
. STO alegységek felállítása, kiképzése a légierő személyi állománya
és technikai eszközei megóvása érdekében beke, válság, konfliktus
helyzetben.

o A logisztikai szervezetek optimalizálása a fogadó nernzeti támogatás
feladatai megoldása érdekében.

Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy konferencia a ereilmé-
nyes leglen és előremutató képpel segítse a Maglar Honvédség - benne
a légierő - moderniaícióját!

Tóth zoltrán mk. ezredesa

A minimális NATO képességek e|látásához szükséges
repülőeszköz modernizációk szükségessége, lehetősége

Tisztelt Konferencia! !

Az előaddsom során az ábbifőbb terülelekre kívánok kitéíni:

. Modemizáció szükségessége az integráció tükrében;

. Fogalmi értelmezés;

. A modernizáci ó helye az izemeltetési rendszerben (1. sz. ábra);

' Elettartam ciklus költségeinek összetevői;

o Nemzeti / NATO feladatok (MI-2 4, MI-8ll7):

. Jelenleg rendelkezésre álló erőforrások;

. Jelenlegmegvalósultmodemizációk,

Egy szövetséges összhaderőnemi kötelék hatékonysága békében,
váIsághelyzetben vagy háborúban azon képességüktőI függ, hog1l
mennyíre tudnak hatósosan és hatékonyan eg!üttesen tevékenykeilni.

o Tóth ZnltÁn mk. ezredes, a MH Légierő Parancsnokság Logisztikai Főnökség
főnöke.
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Azonban mindenek előtt szükség van néhány fontos fogalom értel-
mezésére. Ezek a fogalmak nem újak, de az együtt gondolkodás megte-
remtéséhez elengedhetetlen feleleveníteni ezen szayak NATO szerinti
értelmezését,

Kompatibilitás: két vagy több alkatrésznek, berendezési elemnek
vagy anyagnak ugyanabban a rendszerben vagy környezetben való, egy-
más zavarása rréIküli létezési, illetve működési képessége.

Interoperabilitás: A rendszereknek, egységeknek vagy eróknek, a
más rendszereknek, egységeknek vagy eróknek való szolgáltatások nyúj-
tási, illetve az azoktól való szolgáltatások fogadási képessége, továbbá az
így kicserélt szolgáltatások oly módon történő felhasznáIása, amely le-
lretővé teszi a hatékony együttműködést.

Csereszabatosság: Két Vagy több olyan, a teljesítmény és tartósság
szemporrtjából rnegegyező funkcionális és fizikai karakterisztikákkal ren-
delkező cikk között fennálló állapot, mely cikkek, a beállítást kivéve,
magukon a cikkeken végrehajtott változtatás, valamint a rnegfelelőség és
a teljesítmény szerinti kiválogatás nélkül, képesek egymás helyettesítésé-
re.

Egységesség: Olyan helyzet, amikor az egyének, szervezetek vagy
országok csoportjai közös doktrínákat, eljárásokat vagy eszközóket al-
kalmaznak.

A modernizálás helye az üzemeltetési
rendszerben

1.sz.ábra

Bevezetés képpen engedjék meg, hogy néhány szót szóljak magáról
az üzemeltetésről, a modernizációról, Az üzemeltetés céIja, hogy a repü-
Iőeszközí:

. minél hosszabb ideig,
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' a rendeltetési célnak megfelelően,

. egy elfogadott biztonsági sávban,

. minél kisebb élettartam fajlagos költséggel lehessen felhasználni.

Az 2. sz. ábrán láthatjuk a kibocsátási műszaki állapot szintjét, amit
szeretnénk a fellrasználás teljes időszaka alatt meglartani, Ennek érdeké-
ben időszakonkénti karbantartó munkafolyamatokkal a felmerülő műsza-
ki állapotváltozások negatív hatását csökkentik, kiküszöbölik. A javító-
vállalatoknál történő nagyjavítás során pedig visszaállítják a gyártási
szinthez közeli állapotot.

Az üzemeltetés folyamán az új szerkezeti anyagok alkalmazásának,
az űj gyártási eljárásoknak, felfedezéseknek köszönhetően exponericiáli-
san emelkedik a Iehetségesen elérhető legjobb műszaki állapot szintje.
Ezért az egyik soron következő javítás alkalmával célszerű lehet a repü-
lőgépet rremcsak nagyjavítani, de az elérhető új szerkezeti megoldások,
eljárások, berendezések alkalmazásával az eredeti gyártási állapotnál ma-
gasabb szintű műszaki állapotra feljavítani. Tudományos szempontból ezt
a folyamatot nevezik modemizációnak. 5-8 évente új műszaki-
technológiai eredményekkel kell számolni. 8-10 éverrte jelentős, 20
évente pedig alapvető változások következnek be a repülógép iparbarr.

