthaó, hogy a fejlesaés irányát az egysegesítés (típus
és rendszer), valamint a NATO rendszerekkel történő együtbnűködés
lehetó§égének megteíemtése határo 72a me1. Azonban firyelembe véve az
eszközök életkonít és fenntarúisi költségeig egyértelműen ki kell jelenteni,
hogy az IZK-S hangfelderítö állomás elawlt, nem tartható rendszerben,
míg a SfiÁR- 10 és az 1Yl2 MASINA komplexumok korszerüsítéssel
2010-2015-ig rendszerben tarthatóak.

A rendszerben tarüáshoz elengedhetetlenül szükséges ery új ferrn-
tartisi §tratégia alkalrnazisa, ami nem a ciklikusságon, hanem az esetlege_
sen sziikség szerinti javíáson és a csapatok prioriLisán alapul.

9.) Optikai- és elektrooptikai eszközök

Az optikaí és elektrooptikaí mííszerek mhrteg, 3 1 %o-a a magur ipar
lefn éke. A lövéslfegtvetek, lövegek és harcjárművek optikai irónyzékaí,
aktív rendszerő éjjelláü eszközei elavultak, a passzlv rendszeúíek Líaí-
tttvolsdga peűg kicsi (maxímum 2§0-100 m) és szinün nem taílozrrak a
modern mííszerek közá

A kézi üivcsövek és távolságméró műszerek közül csak a 7x40-es
EDF úívcső számít korszenünek. A ttizér és légvédelrni sáereo ávmérők
és figyelő műszerek korszerűtlenek, pontatlanok és technikailag elavultak.
Irányzó és figyelő műszereink lézer besugárzás elleni szemvédelemmel
nem rendelkeznek. A szovjet gyártrniányú műszerek roboszfusak, nehezen



kezelhetőek, a lézerüívmérők pontosalq azonban hatótávolságuk kicsi (8-
10 km), digiális jelkimenettel nem rendelkeznek, igy számítógéphez nem
illesahetőek. Ternmvíziós Jeldeútő míiszerekkel nem rendelkezünk

Egyetlen korszerű éjszakai figyelö ávcsóvel (ORION 80 B If) ren-
delkezünlq amelyet l999-ben szereztiink be a KFOR kontingensünk részére.

A műszerek nagy többségét (80-90 %) a javítóanyag hirinya miatt
(alkatrészek, akkumulátorok) nem tudjuk javítani és megfelelő beszerzési
fomis hiányában rendszerben tartani sem,

A müszerek cserejét folyamatosan végezni kell, mivel korszerű optikai
és elektrooptikai eszközökkel jeIenleg a MH nem rendelkezik. Elsósorban
szükséges felgyorsítani az egéni felszerelésbe tartozó optikai eszközökkel
történő etláüis! az éjsz*ai íigyelésre alkalmas eszközök beszerzését, vala-
mint azon harcjrirműveink korszerűsítési folyamaát, amelyek nem rendel-
keznek az éjszakai harc megvívásrihoz szükséges optikai berendezésekkel.

l0.) Lövészfegrverek

Az MH keszleut 12 küIönféle típusú lövés{eglver alkotja. A ltt-

vesz{egtvereink dönő löbbsége a magrur hadiípar terméke.

A lövészfegyverek alkatrész elláása megfelelőnek ítélhetö, alapvetően

hiányok csak ritkin alakulnak ki. A folyamalos technikai kiszolgálásoknak
köszönhetóen az eszközök technikai állapota jónak mondható.

Az egyéni és a kollektív feglvereink - gépkarabélyok, géppuskák -

többsége korszerűnek tekinthető, azonban hatékonyságuk növelése érde-
kében szükséges hatékonyabb lőszerek és célzó berendezések kifejlesz-
tése, illeWe a korszerűtlen feg}^/erek cseréje.

