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Bevezetés

A fegyverrendszerek korszerűsítésének fokozoű üteme következ-
űben az életben maradás leheősége eglre nehezebb. A korszerű fegyve-
rek p sztító hatásával szemben ki kell alakítani a túIélést biztosító feltéte-
Iekeí Olyan komplet rendszet létrehozása szükséges, ami csökkenti a
korszerű fegyverek pusztító hat.í§át, gátolja a vizuáIis, a műholdas és a

biztosílja az áIlonuiny túlélési esélyeit és megóuja harcké,
pe§§égét,

Az életképesség megóvása minden NATO-országban kiemelt feladat.
A NAAG határozaá első helyen szerepelteti az egyéni és kollektív vé-
delemmel kapcsolatos feladatokat, a NATO-védelmi képességek kezde-
ményezése (DCI) feladatai között.

Az éktképesség megóvdsának klasszíkus esete a tábofi erődítési épíí-
mények létrehozása. Ezek az építmények készülhetnek a személyi állo-
mány, illetve a technikai eszközök védelmére.

A személyi állomány védelmére kialakíthatók lövészárkok, tüzelő-
áIldsok, fedezékek és óvóhelyek a JöId felszínén, vagy részben JöId alá
süllyesztve. Ezek megépíthetők helyszini anyagokból vagy előre gydrtott
elemekbőL Az előre gyártott elemek készülhetnek műanyagból, vasbelon-
bóI, vagt acéIból öntve.

Az életképesség megóvásának ruisikfoníos íerülete az áIcózás, rejíés
és megtévesztés. Az álcázás minden katonai szervezet saját feladata. A
vezetési pontok, valamint a speciális létesítmények és technikai eszközök
álcázását műszaki alerységek hajtják végre. Ilyen speciális létesítmények

l. Budai István mk, ezredes, MH Mű§zakitechnikai szolgálatfónök,
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és technikai €szközök a radarállomások, a rakétarendszerek tüzelóállásai,

a repülőtechnikák és a fedezékeik. Ezeken kívül elóforduIhat még számos

eset egy adott lrarcászati és hadműveleti szituációban.

Az élet és túIétőképesség mególtisáltoz lartozik továbbá tt cvtpltok
s ürgősségi ivóvízelláíása A NATo interoperabilitáSi követelmények elő-

írják, hogy a csapatok iegyenek képesek zászlóalj szinttől ABV szennye-

Zettség hatáSa alatt is iható minóségű yíZ előál|ííásáía és biztosítáSára,

Napjainkban 200l. szeptember ll. után ez a kérdés felérlékelódött, A Magyar

Honvédségben jelenleg rendszeresített eszközök nem alkalmasak a Magyar

és a NATO-követelményeknek és szabványoknak megfeleló minóségű

ivóvíz elóállításár,a, ezért az utóbbi években kifejleSztettük a tudornány je-

lenlegi állása szerint ismeletes biológiai, vegyi és atomcsapás követ-

keztében szennyezódött vizek tisnítására alkalrnas v íztisztítő állomást,

összlrangban a NATO interoperabiIitási követeIményekkel, és megkezdtük

beszerzésüket a felajánlott erök részére.

Írásom célja a jelenlegi álIapotok bemutatása és értékelése az előző-

ekben felsorolt három teriileten, tovtibbá javaslatok meg1fognlmaxása a

jövőbeni fejteszíésekre, a csaputok túIéIőképességének megtttí{isa és ű

h urci tech ni kl megóvásu érdeké ben,

I. A VEDETISEGET FoKoZÓ MŰSZAK]-TECHNIKAI
ESZKÓZÓ K J ELEN LEG I H E LYZETE

A. Tábori erődítési építmények

A kollektív védelem legfontosabb elemei a tdbori erődítési építmények,

a szükséges szűró-szellózó és túlnyomás-szabályozó bererrdezésekkel együtt,

A következő tdblázat szemlélteti az életbemarűdás valószínűségét az

ellenség p usztító csapásai időszakában,
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A gl. dd. harctevékenységi
körzet erődítési
berendezettségének foka:

Az éIőerő megmaradásának valószínűsége az
ellenség pusáító eszközei hatásviszonvai között
Tüzérséei lövedék Lésibomba
50
db/ha

l00
db/ha

150
db/ha

100 t/km' 150 t/km'

Erődítési berendezés nélkül
(nvíltan elhelvezett)

0,45 0, l5 0, l0 0,40 0,25

Erődítés
sorrendje
szerinti
kiéoítettsép

I. sorban 0,72 0,50 0,38 0,75 0,65

II. sorban 0,85 0,60 0,48 0,82 0,75

Teljes erődítési berendezés
esetén

0,90 0,62 0,50 0,86 0,80

Megjegyzés: r. sorban kiépítendő építmények a lövész és közlekedő
árkok, a személyi állomany védelmét szolgálő építmények, a fő fruelőál-
lások, vezetési pontok és segélyhelyek alapvető'építményei, valamint a
közvetlen védelmüket biaosító építmények2

II. sorban ki kell építeni a védőkörletek és támpontok tüzelő állásait,
védelmi építményeit a tovdbbiakban az összes még hiányző építményt.

