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EGY KONFERENCIA MARGÓJÁRA 

Fenyvesi Károly1 

A világ rendkívül gyorsan változik. Ezt megállapíthatjuk a saját 
környezetünkből kiindulva, a televíziót nézve és még egy sor más jellem-
ző alapján. A fenti megállapítás még inkább igaz a technika,a technoló-
gia változásaira, fejlődésére. 

Az elmúlt időszakban élet közelből volt alkalmam erről mélyebben 
meggyőződni. 

Az Amerikai Védelmi Minisztérium (Pentagon) kezdeményezésére 
évente megrendezésre kerül a többnemzetiségű rakétavédelmi konfe-
rencia és kiállítás. 

Erre ez évben 2002. június 03.-a és 06.-a között került sor „Year 
2002 Multinational Ballistic Missile Defence Conference & Exhibi-
tion”, vagyis a 2002. évi Többnemzetiségű Ballisztikus Rakétavédelmi 
Konferencia és Kiállítás néven, amelyen a Honvédelmi Minisztériumot 
én képviseltem, mint a NATO Hadszíntéri Rakétavédelmi Tervezőcso-
port egyik magyar tagja. 

Konferencia és kiállítás helyszíne Dallasban (USA, Texas állam) 
volt. A rendezvény fő szervezője a Pentagon Rakétavédelmi Hivatala 
(MDA2) és az Amerikai Légügyi és Űrhajózási Intézete voltak. 

A rendezvényen csak meghívás alapján lehetett részt venni. Au-
tomatikusan meghívást kaptak a NATO tagországok, a NATO Hadszíntéri 
Rakétavédelmi Tervezőcsoport (NATO TMD PG3) tagjai, ezen kívül meg-
hívásra kerültek és részt vettek az alábbi országok kormányzati és ipari 
képviselői (akiknek rendelkezniük kellett a kormányzat által kiállított biz-
tonsági garanciával): Ausztrália, Dél Korea, Izrael, Japán, Oroszország, 
Svédország, Svájc és Ukrajna. A konferencián a fenti országok mintegy 
1200 fővel képviseltették magukat. 

 

                                                      
1 Fenyvesi Károly mk. ezredes, HM nemzetközi fegyverzeti koordinátor. 
2 MDA – Missile Defence Agency. 
3 NATO TMD PG – NATO Theatre Missile defence Project Group. 
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A korábban lezajlott konferenciák hagyományait követve a rendez-
vény célja az alábbiakban foglalható össze: 

• Biztonságos környezetben lehetőséget adni a rendkívül gyorsan vál-
tozó nemzetközi stratégiai környezetben (kiemelt figyelemmel a 
2001. szeptember 11-ei terrortámadásokra) egy széleskörű, soknem-
zetiségű eszmecserére a ballisztikus rakétavédelmi, és a hozzá kap-
csolódó ipari, kutatás-fejlesztési kérdésekben. 

• Világméretű fórumot biztosítani a nemzeti álláspontok kifejtésére. 

• Lehetőséget adni a fejlesztések területén elért eredmények és a jövő-
ben várható fejlesztések irányainak bemutatására. 

• Támogatni a rakétavédelmi képességek területén szükséges együtt-
működés (interoperabilitás) feltételeinek megteremtését a nemzet-
közi párbeszéd adta keretek között. 

• A nemzetközi összefogáson és együttműködésen keresztül csökken-
teni a rakétavédelem hatalmas költségeit úgy a kutatás-fejlesztés, 
mint a gyártás területén. 

A rendezvény fővédnöke a Pentagon Rakétavédelmi Hivatalának 
igazgatója Ronald KADISH altábornagy úr, a konferencia levezető elnö-
ke Kadish altábornagy stratégiai kapcsolatokért felelős helyettese, aki 
egyben a NATO TMD PG bizottság elnöke is, voltak. 

A négynapos konferencián párhuzamosan két szekcióban folytak az 
előadások. Az első két napon a nem minősített (de zárt), a további két 
napon a minősített (NATO titkos szintig) témakörök kerültek napirendre. 
Ebből adódóan nem áll módomban részletes, mindenre kiterjedő techni-
kai adatokkal szolgálni, vagy akár a legmodernebb technika újdonságokat 
bemutatni. Arra viszont van lehetőség, hogy a fejlesztések irányait, a ten-
denciákat felvázoljam (lásd lentebb), mert ezek az adatok nyilvánosak. 

