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A honvédelni kiadósoh hossaú évek óta történő visszafogtísa, a techükai
íejlesztések elmaradósa, jelentősen kihatou a hadsereg haditechnikai
eszhiizeinek konzerűségi szinvonahfua, lechnikai Az erősen he-
terogén eszhözpark egt része korczerű, más ftsu kevabé konzlrű, jeknős
hónxada erkölcsileg elavult, fidkailag eúsen elhasuólótlol és nem fetel meg
a NATO elvdrúsokban es irónymutatdsokban meg1fogalmautl elveknele,

A haditechnikai eszközök meghatároá hányada a hefuenes évek
közepe és a nyolcvanas évek vége között került beszerzésre, így zömében
a hatvanas évek alapkutatási eredményeire épülő technikai színvonalat kép-
viselik.

Az elmúlt évek eseményei azonban lehetőséget biztosítottak ana,
hogy a technikai fejlesztéseket a kor színvonalának megfelelő eszközöke
terjesszük ki.

Ilyen a negyedik generációs - újonnan beszerzett - MISTRAL2 kö-
zeli hatóávolságú légvédelmi rakétakomplexum,

Mielőtt megismeménk a MISTRAL légvedelmi rakétakomplexum rend_
szerbe kerülésének eseményeit, röviden nézzük meg mi is a MISTRAL-2,

MISTRAL2 légvédelmi rakétakomplerum

A MISTRAL közeli hatóüívolságú légvédelmi rakétakomplexum az
l980-as évek végének, l990-es évek elejének fejlesáési terméke és
folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg is, A francia hadsereg l990-91-ben
rendszeresítette. Ezuüárr kezdődhetett meg a rendszer más orságoknak
történó értékesítese.
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Jelenleg a világ több mint 20 orságában, különböző haderönemeknél
(sárazftildi csapatok, légierő, haditenger€szet) rendszeresítették, Ma-
gyarország a 2l. vásírló.

A MISTRAL légvédelmi rakéíakomplexum léteztí alapváltozatai:

. A Manpad, egy indítósínnel szerelt indítóállványos kivitel;

. Az Atlas, két indíósínnel szerelt indíóállványos kivitel;

'A Santal és Guadian, páncélozott és egyéb hordozójá,rműre
szerel1 toronnyal ellátott kivitel;

o A Simbad és §adral hajófedélzeti indítóállvánnyal szerelt kivitel;

. A §igma gépágyúval kombináltan szerelt hajófedélzeti kivitel;

. Az Atam helikopterfedélzeti kivitel.

Hazrink a vonatkozó országryűlési haátozattal össáangban, köz-
beszerzési eljánís keretében, a hasonló kategóriájú, de elöregedett és a
rendszerből kivont eszközök pótlására szerezte be a MISTRAL komplexu-
mokat, Atlas indítóállványos kivitelben. A kömyezó orságok közül
Ausztria válasáotta ezt a rendszert, emellett más közép-európai orságok
is érdeklódést mutatnak,

A MIS TRAI tiltalónos h arcdszlltec hnikai j elkmzese

. A "tüzelj és felejtsd el|| elvet infravörös önnivezetéssel alkal-
mazó;

. Könnyűsúlyú, nagy mobilitású;

. Nagy hatékonyságú, többcélúan felhasználható;

. Könnyen és ryorsan telepíthetö, eryszeriien kezelhetó, kitünöen
vezethető;
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. Nagy megbíáatóságú, alacsony technikai kiszolgrilási igényű,
közeli hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexum.

Harc ás zut ec h nik ai p ara má e re i
. Maximális hatóávolság: 6 km;

. Maximális célmagasság: 3 k n;

. Maximális célsebesség: 1,2 Mach;

. Alkalmaáató repülőgépek, helikopterek, pilótanélküli repülő-
eszközök,

. Hajó elleni rakéu{kkal szemben;

. Célmegsemmisítési valószínűség egy raké!íval: 93 % (lövé-
szetekből szírmazó valós, gyakorlati adat);

. Harcirész: 3 kg súlyú, csapódó éVvagy lézer közelségi gyújóval
szerelt, kocka alakú repeszekkel ellátott;

. Üzemeltethető: éjjel-nappal, -46o és + 71oC fok között, legfel-
jebb 95 % Ievegő prá,ratartalom mellett;

o Erős vibrációálló képesség;

. Gyakorlatilag oldalszelre érzéketlen.

A MSTRÁL légvédelmi rakétakomplexum ok tí:nezetéséhez az
olasz Oenlikon-Confiaves cég által gyártotí Shorat típasú kis-hatótávol-
ságú rádiólokátorral felszerelt MISTRÁL vezetési pontot alkalmazza a
Magyar Honvédség. A radanal- felszerelt vezetési |ontok a NATO-ban
használt rendszerekkel kompatibilis''rdegen-[.,óti felismeró berende_
zésekkel ellátottak és a német Daimler-Benz cég Ilnimog típusú rerepjdró
A radarok műszaki teljesítménye a légvédelmi rakétakompleiumokéhoi iga-
zított a felderítési távolság és magasság szempontjából, iavarvédelme kir-
szerii.