Jelenleg rendszeresített védelmi létesítmények

1. F'akötés nélküli építmények

Az állások, támpontok, védő és egyéb körletek erődítési beren-
dezésekor legnagyobb számban az űgynevezett fakötés nélküli építmé-
nyekkel számolunk, melyeket a helyszínen előtalálható l5-20 cm átmérőjű
rönkflákból, kötőelemek nélkül építünk. Ezek védelmet nyújtanak a
lövészfegyverek lövedékei, a tüzérségi lövedékek, a repülőbombák
repeszei és az aknagránát közvet|en álálata ellen. Az építmények nagy
hátránya a nagy mennyiségű faanyag felhasználás (3-15 m3), a munka-
igényes megépíthetőség.

2. Alt/6|. A Magyar Honvédség Szaíazföldi Haderőnemének Hucszabáíyzaía349. oldal 535. pont 3.
bekezdés, valamint a MÚ/9l Szakutasítás az összfegyvernemi harc műszáki biztosítására 13. oldal 26.
pont alapján,
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Ez,ekkel az építményekkel a szakállomány kiképzésén tul csak a ve-

szélyeáetettség idószakában számolunk.

2, LKSZ könnyűvá,aas óvóhely

Az LKSZ könnyűvrizas ővóhely, az egységek (alegységek) vezetési
pontjainál a személyi állomány munkájának, pihenésének és védelmének
biztosítására szolgál. Az óvóhely védelmet nyújt a robbanási lökőhul-
lámok, a vegyi, bakteriológiai eszközök, valamint az idójárás viszontagsá-
gai ellen.

A létesítrnénybe kezdetleges megoldással bevezethető, illetve elhe-

lyezhető elektromos világítás, telefon, valamint rádiókészülék. Ezek az

eszközök a 40 évvel ezelőtti technikai színvonalat képviselik. A korszerű

informatikai és elektronikai eszközök hasznáLatához nem binosítják a
feltételeket. Kiépítésük nehézkes, az újratelepítésük korlátozott a sérülé-

keny műanyag elemek miatt.

Jelenleg inkurrenciában van 27 db elsósorban azért, meít nem kerül-
tek be az állománytablákba. Attól fi,iggetlenül, hogy egy részük használ-

ható, illetve felújítható állapotban van n€m javasolt az inkunenciából
kivenni a már említett fenti okok niiatt.

3. KV§Z-U, KVSZ-A hullámlemezes óvóhelyek és mellvéd alatti
fedezékek

Ezek az építmények az 50 -es évek színvonalát képviselik, amelyek
rendeltetése a személyi áIlomány védelme és a munkafeltételek biz-
tosíása. Dongásított acélhullámlemez elemekből állnak, melyek össze-

csav arozásáv al kör keresámetszehi épitrnény állítható össze. Telepítésé-

hez szal,képzeíl eródító, vezetési pont berendező állomány szükséges,

telepítése munka és időigényes. A szűrő-szellőző berendezésük korszerűt-

len, a fiités dobkályhával történik. Ezek még régebbi építmények, mint az
LKSZ típusú óvóhelyek, a műszaki állapotuk még rosszabb.

Jelenleg a csapatoknál van 52 db, inkurrenciában 54 dt:. Az előző
típusnál leírt ugyanazon okok alapján, rcndszerbőI löflénő kivonásuk
indokoIt.
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Összegzésképpen, figyelembe véve az állapotukat, azt a túlhaladott
technikai színvonalat, amit képviselnek, mind a fenntartási nehézségeket,
mind az állomány életképességének megóvását, rendszerből történő
kivonásuk fokozatosan, az új típusú óvóhelyek biáosításával párhuzamo-
san feltétlenül indokolt,

B. Álcázás

Az álcázással, rejtéssel és megíévesztéssel csökkentjük az ellenség
felderítési hatékonyságát, félrevezetjük a csapásmérő erőket, ezze|
növeljük az élőerő és technika megmaradásának az esélyeit, megórizve
ezzel a saját erőink harcképességét. A közelmúltban jó példa erre, a NATO
légicsapásainak hatékonysága a szerbek elleni műveletekben. A szerbek
álcázással és megtévesáő céltárgyakkal lényegesen csökkentették a légi-
csapások hatékonyságát. Az sem lényegtelen szempont, hogy az áIcáaís,
rejtés és megtévesxtés es1köaeí a megóvandó nagy értékű korszerű tech-
níkai eszközök árának csupán a töredéhét képezih.

1. vizuális felderítés elleni álcázás eszközei

Az MH-ban a technikai eszközök és a vezetési pontok vizuális
felderitése ellen használjuk a különféle típusú műanyag áktizóhálókat és
a mozgó eszközökre az áIcáaő festékeket. Ezek nyári és téli kivitelben let-
tek rendszeresítve, Az álcázó festék csak a vizuális álcázásra alkalmas, Az
áIcázóháIók képesek a vizuális felderítés elleni álciizáson túl nem teljes
mértékben az infravörös-közeli tartományba íartozó növényzetnek és a
talajnak a jeleit kibocsátani. Eáltal, bizonyos mértékig rejtenek az infra-
távcsó használata esetén is.

A Magyar Honvédségben végbement szervezeti csökkentések haüí-
sára nag1l mennyiségű ilyen eszközzel rendelkezünk, ám ezek nem bizto-
sítják a korszeríí felderítő eszközökkel szembeni rejtést.