A konferencia ideje alatt egy előre elkészített forgatókönyv alapján 
számítógépes hadijáték került megrendezésre több fordulóban, aminek 
alapja egy váratlan ballisztikus rakétatámadás hagyományos töltettel béke 
időszakban. Erre lehetett szimulátorok segítségével több lehetőség közül 
választva ellentevékenységet folytatni, vagyis elhárítani a támadást, meg-
semmisíteni a rakétát, mielőtt az még a célját elérné. 
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A konferencia négy napja előadásainak témáit is sok lenne fel-
sorolni, ezért a jelen tájékoztatóban csak a témacsoportokat sorolom fel, 
amelyek köré az előadások felépültek. 

Ezek a következők: 

• Az amerikai rakétavédelmi program. 

• A rakétavédelem regionális kérdései és perspektívája. 

• Fenyegetettség és ellenintézkedések. 

• Kiterjesztett légvédelem kérdésköre (közös lég- és rakétavédelmi 
rendszer). 

• A rakétavédelem általános kérdései és területei (szárazföldi, légi 
járműre telepített, haditengerészeti bázisú, űrbázisú). 

• Rétegzett védelem a ballisztikus rakéták ellen (alsó és felső rétegű 
védelmi rendszerek). 

• Az indítási (boost) szakaszon történő elfogás és megsemmisítés 
kérdései és fontossága. 

• Érzékelő, megfigyelő, követő, megsemmisítő rendszerek. 

• Vezetési rendszerek (BMC4I), adattovábbító rendszerek (Link 16). 

• Fegyverrendszerek (szárazföldi, légi és haditengerészeti). 

• Légi járműre telepített lézer fegyver. 

• A modellezés és szimulációs programok jelentősége. 

• Teszteredmények és azok értékelései. 

• Technológiai fejlesztések eredményei és irányai. 

• Az egyes országok nemzeti programjai (USA, Anglia, Japán, Izra-
el, Németország, Franciaország, Olaszország.) 

A programokban (kutató-fejlesztő, gyártó) részt vevő cégek többsé-
ge a helyszínen kiállítást és audio-vizuális bemutatót is szervezett. A tel-
jesség felsorolása nélkül a következők: National Technics System USA, 
Orbital Sciencies Corporation USA, RAFAEL USA, Raytheon USA, 
SMDC Testbed Product Office USA, Lockheed Martin Coorporaton 
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USA, MDA USA, MEADS USA, BAe System UK, MATRA BAe 
Dynamics, Alenia Marconi Italy, Computer Sciences Corporation USA, 
AIAA USA, WALES Ltd. Izrael, AMS Italy, TTKHI Ltd. Japan, Astrium 
France, Boeing Co. USA, Dstl UK. 

A konferencia és kiállítás prospektusaiból (nyílt anyagok, CD-k, 
floppy-k) hoztam egy-egy példányt, amelyek nálam megtekinthetők. A 
szervezők az előadások teljes anyagát hivatalos úton, CD-n megküldik a 
résztvevők részére. 

Az előbbiekben már utaltam rá, most rátérek a technikai vonat-
kozású érdekességek bemutatására. 

A technikai fejlesztések széles skálában folynak, de alapvetően az 
alábbi fő területek köré csoportosíthatók: 

• Korai felderítő és riasztó rendszerek. 

• TBM képességű radar rendszerek. 

• Célelfogó és tűzvezető rendszerek. 

• Szélessávú adattovábbító rendszerek (vezetési rendszerek). 

• Hordozó eszközök (rakéták, repülőgépek). 

• Indító eszközök (földi légi és vízi). 

• Megsemmisítő eszközök (kinetikai és lézer). 
 

Példaképpen megemlítek néhány konkrét megoldást is. Természete-
sen a választás teljesen önkényes, mivel a nagyszámú lehetőség közül ne-
héz lenne fontossági, vagy akár más prioritási sorrendet felállítani.  

Vegyük először talán a Boeing Company által kínált megoldásokat 
szemügyre. 

