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FOLYÓIRATSZEMLE 

SZEMELVÉNYEK A KÜLFÖLDI KATONAI  
FOLYÓIRATOKBÓL 

Lits Gábor1 

I.   COOK  ÉS  CHILL  A  CSAPAT  ÉTKEZTETÉS  
ÚJ  RENDSZERE 

Az ételek gyártása, csomagolása, tárolása és elkészítése az új rend-
szerű konyhagép generációval egészségtudatosabb, korszerűbb, környe-
zetkímélőbb és még olcsóbb is. Ezáltal a lehető legjobb ellátást lehet biz-
tosítani a csapatélelmezés területén. 

Alig volt eddig még olyan újítás, amelyet olyan nagyfokú előítélet-
tel, kétellyel, szkeptikusan fogadtak és szemléltek volna, mint a Cooc és 
Chill2 eljárást. 

E közben állandóan elhangzott az a központi kérdés, hogy: „Mi is az 
a Cook és Ghill tulajdonképpen?”. 

Az osztrák hadseregben az utóbbi években az élelmezés területén 
alapvető szemléletváltozás, másként gondolkodás következett be. 
„Agyonzabáltatni őket? többé nem”. Az egy, esetenként a kétmenüs főtt 
ételes ellátásról egy újfajta ellátási rendszerre való áttéréssel az ellátásban 
résztvevők, megváltozott igényeinek kívánnak jobban megfelelni, eleget 
tenni. 

Az étkezési szokások megváltozása és a hivatásos katonai élet mai 
és jövőbeni követelményei alapján Az Osztrák Szövetségi Hadseregben 
a konyha többé már nem kizárólag csak a katonák közvetlen etetőjévé, 
hanem az élelmezési ellátáson belül, mint üzemi ellátó, szállítóvá is válik. 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
2 Cooc és Chill=főz és hűt. 
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Az üzemi ellátásban résztvevők csoportja, az egyes ételek összetevő-
inek az elkészítésével nagyobb lesz, és ezt a tényt a jövőben a Cook és 
Chill-rendszerű központi konyhánál számításba kell venni. 

A Cook és Chill, alkotó elemenkénti ellátást tartalmaz több szem-
pontból is, (összeállításokat egyes kész ételekből), amelyet egy csapatel-
látás követelményrendszerénél minden szempontból figyelembe és szá-
mításba kell venni. Ezen túlmenően higiéniai és táplálkozásfiziológiai 
szempontból is, mindenképpen javítja a minőséget. 

Másként van, mint a „régi jó időkben” amikor az anya vagy a nagy-
mama naponta főzött és kész ételekkel látta el a családot. Azóta felnőtt 
egy teljesen más generáció, akiket már az óvodában, már két-három éves 
koruktól üzemi koszttal tápláltak. Az óvodából az iskolába kerüléssel – a 
városokban többnyire egész napos iskolákban – tovább folytatódik az 
ilyen fajta üzemi ellátás. 

Sok ember szinte egész életében elsődlegesen üzemi ellátásszerűen 
étkezik. Ezért is különösen fontos az elkészített étel minősége, hogy az 
étkezést igénybe vevőknek (az ellátottaknak) egészséges, tápláló ételeket 
szállítsanak és ezzel jelentősen hozzájárulnak a népegészség növeléséhez 
is. Üzemgazdasági szempontból békeidőben csak igen kevés csapatkony-
ha felel meg élelmezési vállalkozásszerűen a teljes kihasználhatóságnak. 
Ha teljes kihasználásról beszélünk elsősorban a feldolgozásra alkalmas 
területekre és a konyhagépekre gondolunk, a személyi feltételekre kevés-
bé. Ezért is volt  gazdasági szempontból is lépéskényszer az e fajta új-
rendszerű tevékenység. 

Célkitűzés 

2005 augusztusára tervezték a Bundesheer első Cook és Chill eljá-
rással működő központi konyhájának és a körzetébe tartozó kiadóhelyek-
nek az üzembe helyezését (ételek alkotó elemeivel történő ellátását). A 
tényleges üzembe helyezés egy központi konyhával és három, különböző 
laktanyába kihelyezett kiadókonyhával 2005. augusztus 22-én meg is tör-
tént. 

A teljes költségek csökkentése mellett mindenekelőtt minőség növe-
kedést, valamint szabványosítást, (szakosodást) kell elérni: szabványosí-
tást a konyhai felszerelések területén, személyi állomány vonatkozásában 
(megfelelő végrehajtási tervvel összekötve), az élelmezési terv, a recep-
tek és ezekkel kapcsolatos beszerzéseket érintően is. 
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Mindezeknek meg kell felelni a Hazard Analysed Critical Control 
Points (HACCP)3 előírásainak, a melegen tartás pontos időtartamnak 
(maximum három óra), összhangban kell lenni a hadigazdálkodás élelme-
zésre vonatkozó lényeges előírásaival. 