Jelenleg a csapatoknál van 94l1 db, inkurrenciában 3212 db, közpon-
ti készletben 248 db különféie típusú műanyag á|cahálő. Ez a mennyiség
az MH szükségletét fedezí. Kivondsuk, csak az új típusú multispektrális
álcánő háIők rendszerbe állítása után, azok beszerzésével arányosan,

fokozatosan célszerű
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2, Megtévesztő rádiólokációs feldedtés elleni eszközök

Az MH egyes csapatai korlátozott mennyiségben rende]keznek az
OMU, PIRAMIDA, SZFÉRA íípusú rádiólokáció elleni áIcázó eszkö-
zöhkel, melyekkel megtévesztő objektumokat lehet a rádiólokációs
felderítés megtévesztésére létrehozni. Azonban ezek máía, mind techni-
kailag, mind erkölcsileg teljesen elavultak. Telepítésükhöz speciálisan fel-
készült álcázó alegységek szükségesek.

Jelenleg a csapatoknál 6l7 db, inkurrenciában 321 db, központi kész-
Ietben 309 db különféle ilyen típusú álcánő eszköz taláIható. A speciáIis
szervezetek megszűnése miatt telepítesükj<el nem számolunk, rendszerből
történő kivonásuk indololt.

3. Infravörös felderítés elleni eszközök

A Magyar Honvédség jelenleg az infravörös tartományban végzett
felderítés elleni álcázási eszközökkel nem rende]kezik.

Összességében a fentiekből megállapítható, hogy a Magyar Honvéd-
ségnél rendszeresített álcázástechnikai eszközök technikai színvonala,
lényegesen elmarad az átlag NATO-országok színvonalától is. Egyes terü-
leteken nem is rendelkezünk álcázó képességekkel (infra, stb).

c. yízellátás

Figyelembe véve a NATO interoperabilitási követelményeket, a
NATO STANAG aján]ásait és a Magyar Szabvány ivóvízre vonatkozó
előírásait az MH rendszeréből kivonásra kerülnek az EYK-| (2) tipusú
ezred vízközpontok, a VFSZ-2,S és az AaY-62 típusú víztisztító állomá-
sok, mivel az ezekkel előállított lvővíz nem felel meg a követelmé-
nyeknek. Továbbá ezen eszközöknél a tisztításhoz hasznáIt vegyszerek és
ioncserélő gyantákjelentős része már a kereskedelemben nem is kaphatók.

Három éwel ezelótt elkezdődött a felajánlott erők részére az ABV
körülmények között is ivóvíz minőséget biztosító aiszlóalj űpusú mobíl
víztis zűtó óll o mlís beszerzése.

76



A víztisztiíó állomás víztisztító berendezését a nemzetközi szinten is
elismert színvonalat képviselő kanadai ZENON cég, a működtetéshez
használt 20 kW-os aggregátort a német KIRSH Gmbh, az uánfutőt az
aggregátor részére a HM CURRUS RT, a konténert és annak berendezését
a szegedi AUTOFER és a horgos emelőt az osztrák PALIFT Kft. biztosít-
ja. A készletezést az MH Haditechnikai Ellátó Központ hajtja végre, Ebből
látható, hogy ez egy nagyon jól kialakított nemzetközi projekt. A NATO
műszaki technikai bizottsága 2001-ben Budapesten tartott ülésén, tech-
nikai bemutató keretén belül megtekintette a berendezést és elismeróen
nyilatkozott. Azóta több ország is megkereste az érintett céget. A beren-
dezés a NATO nyilvántartásába bekerült. Az alapberendezést gyártó
ZENON Systems Kft a magyar NATO-szállítók listáján szerepel.

A víztisztító állomás az elóírt technológiai fegyelem betartásával,

folyamatos üzemben biztosít a zászlőalj részére napi 12 m3 garanált
minőségű ivóvizet, ajelenleg ismert vegyi és bakterológiai szennyezettség
körülményei között, bárhol a világon.

Nukleáris szennyezettség esetén a rendszemek dupla szűrést kell vég-

rehajtani, ekkor a teljesítménye napi ó m3 garantált ivóvíz.

Az MH rendszerében volt l33 db különféle EVK, 16 db VFSZ-2,5 és
2l db AUY -62 típusú víztisztító állomás. A jelenlegi hadrendben a

követelmények szerinti MH szükséglet 57 db.

Ezekhez képest rendelkezünk míndössze öt komplett készlet kor-
szerű, a fentiekben ismertetett zászlóali típusú mobil víztisztító állomással.
Ezekkel a kiképzést végző szentesi műszaki dandár és a felajánlott erók
csak részben kerültek el|átásra-

II. NEMZETKOZI K]TEKINTÉS

A. Tábori erődítési épitmények terén

Napjainkban széleskörű kutatás folyik, olyan erődítési berendezés-
komplexumok kialakítása értlekében, amelyek megfelelnek a gyors-
folyású és manóverezó jellegú harccselekmények szabta követelményeknek.
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A szakemberek, erödítési építmények létrehozásakor javasolják a kor-
szeni, polimer alapanyagú, nagy szilárdságú készítmények, valamint acél
hullámlemezek és különbözó szerkezehj borítások széles körű felhasz-
nálását nyitott fedezéktípusokhoz, továbbá az építés folyamán gyorsított
eljárások alkalmazását a folyamatok maximális gépesítésével és a korsze-
rű építési anyagok tulajdonságainak kihasználásával.