A Boeingről tudni kell, hogy a rakétavédelem kérdéseivel foglakozó 
gyártók közül az egyik legnagyobb. Miután az átalakított USA – Penta-
gon alárendeltségű - rakétavédelmi szervezet az MDA4 – Rakétavédelmi 
Hivatal meghirdette a Ballisztikus Rakétavédelmi Rendszer kifejleszté-
sére vonatkozó egyedülálló programját („Single program to develop a 
                                                      
4 MDA – Missile Defence Agency – Rakétavédelmi Hivatal. 
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Ballistic Missile Defence System”), amely egy integrált rendszer, és ha-
tékony védelmet kíván biztosítani a ballisztikus rakéták ellen a röppálya 
teljes szakaszán [indítási szakasz (boost phase), repülési szakasz (mid-
course) és leszálló ágban (terminál)], a Boeing vezető szerepet vállalt és 
játszik ezen feladatok megoldása területén. A védelmi rendszer egy alsó 
(atmoszférikus) és egy felső (exo-atmoszférikus) rétegű védelmi rend-
szert integrál magába. 

A kísérletek és sokéves tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellen-
séges ballisztikus rakétákat az indítási-gyorsítási5 szakaszon a legköny-
nyebb felderíteni és követni. Ebből adódik, hogy akkor itt lenne a legcél-
szerűbb megsemmisíteni is. Igen ám, de ez van a legmesszebb és ennél-
fogva a rendelkezésre álló idő is relatíve nagyon rövid. Így a nagy-
valószínűségű megsemmisítés földi telepítésű rakétával nem lehetséges 
(nem ér oda időben). Marad a tengeri bázisú ellenrakéta vagy megoldás 
lehet a légi járműre (egyszerűbben repülőre) Boeing 747 orrészébe telepí-
tett hatékony eszköz, ami az angolban ABL – „Airborn Laser” néven is-
mert, magyarul Fedélzeti Laser ágyú. Ígéretes kísérletek folynak ezen a 
területen, és várhatóan 2004-2005-ben megkezdődhet az eszköz rend-
szerbe állítása. 

Az ABL-ről a jelenleg az alábbiakat lehet elmondani: 

• Az ABL egy forradalmian új képességet jelent a világban egyre 
nagyobb veszélyt jelentő valószínűsíthető rakétatámadás elhárí-
tásában. 

• Rendeltetése védelmezni az Egyesült Államok területét, az USA 
és szövetségesei (had)műveleti területén lévő csapatait, a kiemelt 
fontosságú területeket és objektumokat. 

• Az ABL gyorsan harckésszé tehető, ezáltal kellő visszatartó erőt 
is jelent. 

• Az ABL jelenleg tesztelés alatt van. 
 

A ballisztikus rakéta repülési vagy közép szakaszán (midcourse) tör-
ténő megsemmisítésre - ami tulajdonképpen a nagymagasságú repülési 
szakaszt jelenti – a földi vagy tengeri bázisú rakétavédelmi rendszerek 

                                                      
5 A csatolt mellékletben a szöveg végén látható a megsemmisítés sematikus ábrá-
ja, repülőről és hajóról történő ellentevékenység esetén. 
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szolgálnak. Ezek a PATRIOT rakéták továbbfejlesztett változatai, amely 
PAC-2, PAC-3 (PATRIOT Advanced Capability) néven ismert. 

A harci körülmények között is kipróbált PATRIOT rendszerről ér-
demes tudni, hogy: 

• Eredetileg az amerikai szárazföldi erőknél rendszeresített nagy 
hatótávolságú, az összes magassági tartományban és minden idő-
járási viszonyok között működő légvédelmi (repülők és pilóta-
nélküli repülők – cirkálórakéták ellen is) és rakétaelhárító rend-
szer. 

• Egyidejűleg képes több ellenséges célpontra is tevékenykedni 
erős zavarás körülményei között. 

• Képes más rendszerekkel való együttműködésre a kifejlesztés 
alatt lévő két rétegű (alsó és felső) ballisztikus rakétavédelmi 
rendszerben. 

• Jelenleg a következő helyeken van szolgálatban: USA, Német-
ország, Szaud-Arábia, Kuwait, Hollandia, Japán, Izrael, Tajwan, 
és Görögország. 

• Tervezik a PAC-2 (6 alegység) és PAC-3 (2 alegység) közös te-
lepítésű egységek felállítását. 