A MISTRAL rakétakomplexum rend§zerbekerülésének
eseményei

A Magyar Közüá,rsaság védelme szempontjából kiemelt jelentöséggel

bír a légvédelmi rendszer hatékonysága. A légvedelrni rendszer egyik ele-

me a kor színvonalán álló ftrIdközeli és kis magassági tartományokban
tevékenykedő közeli hatótávolságú komplexum, melynek első szállítrí|á-

nya 1998. janur{r 21-én megérkezett. A sállítmány l995-re nyúlik vissza.

Az Orsággyűlés a honvédelemról szóló 1993. évi CX, ttirvény 5. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogkörében - a Magyar
Köztrársaság Kormányának előterjesaése alapján - meghozta a 95ll995.
(IX.) OGy határozaát a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalma-
zási képességének megőrzéséről. Az Országgyűlési Hatarozat alapján

1996{ól kezdődően kettő ütemben, korszerű közeli hatóüívolságú légvé-

delrni rakétakomplexumok beszerzése vált lehetővé.

Az Országgyúlési Hatiá,rozat vógrehajtására Honvédelmi Miniszteri
Utasítas alapján a HM Beszerzési Hivatal, együtfrnűködve a HM, FM
IKIM és MH érintett szerveivel, az "1995. evi XL. tönény a közbeszer-

zésekről" alapján megkezdte a beszerzés konkét előkészítését.

Az előkészítés eredményeként a Közbeszerzési Ertesítő 1995. decem-

ber 29-ei számában megjelent a részvételi felhívás a "Közeli hatótávol-
sógú légvédelmi rakáakomplexumok sztíWdsa a Maglar Honvédség
szómáta" árgyban.

A választott eljdrós meghívtísos voll Ajánlaltételfe a kövelkező vól,
lalalokat kéfte íel a HM Beszenési Hivatal:

. BOFORS AB (Svédország);

. DAIMLER-BNZ Aerospace AG LFK (Németorság);

. BRITISH AERoSPACE Defence Limited (Nary Britannia);

. HUG}IES MISSILE SYSTEMS Co. (UsA);



' MA|RA DEFENSE S.A. (Franciaország);

' RAFAEL (Izrael);

' ROSVOOROUZIIENIE (Oroszonág);

. SHORTS BROTERS PLC @szak-Írorság);

. STN ATLAS E|ectronic GmbH. (Németország).

Az ajánlatra felkért vállalatok közül csak a BRITISH AEROSPACE
Defense Limited (Nary-Britannia) és a RAFAEL (Izrael) nem nyújtott be
aj áLrrlatot.

A benyújtott ajánlatokat a kijelölt Szakértöi Bizottság megfeszített
munkával elemezte, és a korábban jóvrátragyott értékelési szempontok
alapján értékelte, A §zakértő Bizottság l996. április 30-án az egyes szak-
területekről készült jegyzókönyveket és az összefoglaló jeryzőkönyvet
letette a honvfielmi miniszter Döntéselőkeszitő Bizottságának az asz-
talára.

Az eljfuás során a szakértóknek arra volt felhatalmazásuk, hogy a
pályáaatokat értékeljék, objektiv véleményüket írásban összefoglalják és
javaslatot tegyenek. Az a dönlést - a Miniszteri Dön-
léselőkészítő Bizo|ttsag ajínlását dtgondolva - a Magyar KaXdrsastíg hon-
véiáImi mffiiszie-re h|óaa ieg a KoriiffiőitúhagldsdvaL

A fenti elemzö, értékelő folyamat során a szakértói bizottság olyan
megállapínásra jutott, hogy egylk pályázatot sem tudja a benyújtott for-
mában elfogadni. A törvényi keretek nem adtak lehetőséget arrq hogy a
meghirdetett eljárás keretein belül az ajánlahó| üirgyalásokat folytassanak.
Ezért a szakértői Bizottság olyan javaslatot tett a honvédelmi miniszter
Döntéselőkészítő Bizottsága részére, hory az eljárásban a minisáer ne
nyilvánítson győztest. Ezt a javaslatot elfogadta a miniszter, és az elsó
eljárást eredménlelennek nyilvánította.

Az eredmény 1996. május ó-án került kihirdetésre. Azonban 199ó-
ban megielent tenderkiírásban szereplö légvédelmi rakétakomplexumokra
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a Magyar Honvédségnek továbbra is szüksége volt, a rakétakomplexumok
beszerzése továbbra is aktuális maradt.

Ezt követően a Kbt. előírásai alapján a HM Beszerzési Hivatal meg-

kezdte a következő közbeszerzési eljá,rris előkészítését,. melyre a Rész-

vételi Felhívás 1996. szeptember 20-án a Közbeszerzési Ertesítö 1996. évi
38. szárnábarr jelent meg.