1. Nagy-Britannia

A brit hadseregben kis, közepes és nagy méretű óvóhelyeket rend-
szeresítettek, amelyek egyaránt alkalmazhatók a személryi állomány
megóvására, a vezetési pontok és az egészségúgyi intézmények létesí-
tésére. Az egységek- és alegységek v€zetési poíitjainak, a segélyhelyek és
figyelőpontok műszaki berendezéséhez, ha kevés idő áll rendelkezésre, az
Mk 2 szövetváaas készleteket javasolják használni. A vaz acélcsőből
készül, amelyre rugalmas, nagy szakítószilá,rdságú szövetanyagot feszi
tenek ki. A talajfeltöltés vastagsága elérheti a 40-70 cml. Az angol had_
mérnökök szerint az ilyen építmény védelmet biztosít a |övészfegl.verek
Iövedékeivel, a szilánkokkal, a fénysugárzással, az áthatoló sugi{rzással és
a mérgező anyagokkal szemben.

Ezen kívül rendelheznek UK Pűtent 2 075570 A típusú atombiztos
túklő óvóhelyekkel. Az atombiztos óvóhely fala műanyagból készült, nem
korrodál és nem igényel karbantartást. Vízmentes, nem merev, így a
lökőhullámnakjobban ellenáll. Hátránya, hogy a műanyag részek könnyen
sérülnek. Elónye a gyors telepíthetóség, a kis tömeg és a viszonylag könnyű
sZállíthatóság

A másik UK Patent 2 082224 A típusú atombíztos óvóhely telepítése
föld alá történik. Két kijárattal rendelkezik, az egyik szűró-szellőző beren-
dezéssel van ellátva. A hegesztett szerkez€t miatt az építmény monolitjel-
leget ölt, ez azl eíedményezi, hogy csak egy alkalommal építhetó be, így a
harc dinamikája során az áthelyezése lehetetlenné válik.
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2. Ame rikai Egyesült Allamok

Az USA hadseregében a személyi állomány megóvására kifejlesztet
ték a vázas szerkezeű, elliptikus alakú, acél-hullámlemez elemekből áIló
védelmi építményeket.

Az építménynek két fiiggőleges, acél hul]ámlemez elemekből készült
bejárata van és korszerű szűrő-szellőző berendezéssel láttrik e]. A korszeó
vezetéshez szükséges informatikai és elektronikai berendezések elhelye-
zésére megfelelő helyek vannak kialakíWa.

Információink szeriní, az amerikai szakértők jelenleg is dolgoznak a

szeméIyi állomány megóvására szolgáló tábori védelmi építmények új

konstrukcióján. Ezekközé taítozik a vasbeton boltíves óvóhely.

3. Német Szövetségi Köztársaság

A Bundeswehr részére gömb alakú atombiztos védelmi építményt
fejlesztettek ki. A vasbeton falak vastagsága 4,cm, aváz átmérője 320 cm.

Az óvóhely befogadóképessége 6-18 fó, az építésnél felhasznált elemek
mennyiségétől íiiggően. Az építmény váza készülhet monolit vasbetonból
vagy vasbeton elemekból.

A váz gömbalakja biáosítja a szerkezet maximális szilárdságát, a

mérgező és biológiai anyagok elleni védelmet pedig a szerkezet légáínem-
eresztő képessége és a szűró-szellóző berendezés biztosítja.

4. Cseh köztársaság

A VESZTA-C típusú mozgó fedezék egy speciálisan kialakított
gépjárművön szállított, szilárd felépítményű vezetési pont, mely menet
közben és álló helyzetben tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszo-
nyai között is védelmet nyújt a törzs személyi állományának és a vezetési
eszközöknek. Az óvóhely alkalmazható ftildbe ágyazva, ítildre helyezve és

menetközben.

79



Védelmet és állandó tartózkodást biaosít ó fo részére 5 napon
keresztül, utánpótlás nélkül.

A fedezék földbe ágyazásának és alkalmazásra kész helyzetbe
helyezésének, illetve kiemelésének és a szállító alvázra helyezésénel ideje
60 perc. Telepítéskor a speciális szá|Iitő gépjáíínűről a fedezék a mun-
kagödörbe helyezhető az alváara szerelt segédkeret és a csörlő segítségé-
vel, majd a jármű tolólapjával be lehet fedni.

Visszatelepítóskor a fedezéket a hidraulikus működésű lábai segír
ségével kiemelik a talajból, majd a jármű csörlője és segédkerete segít-
ségével az alapgépre helyezik.

A fentiek alapjún összefoglalható, holgy a NATOtagországok had-
seregeiben a különböZő rendeltetésű tábori erődítési építmények új típu-
sainak kidolgozása a korszerű harc megvívásából eredő követelmények
szerint folyik, Elótérbe helyezik az építmények szerkezetének egysze-
rűségét, a telepítés idejének csökkentését, a védőképességük növelését
mind az atom, mind a hagyományos fegyverek pusztíó hatásaival szem-
ben, ezen túl fokozott figyelmet fordítanak a szállíthatóságra, ezen belül is
a helikopterekkel történő szállíthatóságukra és a talajból történő
kiemelésükre, Az országok többségében elterjedten használják a gyors
építhetőségű HESCO bástya típlsű erődítési elemeket.