Az ide vonatkozó élelmezési irányelvek, előírások 

Eddig a csapatellátásban a „friss készételkészítés” vagy ahogy is-
mert volt a „Cooc és Serve”4 (Főz és Kiszolgál) volt a meghatározó élel-
mezési ellátási mód. Az ellátásnak ennél a formájánál a terméket (ételt) 
az elkészítés után közvetlenül átadták a fogyasztónak, forrón kiadagolták, 
vagy megfőzés után melegen tartották, amíg át nem adták a felhasználók-
nak. 

A Szövetségi Hivatal – 1997. június 25 - én kelt – Élelmezési Irány-
elvei – az alábbiakat írják elő:  

• Sütés vagy főzés után az ételt olyan melegen kell tartani amennyi-
re csak lehetséges, minden esetben azonban legalább 75 C fok fe-
lett. Hőmérséklet csökkenés egy órán keresztül engedhető meg, de 
akkor sem csökkenhet 70 C fok alá. A melegen való tartás a há-
rom órát nem haladhatja meg. 

• Az étel hőmérsékletének a konyhából történő kiadáskor legalább 
75 fokosnak kell lenni. 

• A fentiekben megadott hőmérsékleteket az étel szállítása során is 
be kell tartani (az ételt forró állapotban kell szállítani).  

• Ételeket vagy az ételek egyes elemeit az elkészítés folyamatában 
sem szabad langyos állapotban tartani. 

Közelebbről szemlélve és ismerve a Bundesheer jelenlegi, Cooc és 
Chill eljárás nélküli élelmezési ellátási rendszerét, megállapítható, hogy 
jóllehet az élelmiszereket feldolgozó berendezések megfelelően elkészítik 
a meleg ételt, de ezt követően a kiadagolás, felszolgálás, valamint a lan-
gyos melegen tartás során, még a fogyasztás előtt, jelentős vitamin és 

                                                      
3 Hazard Analysed Critical Control Points=Kockázat Elemző Bíráló Ellenőrző 
Központ. 
4 Cooc és Serve=Főz és Felszolgál. 
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tápanyagveszteség lép fel. Továbbiakban jönnek az ízlelési, érzékelési 
problémák, (az étel kiszáradása, színének elvesztése, zsírok lerakódása) 
és végül a baktériumok, vírusok megjelenése miatt, növekednek a mikro-
biológiai veszélyek is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A minőség és a feldolgozás különösen fontos az egészséges étel  
elkészítése és szállítása érdekében. 

Két gyakran feltett kérdés 

Tudjuk e garantálni a maximális melegen történő tartást pl. egy bur-
genlandi bevetés során, gyakorlaton, katasztrófa elhárítás során vagy né-
mely agglomerációban hosszú útszakaszok, nagytávolságok megtétele 
után? 

Garantálhatjuk e minden területre kiterjedően a csapatkonyhák vo-
natkozásában a meghatározott időnormák betartását? 

Az egyértelmű válasz mindkettőre: igen! 
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A csomagológép a terméket lágyfóliába, vákuum alatt,  
védőatmoszféra képzéssel csomagolja. 

Honnan ered, honnan jött a Cooc és Chill? 

Az eddigiekben leírt ételkészítési mód, alternatív megoldásként az 
USA-ban keletkezett 60 évvel ezelőtt, az ételek elkészítésének új formá-
jaként. Az „új” azért csak idézőjelben említve, mert ezt a formát már a 
Római Birodalomban is alkalmazták, természetesen nem a mai formájá-
ban és nem is a mai gépekkel és nem a mikrobiológia, mint háttértudo-
mány, ismereteivel. A Római Birodalomban szolgáltak „jégpincérek” 
akik télen a hegyekből hordott hóval és jéggel töltötték meg a barlango-
kat, ezeket szalmával szigetelték és a nyári hónapokban, ezekben hűtötték 
az élelmiszereket. Európában a Cooc és Chill több országban meghono-
sodott, így Nagy- Britanniában, Franciaországban, Belgiumban, Svédor-
szágban, Hollandiában és Németországban. 

A Cooc és Chill jelentősége a nyolcvanas években az élménygaszt-
ronómia felfutása miatt gyengült a közellátásban és ez által vesztett jelen-
tőségéből. Csak az utóbbi években bekövetkezett centralizálási és költség 
optimatizálási törekvések, a mikrobiológiai veszélyek tudatosulása és táp-
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lálkozásfiziológiai problémák miatt került ez az eljárás ismét előtérbe és 
sok helyen alkalmazásra. Bevezetésre és alkalmazásra mindenekelőtt hi-
giéniailag érzékeny helyeken, mint kórházak, szanatóriumok, iskolák, 
óvodák, de az üzemi étkeztetés területein több területileg elválasztott 
szervezetekben, mint ahogy az osztrák hadseregben is, került sor.  