A részvételi felhívásra öt ajánlat érkezett be. Ezek a következők:

- BOFORS AB (Svédorság);

- DAIMLER-BNZ Aerospace AG LFK (Németorság);

- HUGIIES MISSILE SYSTEMS CO. (USA);

- MATRA DEFENSE S.A. (Franciaorság);

- SHORTS MISSILE SYSTEMS LTD (Észak-Írorság).

A üírgyalásos eljárrás sorrin az ajánlattevők ajrá,nlatukat több esetben

pontosítotti{k illetve alakítotüík át. A tá,Igyalásokon a kijelölt Szakértői
Bizottság tagiai számára a legfontosabb célkitíizés az volt, hory a Magyar
Honvédség fejlesztési elképzeléseinek legiobban megfelelő és az ajrá,mlat-

tevök szimára is világos és teljesíthető müszaki tartalommal bíró olyan
ajálrlat alakuljon ki, melyhez kedveá finanszírozási és ellentetelezési vál-
lalások kapcsolódnak. Ennek során a versenysemlegesség elvét max-
imálisan alkalmazta a HM Beszerzési Hivatal. 4l{rgya!éc9!&]99Q__
decernberejen. és_, _l99? januárjában \e$lt 9or. A üírgyalásokat 1997.
január lO-igJeborryglítgtták, majd a folyamat végén - 1997. január 17-él -
minden ajánlattevő megtette legiobb ajánlatát.

A miiszaki, minőségbiztosítási, pénzügyi és ellenételezési értékelő
bizottság elé olyan ajánlatok kerültek, melyek minderyike valamilyen
mértékben kielégítette a követelményeket, így érvénytelen ajánlat
benyújása miatt ajrá,nlattevőt kiárni nem volt sziikséges.
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A §zakértői Bizottság - mely a mrá,r jelzett értékelési területeknek
megfelelő albizottságokban végezte munkáját - elemezte az ajii,nlatokat,
majd ennek szakterületenkénti eredményét jegyzőkönyvbe foglalt össze.
Ez a Jegyzőkönyll került a Miniszteri Döntéselökészítő Bizot§rig elé. A
Miniszteri Döntóselőkészitő Bizottság feladata volt a fenti jegyzőkönyv
alapján kiválasztani azt az ajánlaíot, mely legelónyösebb a ma5lar fél
számára, vagyis amelyik a legjobban megközelíti a légvidelem
fejlesztésének szakmai célkitűzéseit.

A minden részletet felölelő elemzést követően a Minisáeri Döntés-
elő_\9s=ióéE9§9€ arr.Q az állrisponha jutott, t ogy 

" 
riun"lu ffiha

DEJ ]!SE S_A. ajánlata a legkedvezőb6. á'iióntéi kihirdeté s6re í997.
április 02_án került sor,

A kihirdetést követően a nyertes ajánlattevővel szerződéskötésre ke-
rült sor a tender !írgyát képezó közeli hatótávolságú légvédelmi rakéta-
komplexumok szállíásfu a.

_ 
A fenti folyamat eredményeképpen megérkezett az első sállítmány,

mely egy üteg felszereléséhez elegendő indítoállványt, rakétát, kiképzesi
eszközöket és a hozzájuk tartozó felszereléseket tartalmazta.

A következő sállítrnányok l998. áprilisába, májusában, októberében
valamint i999, közepén és év végén érkeztek,

A sállítrnánnyal érkezett eszközöket és anyagokat a vámoltatási el-
járás utfur kamionokkal az ellátó központba szállították, ahol készleteáék
az erységeket, elkészítették a magyar teljességi jegyzékeiket és kiadák az
íizemeltetö katonai szervezetnek.

Á szeróüs alapján IDfő magar tiszt Fruncíaorszdgban 1997. no-
vembetében elmélai kikepzésen verl részt A lesáIlltott eszközöke a
ryakorlati kiképzés elsó üteme Magyarorszígon 1998. április lO_én ért
véget. A következó elméleti kiképzesre 1998. július és arrgusztrrs hónap-
ban került sor Franciaorságban.

Az üzemeltetó katonai szervez9tnél a felkészítést és kiképzést köve-
tően az eszközöket alkalmazísba vették.
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Az eszközök a NATO csatlakoás folyamaába illeszkednek, a rend-

szpr az adatáúyiteli és híradó berendezések, frekvenciák szempontjából

NAIO kompatibilisek. Magyarorságon a rendszerbeállítást követő har-

cászati ryakorlattal egybekötött éle§|övészet után az egységes légvéde|mi

rendszeriinkbe bekapcsolódtak,

A beszerutt esz*ijzökkel Jelsurelt légvéilelmi rahétaaleglségek egl
része hítja nujd el o Y1761a1 a s7ene@t alfueruIelbégébe telajónlá*
ra herült egles saóradiildi erők *özyetlen légvédelmt oltalnazdsóL
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