B. Álcáző e§zközök

A NATO orszógok többsége komolyan foglalkozik a korszerű áIcázó,
rejtő és megtévesztő eszközök fejlesltésével Ezen a területen a nem a
NATO-szövetségébe tartozó Svédország jár éIen Európában. A svédek
által kifej lesztett álcáző berendezéseket használják az USA-ban,
Kanadában, Franciaországban, Olaszországban, Ausztráliában és a skandi-
náv államokban. Ezek az űgynevezeít multispektráIis hálók védelmet nyúj-
tanak a spektrum vizaáIis, iníravörös-közeli, letmikus és radar fe|-
derítésekkel szemben, A nagy hőmérsékleű hőforrás álcázását4 a hőfor-
rás helyén hőellenző há|őval az úgynevezeít termikus takűróvat egészítik
ki a rendszert. Ezeket a könnyű multispektrális álcázó hálőkat haszná|ják
mobil és statikus rendszerként-
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Továbbá. a nagy értékű haditechnikai eszközök (repülőgépek, rakéta
komplexumok, stb) rnegtévesztó álcázása céljából kifejlesztettek írgyne-
Vezett "csa|étek" objektumokat, arnik tökéletesen azt a jelet bocsádák ki a
felderítő lokátornak, rnintlra az, az eredeti eszközt érzékelné,

c. vízellátás terén

A vízelláíás területén a NATO tagállamok hadseregeiben rendsze-
resítésre keriiltek olyan víztisztító berendezések, anrelyek képesek ABV
szenllyezettség esetén is a csapatok számára szükséges, megfelelő minó-
ségű ivóvíz elóállítására.

llyen jellegű szennyezettségek napjainkbarr is előfordullratnak ra rír-
víz stijtotta íerületeken, ha vegyi szennyezettség éri a terméSzetes vize-
ket, vagy ha az atomerőművekből meghibtisodás miaft sugárszennyezett
víz kerül ki a szabadba. Háborúban hadrnűveletek előlt diverzáns csapa-
tok is szennlezhetik az ivóvíz"forrásokrrl, arni beláthatatlan következmé-
nyekkeljárhat,

A fentiekre több példa volt az utóbbi időberl. Lengyelországban vú-
rosokat öntötí eI az árvíz 2000-ben, India a,ftldrengéssel és árvízzel súj-
totí telüIeleire bakteriológiai szűrésre alkalmas víztisztítókat és kútfúrókat
kért segé|yként más országoktól. Ebbe a körbe említhetó a Tiszát étt sú|yos
vegyi katasztrófa 2000-ben. Végül riem kerülhetó meg a nyolcvanas évek
közepén törtérrt csernobili atom kalasztróía megernlítése. A környezetet
tőbb száz kilornéterre is szennyezték az atornfelhőbő| kihulló sugárzó
anyagok.

Nem véletlen az, hogy a NATO interoperabilitási követelményként
írta eló, hogy a felajánlott erőket zászlőaljszintig el kel| látni ABV
környezetben is megfeleIő minóségű ivóvízet előállító víztisztító beren-
dezésekkel. Hiszen napjainkban a NATO-erők többségben, olyan orszá-
gokban kerülnek alkalmazásra, ahol az infrastruktúra és a higiéniai szint
igen alacsony és fennáll a fertőzés veszélye. Ezért erre a t€Iü]etre a

műveletekben résztvevő NA0-()-országok kiemelt fi gyelmet fordítanak.
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Ezért következetesen betartják azt a NATo interoperabilitási kö-
vetelményt, hogy a felajánlott erők rendelkezzenek zászlóaljszinttől, önál-
ló vízellátó képességgel. Eá a napjainkban előfordult terrorcselekmények,
ítildrengések és árvízi katasztrófák fokozottan előtérbe helyezik.

Egyes országokban személyi felszerelésként a speciális erőknél (fel-
derító) rendszeresítve vannak olyan kisteljesítményű, személyi víztiszíítő
eszközök, amelyek szükséghelyzetben biztosítják az egyén életben
maradását a háborus és béketeremtő műveletek során.

IIL HAZAI FEJLESZTESI LEHErÓSÉCqX

A. Tábori erődítési építmények

A hazai fejlesztési törekvéseink követik a NATO fejlesztési elképzelé-
seit. Széleskörű kutatás folyik, olyan erődítési berendezés-komplexumok
kialakítása érdekében, amelyek megfelelnek a gyorslefolyású és manő-
verező jellegű harccselekmónyek szabta követelményeknek,

l. HESCO bástya elemek alkalmazása

A Magyar Honvédségben jelenleg rendszerben lévő védelmi építmé-
nyek mindegyike ftildbe ágyazott kivitelű, ezért azokat olyan területeken,
ahol magas a talajvízszint vagy köves, sziklás a talajalkalmazni nem lehet.

Legújabban a ftild felszíne ftilé építhető védelmi építményeket
HESCO típusú összerakható elernekbőI alakítják ki, Ezek az elemek tégla-
test alakúra szétnyithatók, egymásra és egymás mellé rakhatók. Kialakít-
hatók belőlük különféle fedezékek és tüzelőállások. Megfelelő íaftószeí-
kezetek beépítése után, akár felülről is fedhetők. A téglatest alakú HESCO
elemek helyi anyaggal feltölthetők.