Védőatmoszférával elszigetelik az ételt, ezáltal megakadályozzák 
a mikroorganizmusok képződést. 

A Cook és Chill meghatározása 

A Cook és Chill az ételkészítésben olyan eljárás, amelynél az étel 
összetevőit hagyományos eljárással megfőzik és közvetlenül az elkészí-
tés után gyorshűtési eljárással lehűtik. Ezzel a főzési eljárás megszakad.  

Ezt követően a terméket fóliába csomagolják, ellátják védőlégréteg-
gel, lehegesztik és fagypont feletti hőmérsékleten (maximum 4 C fok fe-
lett) tárolják. Ez a tárolás az eljárást követően három hétig tarthat (pasztő-
rözött hűtött étel). 
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Az étel hűtésének, tárolásának folyamata, fő irányvonala 

• Azok az ételek, amelyek nem kerülnek közvetlenül fogyasztás-
ra, gyorsan lehűtésre kerülnek; 

• 75 fok C- ról 10 C fok- ra történő lehűlésnek egy óra alatt meg 
kell történnie; 

• A tárolásra szánt adagok nagyságát úgy kell megválasztani, 
hogy ez az időtartam a megszabott hűtési feltételeket biztosítsa, 
azoknak biztonságosan megfeleljen (pl. kisebb adagokat készí-
teni, vagy lapos rétegekben elhelyezni, a legjobb gyorshűtést 
un. sokkoló hűtést alkalmazni). Az étel ezt követően un. tároló 
hűtésen további hűtésre kerül. A lehűtött készételek tároló hő-
mérséklete 4 C fok, ugyanekkora szállítás közben is. Szállítás 
közben sem mehet 8 C fok fölé a hőmérséklet. Már egy csekély 
hőmérséklet emelkedés is lehetővé teszi a hidegtűrő kórokozók 
elszaporodását. 

• Ezeknek az ételeknek hűtött állapotban történő kiadagolásánál  
a helység hőmérséklete is maximum csak 12 C fok lehet. 

• Azokat a hűtött ételeket, amelyeket felhasználáskor melegen 
kell elfogyasztani, a kiadás előtt még egyszer átforrósítják, 
amelynél az étel belső részei hőmérsékletének (maghőmérsék-
let), legalább 70 C foknak kell lenni. Ezen irányvonalnak a be-
tartása egyrészt minimálisra csökkenti az egészség veszélyezte-
tését, másrészt maximálisan megőrzi az étel tápanyag tartalmát. 
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Az ételt két nappal előre elkészítik, azonnal csomagolják lehűtik  
és adagolják. 

A garancia törvény 

A garancia törvény tervbe veszi egy független veszélyeztetési fele-
lősség alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy az étel elkészítése, élelmiszerek, 
élvezeti cikkek elkészítése is a „termék” kategóriába tartozik. Ezáltal kár, 
hiba, baleset esetén a felelősség mindig a végtermék készítőjét terheli, 
akkor is, ha a hiba az alapanyagban, vagy a résztermékben volt vagy ke-
letkezett. Egy további lényeges pontja a garancia törvénynek a bizonyíték 
visszafordulása: Jön egy katona, vagy egy más ellátásban részesült és 
büntető feljelentést tesz, mert az egészségét károsodás érte. Nem neki kell 
a konyha felelősségét bizonyítani, hanem a konyhát üzemeltetőnek kell 
a vétlenségét bizonyítani. A felelősség megítélése és az eljárás lefolytatá-
sa szempontjából „a munkafolyamat, a higiénia és az eszközök, felszere-
lések összjátéka (tökéletes vagy nem megfelelő volta) döntő jelentősé-
gű”.  

Ezért a Cook és Chill bevezetésének időszakában üzemeltetési pró-
bagyakorlat sorozatokat hajtottak végre Bécsben tábori körülmények kö-
zött, a bécsi városi élelmiszervizsgáló és ellenőrző hivatal bevonásával. 
Az ellenőrzések során egy, három, öt és hét napos periódusokban vizsgál-
ták a folyamatot és az ételek minőségét esetleges szennyeződések és 
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egészségre káros mikroorganizmusok vonatkozásában azért, hogy bizo-
nyosságot szerezzenek afelől, hogy az ellátásban részesülőket semmilyen 
egészségre káros hatás nem éri. A vizsgálatsorozat eredményei: az ellen-
őrzések, vizsgálatok során semmilyen kifogás, egyetlen probléma sem 
merült fel. 

A készterméket egy csomagológéppel vákuum alatt és védőlégkör 
képzéssel lágy fóliába csomagolják. Ez az eljárás megakadályozza a víz-
pára és az oxigén negatív befolyását, amelyek táptalajét jelentik az egész-
ségre káros mikroorganizmusok szaporodásának. A védőlégkör, amely 
széndioxidból és nitrogénből áll, amelyet a fólia lepecsételése előtt a 
csomagba fújnak, akadályozza meg a mikroorganizmusok képződését. 
Ezek biztosítják a hosszabb eltarthatóságot és ezáltal a termék biztonságát 
is. 