• A PAC-3 generáció egy jelentősen megnövelt radarképes-
ségekkel és teljesítménnyel, egy továbbfejlesztett vezetési és cél-
elfogó rendszerrel, valamint az önrávezető fejben egy gyorsabb 
reagáló képességű gyújtóval rendelkezik. Mindezek együttesen 
egy megnövelt megsemmisítési valószínűséget eredményeznek. 

• A PAC-3 rendszer, három különböző féle konfigurációban kerül 
kifejlesztésre, a tervezett alkalmazási területtől függően. 

 

Érdemes megemlíteni, hogy a Boeinggel sikeres együttműködésben 
került kifejlesztésre (PATRIOT alapon) az izraeli „Arrow” rakétavédelmi 
rendszer. 

A rakétavédelmi rendszer egy másik fő eleme a felderítős és célkö-
vető rendszer vagy más közismert nevén a radar. Ezen a területen is je-
lentős fejlesztések folytak, amelynek eredménye többek között a 
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Raytheon által kifejlesztett X-Band Radar (XBR6), amelynek apertura 
(rés) mérete 384 m2, így jelenleg a világon a legnagyobb teljesítményű X 
hullámsávú radar. Ez a radar ezen kívül egyben tűzvezető radarként is 
szolgál. Ennél fogva elvégzi a szükséges kutatás, célelfogás, célkövetés, 
célkiválasztás és lövészetértékelés (megsemmisítés értékelés) feladatait 
is. Az összes feladatát egyidejűleg képes elvégezni. A mechanikai forgás 
és elektronikai letapogatásnak köszönhetően nagy terület lefedésére, fel-
derítésére képes. A nagy felbontóképesség miatt, nagyon pontos célkivá-
lasztást és célkövetést tesz lehetővé nagy célsűrűség, illetve zavarás kö-
rülményei között. 

A célmegsemmisítésre az úgynevezett harci fej (warhead) szolgál. 
A fejlett technológiának, vagyis a nagy pontosságú rávezetésnek köszön-
hetően, a fejlesztések a „hit to kill7” – „találd el, hogy megsemmisítsd” 
elvre épül. Az összeütközéskor fellépő kinetikai energia szétzúzza a célt. 
A fizikai összeütközést biztosító rávezetést a harci fejbe épített önálló pá-
lyamódosító sugárhajtóművel érik el, amely az irányító parancsokat szin-
tén a harci fejbe épített rendkívül nagypontosságú infravörös célkereső-
követő rendszertől kapja. 

A korszerű technikai eszközök ma már elképzelhetetlenek számí-
tógépek nélkül. Akár a gyártást, akár magát az eszköz működését illetően. 
Ezért nagy jelentősége van a technikai eszközökben használt szoftverek-
nek, amelyekről itt most nem kívánok külön szólni, annál is inkább, mi-
vel ezek talán a leginkább titkos elemei a rendszernek és nem publikusak 
a nyilvánosság számára. 

Ízelítőül ennyit szándékoztam leírni a technikai vonatkozású kérdé-
sekről. 

Az alapvetően technikai jelegű témáktól eltekintve, a konferencia 
távlatokba mutató mondanivalójából pedig az alábbiakat szeretném ki-
emelni: 

• Az USA-ban korábban felvetett NMD – National Missile 
Defence – Nemzeti Rakétavédelem már ebben a formában nem 
artikulálódott. Ez az elgondolás alapvetően a ballisztikus rakéták 
elleni fix telepítésű védelmi rendszert jelentette volna. Helyette a 
konferencián mindvégig „Missile Defence”–ről, vagyis rakéta-

                                                      
6 XBR – X – Band Radar – X hullámsávú radar. 
7 Hit to kill – találd le hogy megsemmisítsd. 
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védelemről volt szó. A különbség abban nyílvánul meg, hogy az 
utóbbi esetben a védelmi eszközök vegyes telepítésűek, vagyis 
lehetnek: szárazföldi fix és mobil, légi járműre vagy hajóra tele-
pített is. Tehát jóval szélesebb körű, flexibilis rendszer. Ez az 
ABM szerződés felmondása után vált lehetővé. 