Első lépésként 2000-ben vásároltunk egy század szükségletének meg-
felelő készletet, amit a felajánlott erók kaptak meg. Jelenleg ezekkel a
védelmi építményekkel vannak megerősítve a nemzetközi műveletekben
résztvevő magyar csapatok (Pristina, Okuöani), Az előirt technológiával
megépítve, ezek a védelmi építmények hatékony védelmet nyújtanak.
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Egyetlen hátrányuk, hogy kézi erővel nehezen oldható meg a
feltöltésük, ezért a haderőfejlesztési tervbe bekerültek a kis teljesítményű
kompakt univerzális műszaki fiildmunkagépek, melyekből minden
gépesített század részére szükséges lenne legalább egy-egy darab. Ezze|
kiváltható a katonák kézi munkája. A legtöbb NATO-ország hadserege
ezt a megoldást alkalmazza.

Az aldbbí kép a HESCO btístya egyik lehetséges alkalmazási lehe-
tőségét matatja be.

Tüzelőállús (fedezék) HESCO btístya és homokuák felhasznáIásával
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Kisteljesítmény ű kompakt univerzáIis műszaki Jöldmunkngép árok-
ásóval. A HESCO elemek feltöItésére homlokrakoióval k renielkezik.

2. NETLON hálóból kialakított fed€zékek

A Zrínyi Miklós Nemzefuédelmi Egyetem Műszaki Tanszékén kísér-
leteket íolytattak a fakötésnélküIi óvóhelyek és meIlvéd alatti fedezékek
nagy_mennyiségű faanyagának kiváltására. A kísérleteknek alapvetó felada-
ta volt, egy olyan építmény kialakítása, amely megbízható védelmet nyújt a
repesz és romboló hatások ellen, békeidószakban kiváltja a nagy mennyi-
ségű faanyagot és megfeIeIóen véd az időjárás viszontagiágaivaiiremben,

Ezeknek a követelményeknek felel meg a már több területen alka]ma-
zotí netlonhálós módszer. A ta]aj netlonhálóból való kipergésének
megakadályozására terfil betéteket lehet alkalmazni (ennek hiányában vá-
szon, ponyva, fólia, szalma, fű, stb. is felhasználható).
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3. PliHoLY típusú óvóhelyek

A 90-es évek elején a HM Technológiai Hivatal által kifejlesztésre
került a PÁHOLY típusú óvóhelycsalád. Az óvóhelyek rendeltetése, hogy
á bennük tartózkodó személyi állománl megvédje a kisméretű neutron és

atomeszközök, valamint tíizérségi lövedékek és légibombak hatásaitól.

Alkalmazható elsődlegesen a szernélyi állomany védelmére, előretolt
vezetési pontnak, továbbá figyelésre és egészségügyi segélyhelyként, Az
óvóhelyek gyárilag készített, könnyű típusú, foldbe ágyazhatő, a védőréteg
eltávolítása nélkül kiemelhető, ismételten felhaszirálha!ó létesítmények,
unelyek vdnzerkezete szórt üvegszálas tech no lógiával késziJlt.

A7 1,5m fi)ldréteggel fedelt, szűrő- szellőző berendezéssel felszerelt
óvóhely biztosítja a benne tartózkodó személyi állomány védelmét:

. kisméretű atomeszköz robbanási lökőhullámával szemben;

' nem közvetlenül becsapódó repesz - romboló lövedék hatásával

szemben;

' az óvóhelyet fedő ftildréteg tetején robbanó akna hatásával szem-

ben;

. mérgező és radioaktív harcanyagokkal, bakteriológiai eszközök-

kel szemben.



Páholy-II lípusti óvóheIy vázlata

Az óvólrelyek minimum 10 alkalommal telepíthetőek, illetve vissza-
telepíthetóek a szerkezet károsodása nélkiiI. A belső térben a szűró-szel-
lóző belendezés rriűködtetésével túIllyornás létesíthetó, így a szennyeződés
bekerülése kizárható. EIheIyezhetó bennük a korszeríi harc rnegvívásáIroz
szükséges informatikai és elektronikai eszközök is,

B. Álcázás

Az álcázási teclrnológiák teriiletén, a fej lett országok olyan eszközök
k ifej Iesztésére, beszerzésére törekednek, anelyek a feIderítési spekírunt
teljes skáItijtit ótfogják, Ez azt jelenti, hogy védelmet nyírjtanak a felde-
rítési spektrum teljes skálájában. Ezek az előző részekben már ismertetett
multispektráIis tilctizó eszközök. A már említett Svédországon kíviil a
Cseh Köztársaságban is jelentős eredrnényeket értek e] ezen a téren.

Együttmíiködve a HM Technológiai Hivatallal rrregtetttik az első
lépéseket ezen a teriileten. Tanulmán;,ozva a svéd és cseh eredményeket,
olyan elképzelésiink van, hogy a már legtöbb országbarr elfogadott és

lrasznált alapanyagok fellrasználásával, hazai gyártással alakítanánk ki a

multispektrális álcázó hálókat és álcáző öltöZékeket.