A többfokozatú kombinált csomagolás és lezárás a hozzátartozó kor-
szerű csomagoló, lezáró és vákuumozó géppel, lényegesen egészségtuda-
tosabb, költség kímélőbb, környezetvédő és fejlettebb formáját jelenti az 
élelmezési ellátásban részesülők feletti gondoskodásnak. 

A Cooc és Chill előnyei  

• Jobb és élelmezés fiziológiai szempontból változatlan minőséget 
jelent, ellentétben az ételt melegen tartó eljárással; 

• Betartja a higiéniai előírások szempontjából igen fontos és alapve-
tően szükséges hőmérsékleti és időnormákat; 

• A termelés biztonsága a Kockázat Elemző Bíráló Ellenőrző Rend-
szer elveire épül; 

• A termelékenység növekszik; 

• Kevesebb veszteség és csekélyebb túltermelés a pontos kalkuláció 
és beszerzés, valamint az üzemi konyhák kezelésére kidolgozott 
számítógépes program alkalmazásának eredményeként; 

• Csökkennek az alkalmazottakra, bérekre fordítandó kiadások, mi-
vel elegendő a termelésben foglalkoztatni szakszemélyzetet, a 
csomagolásnál, illetve a kiadóhelyeken részben lehetséges betaní-
tott dolgozókat is alkalmazni; 

• Az eszközfelhasználás és a termelési eljárás optimális; 
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• A kis kiadóhelyek gazdaságosabb ellátása; 

• Kiesik a tisztításra fordított összeg és az „egy utas csomagolás” 
következtében csökken a környezet terhelése; 

• Főzésmentes hétvége, kedvezőbb munkaidő; 

• Rugalmasság a legkülönbözőbb kiadási idők következtében; 

• Nagyfokú rugalmasság a logisztika területén, mivel a kiszállításo-
kat célszerű (lehetséges) csekélyforgalmú időszakban végrehajta-
ni; 

• Hosszabb eltarthatósági idő. 

A Cook és Chill hátrányai 

Leglényegesebb hátrányokként az alábbiakat lehet számításba ven-
ni: 

• A gyorsfagyasztó rendszer költségeinek az előteremtése; 

• Nagyobb mennyiségű étkészlet biztosítása (többször használatos 
eszközök esetén); 

• Hulladék növekedése (egyszer használatos evőeszközök esetén), 
ami kétségtelenül ellentétben áll a tisztító eszközök csökkenésé-
vel; 

• Bizonyos korlátozások az étlapban (változások a gyártási módok-
ban); 

• Pontos munka, receptek alapján; 

• Logisztikai többlet ráfordítás. 
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Nem csak magas színtű csapatélelmezés, hanem  
kulturált kiadóhely és étterem is tartozik a Cook és Chill projekthez. 

Összefoglalás 

Az eddig leírtak néhány fontos eleme mintegy összefoglalásképpen 
kiemelhető: a Cook és Chill a vele szemben támasztott követelmények 
szerint, élelmezésfiziológia, mikrobiológia és üzemgazdasági ráfordítás 
szempontjából, az eddigiekhez viszonyítva a jövőben lényegesen jobb 
helyzetet fog teremteni. A törvény által megszabott irányelveket is jobban 
figyelembe, számításba lehet venni ebben a rendszerben. 

Vegyük például Bécset: a bécsi helyőrség ellátó körzetében a jövő-
ben, igény szerint napi egy-három étkeztetés biztosításával, összesen egy 
központi konyháról fog történni az ellátás. Ehhez a konyhához csatlako-
zik Bécs valamennyi étkeztetést biztosító katonai objektuma, mint kiadó 
konyhák. Az ételeket két napra előre elkészítik (megfőzik, sütik) és a 
meghatározott feltételeknek megfelelően azonnal csomagolják, hűtik és 
adagokban tárolják. 

A kiadagolt terméket újszerű termo tárolókban, teherautóval, lehe-
tőleg gyérforgalmú időszakban, kiszállítják a felhasználókhoz. A kiadó-
konyhákban a felelős személy a helyszínen átveszi az árút. Az étel végső 
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elkészítése (átforrósítása) közvetlenül akkor történik meg, amikor a kato-
nák vagy az egyéb igénybevevők belépnek az étterembe. Ezzel a hosszú 
„melegen tartási idő” elkerülhető. 