Elettartam ciklus költségeinek összetevői

KARBANTARTÁS.
JAVtTAs BESZERZÉS

ÜZEMELTETÉS
FEGYVERZET

2, sz, ábra
Ha figyelembe vesszúk a legalább l0 éves gyártási penoou§t aKKor

megállapítlrató, hogy 30_35 évre kell tervezni egy repülőeszköá, hogy
biáosítva legyen a következő új ,,generációs" repülőeszköz üzembe állí-
tása. A felrnerülő élettartam ciklusköltségeket tanulmányozva megálla-
pítható, ho5z nem célszerű modernizálni aá a repülőeszköá amelynek
javítási és modernizálási költsége etéri egy esetlegesen újonnan vásárol-
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lrató repülőeszköz bekerüIési költségének 60Yo-ítt, vagy a feladat végre-
hajtásra felhasznált élettartam költsége eléri a teljes k öltség 7 57o-át.

A modemizációhoz hasonló, de azzal össze nem tévesáendő eljárás
a modifikálás. Lényege, hogy 5-8 évente a felmerülő új igények fiiggvé-
nyében a gylfutó több változatban állítja elő a termékét. EZ történt a kü-
lönböző feladatokra épített MiG-29-esek esetében, vagy a Mi-24 D,V,P
... típusainak előállításakor is.

Összegezve az előbb elmondottakat a repülőeszközöket I0-I5
évente modernililni kell.

A MI-24 típusú harcihelikopterek és a MI-8/17 szállítóhelikopterek
modernizációjának szükségessége valójában a PARP-1997 felajánlás
kapcsán fogalmazódott meg első ízben. A helikopterek technikai korsze-
rűsítésének hadrnűveleti követelményeit alapvetően a szövetségi tagság-
ból adódó nemzetközi elvarások, a békeműveletekben való részvételnek
való megfelelés, valamint a nerízeti Védelmi feladatokból való követel-
mények alapján kerültek meghatározásra.

Mivel a mlgyar légierő nem rendelkezik megfelelő csapásmérő,
tűztámogató, logisztikai légis4íllítáSi kapacittissal és specűIis harcí ké-
pességgel, mínt pélilául légifeldefiíés, elektronikai harc, Ugi-vezetés és
irányíhís, így a NATO Integrák Küerjesztefr ligvéilelmi Renilszerében
a DéIi Régió Szövetségi Légierő Parancsnoka művekti vezetése, bá-
nyítása alaíí adoU esetben más NATO tagállam különböző feladatú re-
püIő erőivel keII a műg|ar légierőnek együítmííködnie a magtar légtér
szuverenitdsának megőfzése érdekében. E bből egyértelmííen következik,
hogy ,,csak" tísztán a Maglar Köztárcaság légterében felailatra kijelölt
helikoptereket is a szükséges ménékben alkalnassó kell tenni a szövet-
séges erőkkel való eg)üűműködésle

A modernizáció azonban nem képzelhető el a helikopter-technika
műszaki állapotának, hadrafoghatós ágának megőrzése, illetve a jelenlegi
katasarofális szintról való drasztikus visszanövelése az előirt szintre, a
kónikus alkatrészhiány megszüntetése, a nagyjavítás köái üzemidők
megnövelése és az össztechrrikai üzemidők megnövelése által.

Amennyiben a MI-24 helikopterek alkalmazása - szövetségesi és
nemzeti igények kielégítésére - egazon időben válik szükségessé, akkor
28 darab harci helikopter modernizációja szükséges. Amennyiben csak
egyféle - szövetségesi/nemzeti - feladatot kell végrehajtani, minimálisan
16 darab modernizált harci helikopter szükséges.

t83



A Mi-8/l7 szállítóhelikopterek modernizációjára vonatkozó elkép-
zeléseknek összhangban kell lenniük a harcihelikopterek modernizációs
terveivel. A feladatok jelentős részében az erymásra való utaltság követ-
keztében nem lehet a harcihelikopterektől külön kezelni, elsősorban a

nemzetközi szerződésekből és a nemzetközi védelmi feladatok szabta kö-
vetelményeknek való maradéktalan megfelelés érdekében.

A harcihelikopterekhez hasonlóan, figyelembe véve a tartalékkép-
zést, a meghibásodás és harci sérülések miatti javítást, különböző légvé-
delmi eszközök ellentevékenysége által elszenvedett veszteséget, a NA-
TO felajánlásoknak és a nemzeti követelményeknek kizárólag csak úgy
képes a légierő megfelelni, ha legalább 32 db szállítólrelikoptert tart rend-
szerberr minirnálisan 85oÁ-os békeidős lradrafoghatósági mutatóval, mivel
a nemzetközi tapasztalatok alapjárr csak így garantálhatő a NATO előírá-
sokrrak megfeleló 7l%o-os szint fegtveres konfliktus időszakábarr.