A megtéveszíés teriiletén hazánkban is voltak kezdeti lépések kb. tíz
évvel ezelótt. EIkésziiltek a repiilögépek és rakéták feIfírjható makettjeinek
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prototípusai, de végül nem kerültek be az MH rendszerébe. Számítások
szerint egy korszerű technikai eszköz árából több száz darab "csalétek"
objektum (makett) vitelezhetó ki. A használatuk igen hasznos taktikaj és
stratégiai célokra.

c. vizellátás

Az állandó harckészültség idószakában a csapatok vízellátását a
kiépített hazai vízvezetékrendszer biztosíüa. A katonai vízellátó állomá-
sokat akkor telepítjük, ha vezetékes vízellátó rendszer nem áll rendel-
kezésre vagy a környezetet ABV szennyezettség éri.

§z előző részekben leírtak alátámasáják, hogy a XXl. szrizadban, a

kömyezeti katasárófák elhárításáIa fel kell készülnünk. A XX. század
ipari fejlődése olyan hatásokat váltott ki, hogy az egészségünk és
tulélésünk érdekében nagyobb gondot kell fordítanunk többek között, az
iható vízrninőség biztosítására. A napjainkban használt szlogen, hogy "az
éte|ed az életed" az ivóvízre fokozattan érvényes.

A liadseregben az életképesség megóvása és ebból következóen a harc-
képesség fenntartása miatt kiemelt kérdésként szükséges kezelni nemcsak a

felajánlott, hanem a nemzeti erők vonatkozásában is a megfelelő minőségű
ivóvíz binosítását. A sürgősségi vízel|átás köVetelményeit a STANAG
2885 (emergency supply of water in war) számú NATO szabvány tartal-
mazza. Ezzel kapcsolatban a NATO illetékes szakbizottsága felmérést ké-
szít a tagországok jelenlegi felkészültségéről,

Ennek érdekében, Magyarországon kifejlesztésre került az előző
fejezetben réSzletesen bemutatott zászlőalj típusú mobil víztiszlító
áIlomás. A következő képen látható a berendezés telepített á|lapotában,



Zászlóalj típusú mobil víztisztító tillomás telepítve

IV ÓSSZEGZETT KOVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Ez az összefoglalás a hazai lehetőségek, a műszaki technikai sajá-

tosságok és a NATO ajánlások figyelembevételével készült.

Alapelvként rögzíthető, hogy az életképesség megóvása szempont-
jából az egyéni és kollektív vódelmi képességek megteremtése csak együtt

lehetséges. Bármelyik hiánya értelmetlenné teszi a másikat. Ennek
megoldása természetesen nem lehetséges nrinden szinten egyszeíTe.

Ezért első ütemben javasolt ezehkel ű képességekkel ellátni a fela-
j ánlott azonnali erőket, másodikban a felajdnlott gyors teagdltís ú erőket,
majd harmadsorban a nemzeti etőket. Afentiek alapján a három érintett
tefüIet íejlesztésére a következő javaslatom van:
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A. Tábori erődítési építmények

1. A jelenleg rendszerben lévő ós az ötvenes évek színvonalát kép-
viselő acél hullámlemezes és könnyűvázas fedezékeket és óvóhelyeket a
rendszerből ki kell vonni.

2. A fakötés nélküli fedezékekkel és óvóhelyekkel a veszélyeáe-
tettségi időszakban továbbra is számolunk, mint szükséganyaggal.

3. A HM Technológiai Hivatal által a 90-es évek elején kifejlesztett
mobilizálható, szórt üvegszálas technológiával készült, PAHOLYJ és

PÁHOLY-I típusú fedezékekkel és óvóhelyekkel javasolt a csapatok
2003-tóI történő ellátása,

4. Folytatni kell a felajánlott erók és a kiképzést végzó csapatok
HESCO bástya elemekkel történó ellátását, a feltöltésükre szükséges
kisteljesítményű kompakt univerzális műszaki fiildmunkagépekkel együtt.

5. Kiemelt helyőrségenként (repülőterek, dandárok és ezredek állandó
helyőrségeiben) célszerű kiépíteni 2-3 db vasbeton elemekből épített,
atombiáos óvóhelyet és vezetési pontot. Erre a feladatra 2010 utan van
lehetőség.

Rövidtávon (2004. 12. 3l -ig')

A felajánlott azonnali erőket el kelI látni korszerű, szórt üvegszálas
technológiával kéSzült PÁHOLY-I és PÁHOLY-Ii típusú óvóhelyekkel, a
beépített szűrő-szellőző bereridezésekkel együtt, továbbá a HESCO bástya
típusú erődítési elemekkel a raktárak és a korszerű technika védelmére. Ez
I0 tlb óvóhelyet és 400 klt. HESCO básq,rit jelent. Ennek teljes költség-
kíhaldsa 85 millió foint.

Középtávon (2008. 12, 31-ig)

A felajánlott gyorsreagáiású erőket kell ellátni az előbbi eszközökből
40 db óvóhellyel, tovűbá 1500 klt. HESCO básEával. Ennek évi köItség-
kihalása 2005-től 110 millió fo nt,
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Hosszútávon (201S-ig)

A fel nem ajanlott nemzeti erőket szükséges ellátni az új típusú óvóhe-
lyekkel és fedezékekkel, továbbá kiemelt helyőrségenkónt ki kell építeni
2-3 db atombiztos vasbeton óvóhelyet. A hosszútávú tewet 2002. 12. 31-
ig kell összeállítani. A megközelítő költségkihatás csak utána prognosz-
tizálható.