A vezetés, irányítás folyamata is összehangolható. A jelenlegi hely-
zetben a kiadókonyhák a központi konyhával az elektronikus adatfeldol-
gozás módszerével kommunikálnak. A jelenleg alkalmazott üzemi kony-
hakezelési programot hozzákapcsolták a rendszerhez és ez adja, biztosítja 
az alapokat a termeléshez. A kiadókonyhák napi bontásban jelentik az 
igényeiket és ezeket hozzáigazítják a meglévő tartalékokhoz és a még 
szükséges termelési mennyiséghez. Ezzel az étkezést igénylő kívánsága is 
rugalmasan beépül a magas szintű ellátás rendszerébe. 

Mint ahogy a polgári életben már évek óta gyakorlat a vonalkódok 
és a lézerolvasók használata, amelyek leegyszerűsítik az alkalmazást és a 
minimumra csökkentik a hibaforrást. A vonalkód rendszert a központi 
konyha és a kiadókonyhák áruraktáraiban dokumentálásra, árú kiadásra 
és leltározásra alkalmazzák. 

A kivonuló egységeket a mindenkori kiadókonyhák látják el a 
szükséges ételekkel.  

Riadóztatás esetén igénybe veszik a kiadó konyháknál tárolt „zárolt 
készleteket”. 

Bevetés és gyakorlatok során a csapatok élelemmel történő ellátása 
hideg állapotban, mindenekelőtt nagyobb távolságokon keresztül, lé-
nyegesen egyszerűbben szervezhető, mint melegen tartó eljárással. Az 
ételt megfelelő gépkocsikkal kiszállítják, szétosztják és ezt követően a 
mindenkori tábori konyha szakcsapatok kiadásra előkészítik. 

Ezzel az eljárással teljes egészében kiesik a körülményes és veszé-
lyes tárolása a már megfőzött, de még ki nem adott ételnek, a szükséges 
alapanyagok helyszíni beszerzése, valamint a tábori konyha telepítésére 
megfelelő terület felderítése és a tábori konyha elhelyezése. Mindezekre 
legjobb példaként az osztrák KFOR csapatok Dragas-ban történt ellátá-
sa szolgált. 

A Cook és Chill a jelenbe kerül bevezetésre az osztrák hadseregben. 
A már eddig megszerzett tapasztalatok is fontos építőköveket jelentenek a 
további fejlesztéshez a rendszer teljes kiépítéséhez. 
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A továbbiakban tekintsük át, hogyan is néz ki....? 

A Cook és Chill megvalósítása a mindennapokban,  
gyakorlatokon és bevetések során 

A Coook és Chill eljárással elkészített ételt  a szakszemélyzet, az 
étel szempontjából sokkal kíméletesebb módon tudja biztosítani mint a 
hagyományos melegen tartási eljárással, mivel a végtermék elkészítését 
külön fázisokra osztja, és az ételt  a legjobb minőségben közvetlenül a 
fogyasztónak adja át. 

Az új főzési eljárás elméleti hátterének és az átalakítási folyamatá-
nak vázlatos bemutatása után tekintsük át, hogyan is történik ez a folya-
mat az osztrák hadseregben a mindennapokban, gyakorlatokon és harci 
bevetések során. A továbbiakban tehát fő kérdésekként: 

• az eddigi üzemi eljárás tapasztalataival, 

• az új főzési eljárás gyakorlatával a mindennapokban és 

• a Cook és Chill eljárással gyakorlatokon és bevetések során, cél-
szerű foglalkozni. 

Az eddigi üzemeltetés tapasztalatai 

A Cook és Chill nem tudomány és nem állítja a végrehajtókat, a fe-
lelősöket megoldhatatlan feladatok elé. Ennek ellenére egyfajta „másként 
gondolkodást” igényel a gyártás, csomagolás és a logisztika területén. 
Lényegében az ételt/terméket magát, hagyományos módon és minőség-
ben készítik el.  

A termék kezelésében a különbség a főzési ponttól kezdődik. A 
Cook és Chill eljárásban a terméket többnyire „csak” 75 C fokon főzik, 
ez követően sokkoló hűtésnek vetik alá és csomagolják. A „csak” azon-
ban mindenképpen idézőjelben értendő, mert számos terméknél elérve a 
75 C fok maghőmérsékletet, (amelyet az élelmezési irányelvek megszab-
nak, azért hogy a mikrobiológiai rizikó a minimumra csökkenjen), az étel 
még nem készült el teljesen. 
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Szállítás (max. 8oC) Szállítás (max. 8oC)

Áruátvétel 

Tárolás 

Előkészítés 

Elkészítés sütés-főzés 

Kitöltés (forrón) 

Regenerálás 

Áruátvétel 
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Kiadás 

Kiadás Hűtött tárolás (40C) 

Hidegen kiadagolás

Sokkoló hűtés (750C-ról 100 C) 

Kitöltés 

Szállítás 
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Tárolás 

Előkészítés 

Elkészítés sütés-főzés 

 

220 Hagyományos (balra) a Cook és Chill eljárás (jobbra) és a hozzájuk tartozó elkészítési ütemek. 
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Vegyük példaként a zöldséget: számos zöldségféle, miután elérte fő-
zése során a maghőmérsékletet, még nincs teljesen megfőzve, a belseje 
még többnyire kemény. Ha a zöldséget ilyen állapotban szolgálnák fel, 
nem maradnának el a reklamációk, mert a fogyasztók számára túl kemény 
lenne. A Cook és Chill tudja ezt és tudatosan vezérli ezt az eljárást, miu-
tán a termék még további feldolgozásra kerül. Az étel végső elkészítése a 
kiadókonyhában történik a regeneráló eljárással és így az étel a legjobb 
minőségben kerül a fogyasztóhoz. 