A 9 mm PA{3 pisztoly elavultnak tekinthető és működési meg-
bízhatósága is csökken! eúrt ezen pisztolyok cseréje megkezdódött egy
új maryar fejlesáésű és gyrártású 9 mm-es 9óM P9RC típusú parabellum
lószerrel tiizelő pisáollyal, amely a kor követelményeit kielégítő fegrver,
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Ezen kívül, hazai brizison fejlesaésre került a kor színvonalának meg-
felelő 9 mm-es KGP géppisztoIy (különleges feladatok végr€hajtására),
illefue 12,7 rnm-es és l4,5 mm-es GEPÁRD mesterlövési és romboló
puska, amelyek beszerzése a közeljövőben várható,

A régi típusú lövészferyverek rendszerben tarthatósága (fejlesaés
nélkül) 2005-ig, korszerűsítésük eset én 20l0-ig, mig azúj beszerzesű pisz-
tolyok, illetve a v írhatóanbeszcrzpsre kerülő fegyverek rendszerben tartá-
suk ideje 2020-ig valósítható meg.

A rendszerben tartáshoz (régi típusok) sákséges egy átrneneti fenn-
tartási rendszer, amely az eszközök nagy darabsáma miatt inkább műsza-
ki állapot szerinti rendszerben képzelhető el.

1l.) Műhelygépkocsik és felszerelések

Az MH készletében 10 különúöző űpusú íeglverzettechni*ai mííhely-
gépkocsi és íelaetelés talólható, ametyekneh 18 altípusa üumel.

A műhelygépkocsik és felszerelések 38 %-a zírolt besorolású, ame-
lyek döntő többsége hosszú évek óta nem kerül igénybevételre. Az
eszközök 33 %-a 1965-1969 között,36 o/o-a 1970-1979 között, mig31 Yo-
a 1980-1986 között kerüIt legyártrisra, így az életkoruk igen széles skálán
mozog. Alapvetően az eszközök alváz és belső berendezése §em egy-egy
eszközrendszer, sem típus alegység vonatkoásában nem felelnek Áeg a
követelményeknek.

A műhelygépkocsik és felszerelések elöregedtek, javí!ásukra megfele-
lö kapacitr{ssal nem rendelkezünk és ezen eszközök fejlesztése, korsze-
rűsítése területén nem töftént előrehalaűs. A csökkenő csapatköltségveté§
nem biztosítja az elhasználódott és veszendóbe ment ké?iszersámok és
felszerelések teljes köríi pótlását.

A rendszerben maradó műhelygépkocsik és felszerelések technikai
színvonalának emelése és 2005-2010-ig történő rendszerben tartása
érdekében végrehajásra kerül a típusfeleségek csökkentése és a kivonásra
kerülö eszközök felhasználása a rendszerben maradók feltöltésóre.
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12.) Lőszerkészletek

Az MH lőszerkészletét míntegt 130 típus, több mint 11000 sorozal
alkotj& Az összkészlel 19o/o-a tüzérségi lős4er, 23o/o-a harckocsi lőszer,
l9%-a lövészlőszer, 7o/o-a légvédelmí lősze4 2%ra pedig repülő fedélzeli
Iőszer.

Az MH készletében megtalálható jó néhány korszerű lőszer is (kumu-
latív, leváló köpenyes űrmérgt alatti lőszer), azonban a kor színvonalát kép-
viselő lőszerek hiányoznak (kazeüis, rakéta póthajtrású, világíó, köd, lézer
irányíású stb.). A korszerűséget tekintve az MH készletét képeó lőszer-
fajták közül csak mintegy 20 %-a mondható korszerünek, míg a döntó több-
sége a 70-es évek színvonalát képviseli az akkori kor követelményeinek
megfeleló hatékonysággal.

A lőszerek szavatossági ideje 15-25 év között változik (lövész lősze-
reknél 20-25 év; harckocsi és páncélüiró lőszereknél l5-20 év), a pirotech-
nikai anyagoké pedig 5 év. A jelenlegi lőszerkészleteink az évek során
elvégzett felújításnak és a szavatossági idő meghosszabbításának köszön-
hetoen "nem túl öregnek" mondhatóak, mivel mintegy 80 %-uk 20 évnél
fiatalabb, a többi 20-45 év közötti. Ez az ariny azonban megfordítható, ha
a lőszerek beszerzési idejét és nem a szavatos§ágát vizsgáljuk,

A felújínís és átszerelés területén óriási lemaradás tapasztalható, mivel
az elmúlt évtizedben az MH létszímá,rrak drasztikus csökkenósével a
felújító kapaciüís is csökkent és a feleslegessé vált lószerek meg§em-
misítése érdekében (a központi tagozatű \őszenaktárak megszüntetese mi-
att úírolótér kapaciüás hiányhoz vezettek) a felújító kapacitás teljes mérték-
ben átcsoportosítasra került. A megsemmisítési ütemet firyelembe véve a
felesleges készletek megsemmisítéséhez mintegy 17-20 év §zíikséges.