• A konferencián kiemelt helyen szerepelt az úgynevezett „kiter-
jesztetett légvédelem – Extended Air Defence” kérdésköre. Ez 
alatt többek között azt kell érteni, hogy a hagyományos értelem-
ben vett „légvédelem” és „rakétavédelem” egy közös rendszert 
alkot, egymást kiegészítve működik. Folyik a gondolkodás a két 
önálló vezetési rendszer integrációjának a lehetőségéről. 

• Nem volt téma az űrbe telepített fegyverekről, csak megfigyelő 
rendszerről. 

• A nagyobb európai szerepvállalás igénye a rakétavédelem terüle-
tén (ez nem most vetődött fel első alkalommal). 

Ez utóbbi felvetés olyannyira napirenden van, hogy a jelentősebb 
hadiipari kapacitással és technológiával rendelkező négy európai ország, 
Anglia, Németország, Olaszország és Franciaország összefogásával 2002. 
február 03-05. között megrendezésre kerül az „1st – International 
Conference on Missile Defence” – Első Nemzetközi Rakétavédelmi 
Konferencia. A konferenciára előadóként 2002. június 30-ig lehet(ett). 
jelentkezni az alábbi témakörökben: 

- Nemzetközi és európai politika a rakétavédelem területén. 

- Technológiai fejlesztések és lehetőségek. 

- Nemzetközi együttműködés. 

Az előzőekben említett kiterjesztett légvédelem témáját tovább gon-
dolva felvetődik a magyar légvédelem jövőbeni fejlesztésének kérdése is. 
Ami természetesen csak átgondolt koncepció elfogadása után és nem a 
közeli jövőben lehetséges. Viszont ahhoz, hogy tudjuk majd, amikor le-
hetővé válik a Magyar Honvédség légvédelmének korszerűsítése, hogy 
mi történik ezen a területen, milyen irányba mennek a fejlesztések, cél-
szerűnek tartanám részt venni megfigyelőként a Légvédelmi Parancs-
nokság állományából (alárendeltségéből) is ezeken a rendezvényeken. 

A konferencia egészét tekintve színvonalas és jól szervezett rendez-
vény volt. A tartalmi kérdések zömében kiemelésre, de minimum említés-
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re került a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás, és annak biztonságra 
gyakorolt hatása és ebből következően a védelem kérdései, ami szorosan 
kapcsolódott a konferencia alaptémájához. 

Az volt érzékelhető, hogy a világ még nem ocsúdott fel a sokkból, és 
főleg abból a felismerésből, hogy olyan helyről, irányból is érkezhet vá-
ratlan támadás, amivel eddig senki nem számolt. Hiába minden körülte-
kintő igyekezet, ha rések vannak a védelemben, és még azt sem tudjuk 
melyek azok a rések. 

Befejezésül, a következő Többnemzetiségű Ballisztikus Rakéta-
védelmi konferencia Japánban, Kyotoban kerül megrendezésre 2003. 
június 09-12. között. 

 

Összefoglalva 

A konferencián mintegy 1200 fő vett részt, ahol a résztvevők között 
jelen voltak úgy a kormányzati, mind az ipari képviselők. 

Különös jelentőséget kapott a 2002. szeptember 11-e utáni hely-
zetértékelés a nemzetközi biztonság megítélésében. 

Nagyobb mérvű összefogás tapasztalható a nemzetközi biztonság 
megteremtése érdekében, amelyhez az államoknak nagyobb arányú vé-
delmi költségvetéssel kell hozzájárulniuk. 

Az elmúlt években az intenzív kutatások eredményeképpen jelentős 
fejlesztésekre került sor főleg az amerikai rakétatechnikában. 

Kezdeti lépések történtek a hadiipari technológia területén meglévő 
európai hátrány leküzdésére. 

És végezetül azt szeretném közzé tenni, hogy akit részletesebben 
érdekel a téma keressen meg, szívesen állok rendelkezésre. A 
konferenciához kapcsolódó anyagok nálam megtalálhatók.
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Ballasztikus rakéták elleni védelem 

 

Indítási 
szakaszban 
történő 
megsemmisítés 

Exo-atmoszférában 
történő megsemmisítés 

Célpont közeli, 
leszálló szakaszban 
történő megsemmisítés 

Alsó rétegben 
történő 
megsemmisíté
s 

Felsőrétegben 
történő 
megsemmisítés 
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