A renilszerben tarthatóság összeállításánáI az alábbi szempontok
lettek figyelembe véve (lásil.: 3. s7. ábra):

' teljes naptári, illetve összteclrrrikai üzemidő,

. jaVításköZi üzemidő,

' gyártási év (évjárat),

' modernizálási követelmények,

' nagyjavítási igények,

. a modernizálás és nagyjavítás köItségének takarékos és lehetóségek-
hez mért felhasználhatósága,

o aNATo és nernzeti feladatokra törtérrő alkalmazás,

' szövetségi és nemzeti köVetelmények,

' ajelenleg rendelkezésre álló erőforrások,

. a jelenlegi helikopterek technikai fejlesztési lehetőségei,

' harctevékenységre való képesség minden időjárási viszonyok között
és éjszaka,

' páncélelhárító, kiséró és felderítő feladatok végrehajtására való ké-
pesség,
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' ABV feg1,1,,erek alkalmazásának viszoriyai közötti működőképesség,

' kézifegyverek és MANPADS fegyverek általi támadások túlélésónek
képessége.

A liaderő fejlesztési feladatok 2000-2006 közti idószakának tervezé-
sekor a fenti megfeleltetés érdekében betervezésre kerúltek a modernizá-
ciós elképzelések a harcihelikopterek vonatkozásában.

Az EA 0815 haderó-fej lesztési feladatra 2003-2009 között összesen
9,669 milliárd forint, nrajd 2009-tőI további l8,040 nrilliárd forint került
betervezésre.

A 32 db MI-24 harcihelikopter üzembentartási elgondolásban meg-
fogalmazott nagyjavítási, üzernidő hosszabbítási, valar-riint azok egy ré-
szérrek (16 db) teljes korszerűsítési kö|tsége rnegközelítőleg 40 rnilliárd
fo nt.

TELJEs NAPTÁRI t]zEMlDÓ SZERlNTI
KIMUTATÁS

jll i- 2,] 1 í?ulli h cI i k oPlt l ck

3,sz.ábra

TipUs Évjárat MennJi§é8 Lehet§éJa€s üi. Me&i€8yzós

Níi_24V 1985.1l,hó
Mi-2aP 1989.12.hó 6 ilb
Mi_2ll) 1985.0r-03.},ó aóln.
NIi-2{D 1978. l dI) 2003,

2llla.
]!Ii_2íD 1978. ldb 2013.

2n14,
nómcl sogéIy, össz:
13 dD, mivcl l dI]

§zál|ílá§ köZlleí
sérúlt és átádá§ra
kerüll szolnokrA

198!. 8dh 2016.
l982. l .ltl 2n11.
l983, I .lb 20lE,
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A haderő-felajánlásoknak rnegfelelően a korszerűsítési rrrunkálatokat
2008-ig valamennyi_ kijelöIt harcihelikopteren (16 db) mindenképpen
végre kell hajtani. Öt évre kivetítve ez azt jeirenti, hogy ehhez évente
ntitrdösszesen rnintegy 8 miIliárd forint sziikséges, me|yből évente 3 db
harcihelikoptert nagyjavítani, és lega|ább 3 db-ot korszerírsíterri kellene.
Csak ez az ütemezés biztosítlratja a lehetőségek közel rnaximális kihasz-
nílását az előirt 1avítási periódusok között.

Mi-24 TIPUsÚ HARCI}IELIKOPTI,REK
JAvtTAs KÖZ,il ns rlr,.rns NAPTÁRI üzawwllő :

SZERINTI KrNlUTATÁs^

4, sz. ábra

A nagyjavításközti iizemidő diagram azt bizo:.]yítia, hogy ha a
harcihelikopterek nagyjaVítását (üzemidő hosszabbítását) a tervezett
ütemben nem lrajtjuk végre, drasáikusan csökken a bevethető helikopte-
rek mennyisége.
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DS NAPT,ARl l]ZllMIDo
\,l L|l,A,rÁSA

5,sz. ábra

A teljes naptári üzernidő diagram adatai csak abbatl az esetben reáli-
sak, ha a harcihelikoptereken a nagyjavításokat, iizenridő hosszabbításo-
kat aZ eIóírt időben végrehajtják és óssztechnikai üzemidejüket 35 évre
kiteíjesztik.

A lrarcihelikopter ezrednél napjainkban átlagosan 5,6 db harci-
helikopter üzemképes, mert az územképessé tételükhöz szükséges alkat-
részek, fődarabok beszerzése netn realizálódik.