A Cook és Chill eljárással készült ételt a szakszemélyzet sokkal kí-
méletesebben képes megfőzni, mint hagyományos főzési melegen tartási 
eljárással, miután az étel csak egy későbbi időpontban lesz teljesen ké-
szen. 

Az étel elkészítése az alábbi fázisokra tagolódik: 

• előkészítés, 

• elkészítés (főzés/sütés), 

• sokkoló hűtés, 

• becsomagolás (vákuumozás, fóliázás védő atmoszféra), 

• tároló hűtés, 

• kiszállítás, 

• felújítás (regenerálás), 

• kiszolgálás. 

Ezáltal a fontos tartalmi anyagok mint vitaminok, ásványi anyagok, 
és nyomelemek a lehető legjobban biztosítottak, megmaradnak. 

A legnagyobb kihívást az étlaptervek átalakítása, másként való fel-
építése képezi. Sok konyhában eddig étlapot írtak, amelyben a felelősök, 
a készítők egy fogást (menüt) papírra vetettek, közszemlére tették ki anél-
kül, hogy a folyamatot a konyhán figyelemmel kisérték volna. A Cook és 
Chill étlaptervénél szükséges egyfajta visszafelé történő tervezés, amely 
a csomagolással kezdődik. Ennek megfelelően a recepteket ehhez kell 
hozzáigazítani és modulrendszerűen felépíteni. Korábban egy recept így 
hangzott: „Gulyás, zsemlegombóccal és egy szelet kenyér”. Az eljárás a 
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Cook és Chill-nál sem történik másként, mégis a Cook és Chill-nél itt 
három recept van: Gulyás, Zsemlegombóc, és Kenyér. Ennek végrehaj-
tására az utasítás a csomagológép rendszerében a hozzáigazított munka-
folyamatban és a felcímkézés követelményében van. A receptek fontos 
oszlopát képezik továbbá a receptek ételkategóriák szerinti felosztása. 

(A továbbiakban a receptek készítésének folyamata csak szűk réteget 
érintő specifikumokat tartalmaz, ezért ezen a területen célszerű tovább-
lépni). 

Ellátás békeidőben 

A Cook és Chill eljárás további fontos oszlopa az osztrák Bundes-
heernél a rendszerhez igazított szoftverrel (alkalmazási programmal) tör-
ténő alátámasztása (Üzemi konyha alkalmazása Cook és Chill Windows 
bázisra) és elsőként való alkalmazása, egy kis hálózatnak, amely direkt-
kapcsolatban történik a központi konyha és az egyes kiadókonyhák kö-
zött. Az ily módon történő kommunikációnál a hibaforrás minimális, el-
lentétben a szóbeli közlésekkel, ahol ez igen gyakran előfordul. 
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A Cook és Chill eljárás elvi vázlata az árú szállítástól az étel kiadásáig 
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Gyakorlatban történő végrehajtása 

Az első lépésben valamennyi kiadókonyhánál meghatározzák az 
ételek biztosítására vonatkozó követelményeket a kialakult étkezési szo-
kásoknak és a hivatalos elvárásoknak megfelelően. A számítások alap-
jául az adott kiadókonyhánál az ellátásban részesülők kialakult étkezési 
szokásainak megfelelően 100 adag ételt vesznek alapul. 

Egy példa a levesre: 100 adaghoz mindig 100 levest szállítanak ki 
egy bizonyos konyhához, ebből 60 tiszta (lisztmentes), 40 pedig behabart 
vagy berántott. Ehhez hasonlóan minden más ételkategóriát ennek megfe-
lelően definiálnak. Minden egyes kiadókonyhának meg kell határoznia a 
saját ételtípusait és elosztórendszerét, amellyel szavatolják, hogy az éte-
lek a helyi étkezési szokásoknak megfelelnek és nem csupán egy kény-
szerhelyzetet (ezt kapod és kész) fogadnak el. A kívánatos személyiség-
jegyek és a helyi szokások, ezáltal kerülnek megtartásra. Ezzel szét-
oszlanak a kiadókonyhák leendő vezetőinek beszélgetés közben gyakran 
szóba hozott aggályai is. Az osztrák területekre érvényes recept normatí-
vák betartása és a közízlés irányítása nem volt kitűzött cél a Cook és 
Chill bevezetésénél. 