További gondot okoz, hory nem rendelkezünk a kumulatív elven
működő és az elégő hüvelyű lőszerek felújíásához, illewe átszereléséhez
szükséges technológiával (dokumentíció, ryártósor).

Jelenleg a technikai állapotuk miatt le kell cserélni:

' a 42M ámadő és védő kézigránátokat,
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. a 30 mm_es jelzőtöltényeket,

. az l96s. előtt gyártott RGM-2 típusú gójtóka!

. a E2 mm-es j7M aknavetó grrá,rrátok indító és hajító töIteteit.

Le hell cserélni vagl ű kell szetelni:

. a PG-OG típu§ú lószerek jelentós hányadát (70 %),

. a 23 mm_es légvédelmi gépágyú lőszereket,

Az MH-ban űj lőszsrbesnnÉs a BTR_8OA harcjármű 30 mm-es
gépágűjáilroz az eszközbeszerzássel egyidóben, valamint a 42M üímadó és
védő kézigrrinátok cseréjének elinditr{sához a magyar fejlesaé§ű és gyáí-
tású 93M NF védő és a 96M NF tárnadó kézigrrinátok esetéb€n történt.

Néhány eszköz hatékonyságáLrrak növelése érdekében szükség lenne
új típusú lőszerek beszerzésére, ami a korszerűsítés eryik módja.

A jelenlegi lószerkészletek rendszerben tarthatóságát a felújíkísok,
illetve az átszerelés befolyrisolja és mivel ezen feladatoka megfelelö kapa-
citás nem ál rendelkezésre, így eryes lőszertípusok szavatossága előbb fog
lejárni, mint az eszköz, unelyhez rendszeresítve van, kivonásra kerül. Ezzel
a ténnyel szímolni kell,

összessegében afeglvelzeti esztöük h anyagoh értékelése alqjón
megáilapílható, hop az MH alapvető íeg,venetének nag1l tészl rend-
szerbel tartható 2005 - 2010-ig (mesfelelő alkatrészelldrás, technikai
kbzolgtiltisí rendszet biztosíídsa mellert). Epérletmű azonban, hog/ a
íegvetza vóIaísát ttug kell kezdení és fotyamaosan végeaú kell ahhoz"
hog, egEs tenüIetek ne kerüIjenek vólsógos helyzetbe. Szűk keresdmet-
szdhénl jelerrtkezik a légvédelem ftadarok, Iégvédelmi rakéta
umok, repüIőíedéIzetí rakéták és gepóglúk vóItósa 2005-ig), valaminl a
tiizénég (póacéltölő é8 ,óbolí lövegek, póncéltörő rakáa rendszerek
v óItás a 2 0 I l-ig) kérüse.
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Az ótmeneti időszakban szükséges egl új fenntartósi stratégia kidol-
gouísa és alkalnuaúsa

A fenntartási §tratégia megválasztása során íigyelembe kell venni
azok előnyeit és hátrányait, de nem feltótlenül szükséges eryetlen straté-
gia m€llett dönteni. Bizonyos eszközök vonatkoz{sábrn akár vegyes
rendszer is alkalmazbató, hiszen egyes elemeket más-mós nódon lehet
menedxelni,

Á Jeglverzet összességa rtglelembe véve az ótmeneti időszakban
minden egtes eszközt külön-külön meg kell vizsgólni és a résdetes via-
gdlat (technikai kiszolgtiltísok helyzete, alkalrész elláttís helyute, nug-
bízhatósóg, üzemellető alakulatok szóma, a eszköz mennlisége, a kihep-
ó és zlítoll állomány arúnya stb.) uón dönlhető el, milyen stratégidt kel|
il lctve tudun k műkij dtetní
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