A szállítóhelikopterek korszerűsítésélrez, illetve rragyjavításához és

tizenridó hosszabbításálroz az előzeles száInvetések szelint mintegy 35

rnilliárd forint szükséges, A korábbi haderó-fej lesztés i csonragokban erre
a célra - mivel nem szerepelt a követelrnények között - eróforrás nern ke-
íült telvezésle.

Mivel a szállítóhelikopterek országhatáron túli aIkalmazásának igé-
nye gyakorlatilag a lrarci he likopterekével egy idóben jelenik nreg, kot-
szerűsítésüket is 2003-2009 között, a harcihelikopter ekkel párlruzamosan
célszeríi végrehajtani. Ebből következik, hogy a SZállítólrelikopterek ilyen
jeIlegíi munkálatailroz évente 7 milliárd forint szüksóges.

Amennyiben a szállító és a harcihelikoptereken elvégzeIrdő rtrrnká-
latok valóban párhuzamosan folynak, akkor öt évle elosztva ene a célra
évente 15 milliár,d forint, mindösszesen 75 milliírd folint szükséges.
Azonban ez a számvetés nem talialmazza sem a harci, sem a szá]lítóheli-
kopterek korszerűsített prototípusairrak elkészítési és teszte]ési költségét-
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A teljes naptári üzemidó diagram adatai csak abban az esetben reáli-
sak, ha a szállítólrelikoptereken végrelrajtják az előírt a nagyjavításokat
(tizemidő hosszabbításokat) és össztechnikai üzemidejüket 40 évre kiter-
iesztik.

A nagyjavításközti idő diagram azt bizonyítla, hogy ha a szállítóhe-
likopterek nag;ijavítása (üzemidő lrosszabbítása) nem kerül végrehajtásra
a tervezett ütemben, drasztikusan csökken a bevethetó repülőeszközök
mennyisége.

Napjainkban a két helikopter ezrednél átlagosan összesen 8 db szál-
lítóhelikopter üzemképes, mert az üzemképessé tételüklröZ szúkséges al-
katrészek, fődarabok beszerzése nem realizálódik.

A Mi-8/1? szállítóhelikopterek modernizációjának szükségessége
a haderőfejlesztési javaslatok 2000 csomag kapcsán még nem fogal-
mazódott meg. Az előtervezéskor - l999_ben a szállítóhelikopterekkel
kapcsolatos feladatok végrehajtásánál a logisztikai biztosítás megteremté-
sére került a hangsúly.

Az alábbí eszközök beszerzése keriilt betervezésre (EA 0035):

. tartalék alkatrész,

. e|lenőrző berendezés,

' földi kiszolgáló eszköz,

. pusztító eszköZ,

. kiegészítő felszerelések.

Valamint a légi hatlműveletek és glrrkoflatok (EA 0001) íeladatnál
a szállítóhelikopterek vonatkozlisában:

. hajtómű javítás,

. hajtórnű beszerzés,

. helikopter nagyjavítás

. taftalék al katrés z beszerzés.
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A 6-7,sL ábrán rneglelenő iavaslatok a teliesség igénye nélkiil
neín egy tervező asztalon lévó jövőberri harci és szállítóhe|ikopter
álombeli képességeit fogalmazza meg, hanem kszárőIag az izraeli
IAI TAMAM, a brit BAE SYSTEMS és az otosz ROSVERTOL MI-
24, MI-I7, MI-S helikoptereke vonatkozó modernizációs csomag-
terVeken alapul.

Összességében megállapítható, hogy - a helikopter technikát
illetőerr - a nemzetközi szerzódések alapján, továbbá NATO felaján-
lásainkkal összhangban, valamint saját feladataink végrehajtásának
biztosítására 45 db bevetlretó szállítóhelikopter és 4 db bevethetó
kutató-mentó lrelikopter, összeselr 49 db ilyen kategóriájíl repiiIőesz-
kőz, ezen felül 32 db bevethetó harcilrelikopter üzembenntaítása in-
dokolt. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a végrehajtásra terve-
zett korszerűsítésekkel és üzernidó hosszabbításokkal csak 29 db
szállítólrelikopter és 32 db harcihelikopter územeltetéséte lesz lehe-
tóségiirrk.

A hiány tehát 20 db szállítóhelikopter és l7 db, a teljes korsze-
riísítés követelmétryrendszerének niegfeIelő harcilrelikopter.

A betervezett és végrehajtott nagyjavítási és korszerűsítési
munkáktól függetlenül azonbarr elkerülhetet]en a helikopter technika
csereje. Ehhez a követelmények meghat;írozását és a beszerzésre ilá-
nyuló tevékenységet máI most meg kell kezdeni.

Kö s zö nün a.|igy e lnt iike t !
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