A kiadókonyhák a receptek maghatározásával megteremtik az alap-
ját a folyamatos üzem beindításának. 

A következő lépés az étlap elkészítése  

Az étlapot élelmezési kategóriák szerint osztják fel. Az ellátási kate-
góriák ilyen fajta felosztásával lehet, miután az étlapterv elkészült, vala-
mennyi kiadókonyha jelentése alapján az előrelátható élelmezési létszá-
mot és a még fel nem használt raktárban tartott árukészletet, a már 
definiált szétosztási kulcs alapján meghatározni, igénybe venni. Csak 
amikor már minden adat rendelkezésre áll, akkor lehet a központi 
konyhában a termelést megkezdeni. 

Az ebéd és a vacsora megrendelése 

A kiadókonyhákat, az előrelátható étkezési létszám alapján, három 
napra előre ellátják a központi konyhában elkészített ételekkel. Ennek 
az előnye, hogy a kiadókonyhák az étkezési létszámban előre nem látott 
módosítások esetén is képesek reagálni a változásokra és az étkeztetést a 
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megváltozott létszámnak megfelelően tudják biztosítani. Ennek bizonyí-
tása egy példán keresztül: 

Az előrelátható étkezési létszám alapján, egy kiadó konyha számá-
ra, egy meghatározott héten keresztül naponta 300 adag ételre volt 
szükség, hétfőn valóságban is 300 adag étel került elfogyasztásra. A na-
pi leltárjelentés ez alapján 0 maradványt jelentett vissza a központi 
konyha felé. Ezen visszajelzés alapján a konyha keddre, szerdára és 
csütörtökre is 300 - 300 adag étel készített és küldött a kiadó konyának.  

Kedden a kiadókonyha jelentette a központi konyhának, hogy      
20 adag ételt nem bontott és nem használt fel. Ezért a központi konyha 
szerdán péntekre csak 280 adag ételt készített el. Ez a 20 adag étel szer-
dán kínálatra és felhasználásra került azonos feltételekkel (hiszen hűtött, 
eredeti csomagolású, nem regenerált termék volt), elkészítették és kiegé-
szítésként felhasználásra került.  

Szerdán azonban a 300 előre bejelentett adag helyett 400 adag fel-
használását jelentették. Tisztán számszakilag ez nem lehetett volna le-
hetséges, ha a kiadókonyha csak egy napra előre tárolt volna ételt. Az ál-
tal, hogy a kiadó konyha termékeket mindég három napra előre tárol, 
megvolt a lehetőség, hogy a következő napról a szükséges mennyiséget 
felhasználja. A kiadókonyha jelentette a központi konyhának, hogy a csü-
törtöki készletből 100 adagot felhasznált. A központi konyha ezért csütör-
tökön 400 adagot készített, ezáltal a következő napra (napokra) a szüksé-
ges mennyiség, 300 adag, ismét rendelkezésre állt. Az eljárás lényege, 
hogy a három napra előre történő készletezésből a napi változások, fenn-
akadás nélkül azonnal biztosíthatók. 

Azokat az ételcsomagokat, melyeket egyszer már felbontottak étel-
kínálatra többé már nem használhatóak fel. Ugyanez vonatkozik arra az 
ételre is, amit egyszer már regeneráltak. Ezeket, a jogi előírásoknak meg-
felelően a kiadókonyhának kell hulladékként elszállítani. 

A vacsora megrendelése 

A vacsora igénylése, szállítása, tárolása és kiadása az ebéddel azo-
nos módon és eljárással történik. 
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A reggeli megrendelése 

A kiadó konyha a rendelkezésére álló költségkeret terhére E-mail-
on megrendeli a reggelit a vele szerződésben álló kereskedőktől (pl. Pé-
kek, Hentesek, Tejüzem). A kiadó konyha vezetése számára úgy tűnhet 
ez a tevékenység, a megrendelés folyamata, hasonló ahhoz, mint ahogy 
ez eddig is történt. Az adatok azonban a háttérben keresztül futnak a köz-
ponti konyhán, ott megfelelő formában, anyag nemenként összesítik, 
szortírozzák és árú nemenként a megfelelő szállítók között szétosztják és 
megrendelik. A szállító az árút a kívánt időpontban a kiadó konyha szá-
mára szállítja ki. A kiadó konyha felelős átvevője átveszi az árút, ellenőr-
zi a mennyiséget és a minőséget (a Kockázat Elemző Bíráló Ellenőrző 
Központ előírásainak megfelelően) és elektronikus úton jelenti, visszajel-
zi a szállítás megtörténtét a központi konyhának. 