B. Álcázás-technikai eszközök

1. Az OMU, PIRAMIDA és SZFen A, típusú rádiólokáció elleni
álcázó eszközök rendszerből történó kivonása javasolt, mivel technikailag
és erkölcsileg elavultak, továbbá az MH nem rendelkezik olyan szervezeti
elemekkel, amelyek ezeket képesek alkalmazni.

2. A jelenleg rendszerben lévő álcázóháIőkat és álcázófestékeket
fokozatosan célszerű a rendszerből kivonni, az új típusú multispektrális
álcázó eszközök megjelenésével párhuzamosan.

3. A nagy értékű haditechnikai eszközökből (repülők, rakéta és rádió-
technikai komplexumok stb.) célszerű megtévesztő objektumok kifejlesztése.

Rövidtávon (2004. 12. 3r-ig)

A felajánlott azonnali és gyorsreagálású erők felderítő szervezeti ele-
meit feltétlenül szükséges ellátni multispektrális álcázóhálókkal és öltözé-
kekkel. Ez l8 darab álcázó hálót és 90 darab álc áző ruhátjelent. Ennek tel-
jes köItségkihatása 5 3 millió.forinl.

Középtávon (2008. 12. 31-ig)

Az MH rendszerébe történő beállítással egyidőben az új haditechnikai
eszközöket és rendszereket már az űj típusú álcázóeszközökkel célszerű
ellátni. Továbbá a nem felajánlott, nemzeti erók felderítő alegységeit aZ új
típusú áIcázóhálókkal és öltözékkel. Ez várhatóan l50 darab különféle
álcáaóhálót és 300 darab álcázóruhát jelent. Ennek évi kölíségkihatása
2 0 0 5 -1őI 6 0 millió .fo rínt.
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Hosszútávon (20rs-ig)

Az MH rendszerében 1évő összes haditeclrrrikai eszköz norma szerin-
ti elIátása, az új típusú multispektrális álcázóeszközökkel, ezentúl mirrden
nagy értékű haditechnikai eszközökból - a rendszeresített darabszámukkal
azonos mennyiségű - megtévesztő céltáIgy biáosítása. A megközelító
költségvetés csak a hosszútávú terv elkészítése után prognosztizálható.

c. yizellátő eszközök

1 . Javasolt a jelenleg rendszerben Iévó, de technikailag és erkölcsileg
elavult EVK, AUV-62 és VFSZ-2,5 típusú vízellátó áIlomások kivonása a
rendszerbő1.

2. Rendszeresítésre javasolt a már folyamatos beszerzés alatt lévő
ABV körülrnények közötti víztisúitásra alkalmas zászlóalj típusú mobil
víztisztító áIlomás.

3. Fontos lenne az áIlományáblában rendszeresített mennyiségeket a
NATO interoperabilitási követelmélyekhez és a hazai sajátos igényekhez
igazítani. A felajánlott erők egységesen rendelkezzenek zászlőal1 szintig
ABV körülmények közötti szűrésre alkalmas zászlóalj rnobil víztisztítő
állomásokkal. Ezen túl figyelembe véve a sürgősségi vizellátási szempon-
tokat, helyőrségenként a csapatok rendelkezésére legalább "M"-re egy-egy
készlet víztisztító állomást kellene biztosítani.

4, A kiemelt vezetési pontok és a tábori kórhrizak sürgősségi vízel-
látásának biztosítására célszerű lenne rendszeresíteni 1-1 készlet 3-5m3lőra
kapacitású a már említett technológiai követelményeket kielégítő víztisz-
tító állomást.

Rövidtávon (2004. 12. 31-ig)

Célszerű a felajánlott azonnali és gyorsreagálásű erők részére zászlőalj
szintig biaosítani a zászlőa|j típusú mobil víztisztítő állomást. Ez évenként
átlagosan két készlet beszerzéséveI elérhető. Ennek évi költségkihatása l80
millió lorint,
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Középtávon (2008. 12. 31_ig)

A kiemelt helyórségek, a tábori kórház és legalább egy kieme]t veze-
tési pont sürgősségi víze|látásáí szükséges megoldani. Ez 2005-tól évi 3
készlet zászlőalj típusú mobil víztisztítő állomás és 2007 és 2008-ban
plusz egy-egy készlet 3-5m3/óra teljesítményű berendezés beszerzését je-
lenti. Ehhez 2005 - 2006-ban évi 270 rnillió, 2007 - 2008-ban évi 420mil-
lió forint költségkeret biaosítása szükséges,

Hosszútávon (201s-ig)

Az összes meglévő helyőrségek és a nem felajánlott nemzeti harcoló
erők zászlóalj szintig egy-egy készlet zászióalj típusú mobil és a központi
vezetési pontok 3-5 m3/óra teljesítményű vízíisztítő állomással történó
ellátása, Ennek konkrét költségkihatása a hosszútávú terv kidolgozása után
határozható meg.

Osszegzés

MegítéIésem szerint az élőerő élethépessége és az igen értékes hadi-
techníkai eszközök megóvása humán és gazdasági megfontolásból is
kiemell jeleníőségű feladat, Erre a közeaövőben nag1lobb gondoí célsze-
rű fordítani. Elsősorbcn nemcsak azéft, mert ezt a lerüIetet a NATO
országok többsége küIön gonddal kezeli, hanem azért is mert z éIet és
vagyonbiüonság megóvása a harc sikeres megvívdsa érdekében elemi
érdekünk,
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