Valamennyi szárazárú, hosszabb eltarthatósági időtartammal, egy 
négyhetes ritmusban kerül kiszállításra, a beérkezett mennyiséget el-
könyvelik és a felhasználásig egy megfelelő raktár részlegben tárolják. 
Ez a folyamat valamennyi kiadókonyhában azonos elvek alapján szerve-
ződik és kerül végrehajtásra. Az így kiadott ételeket a központi konyhá-
ban összesítik és további feldolgozásra kerül. 

A központi konyha csak akkor kezdi meg a termelést, amikor már 
megkapta a kiadókonyhák adatait. Az elkészült termékekre a folyamat 
végén egy, a gép által készített árú címke kerül, mely az alábbi fontos in-
formációkat tartalmazza: 

• Katonai parancsnokság megnevezése, címe. 

• Menü száma: 40/1. 

• Menü megnevezése: főtt marhahús. 

• Mennyiség: 8 adag. 

• Regenerálási utasítás: sütő előmelegítése 130 fok C. 

                                         regenerálás 110 fok C. 

                                         nedvességtartalom 100%. 

                                         időtartam 12 perc. 

                                         maghőmérséklet 75 fok C. 

• Vonalkód................. 
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• Gyártás jellemzése: védőatmoszféra alatt csomagolva. 

• Tárolás maximum 4 C fok. 

• Gyártás időpontja: 2005. 11. 30. 

• Felhasználható:     2005. 12. 07. 

A Cook és Chill alkalmazása gyakorlatok és bevetések során 

Mi eshetne jobban egy parancsnok számára gyakorlatok vagy éles 
alkalmazások során, mint az ha a kitűzött feladatok minél jobb teljesíté-
se érdekében is, a katonái számára mindenkor meleg ételt tudna biztosí-
tani. 

Az elmúlt időkben milyen nagy különbség volt aközött a két időpont 
között, nevezzük x-nek, amikor az ételt kitöltötték, elhozták a századhoz, 
szakaszhoz vagy rajhoz  és a között az időpont között, nevezzük y-nak, 
amikor az ételt helyben ki is adták és a katonák  végre megehették. Mi-
lyen gyakran előfordult, hogy a rajok vagy szakaszok megváltozott vagy 
új harci feladatai miatta a betervezett ételkiosztási időt nem lehetett betar-
tani, ami többnyire odavezetett, hogy az étel hosszabb időt volt a szállító 
bokszban és lassan kihűlt. Mindenki tudja, hogy egy langyos vagy már 
teljesen kihűlt étel nem növeli a katonák harckészségét. A tábori szakács 
számára sem volt lelkesítő tényező, hogy a legénység állandóan elitélen-
dően kritizálja és ő ugyanakkor nincs abban a helyzetben, hogy állandóan 
meleg ételt tudjon biztosítani. 

A múltban mindig feltették az a kérdést, hogy vajon ütközetben, a 
tábori szakács vagy a tábori szakács parancsnoka  törvényileg kötelezhető 
e a megfelelő (meleg) étkezés biztosítására. A válasz mindkettő esetében, 
mint ahogy ezt a tapasztalatok is bizonyították, teljes megelégedettséggel 
ez soha nem lehetséges. 

Most a Cook és Chill eljárással egy olyan rendszerre támaszkodhat-
nak, amely teljes döntési felelőséggel úgy a harcterületen, mint tábori 
konyha vonatkozásában is a követelményeknek teljes mértékben megfe-
lelhet.  
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Tábori konyha 2000. 

Már magának a tábori konyha helyének a felderítése is lényegesen 
könnyebbé válik. Nem kell többé olyan megfelelő épületeket találni, ame-
lyeket előírnak a törvényi rendelkezések! 

A Cook és Chill előnyei tábori (harci) körülmények között: 

• Nem kell a tábori konyha helyét nagy erőráfordítással felderíteni; 

• Váratlanság esetén gyors és rugalmas áttelepítés; 

• Az ételkiadás gyors végrehajtása. Itt a tábori szakács kisebb szak-
képzettséggel (kisebb rendfokozattal) ténylegesen regenerálhat, 
mint ahogy azt a csapat előírások általában megszabják; 

• Lerövidül a melegen tartási idő és 

• Minimálisra csökkennek a mikrobiológiai veszélyek. 

Egy probléma természetesen továbbra is fennállhat és azt a harcásza-
tilag felelős parancsnok oldhatja meg: nevezetesen az ellátmánynak a tá-
bori konyhához történő szállítását. Ez azonban független a helyben törté-
nő elkészítéstől (akár Cook és Chill eljárással akár anélkül készül az étel), 
de független a helyzet megítéléstől és a harctevékenység jellegétől is. 

A Cook és Chill eljárás harcban, bevetések során történő alkalmazá-
sához „kiadókonyhaként” természetesen bizonyos értelemben módosított 
tábori konyha berendezések szükségesek. A „Tábori konyha 2000” típus 



 229 

hűtőgéppel modulrendszerű építésmóddal rendelkezésre állhatna. A jelen-
legi tábori konyha duplafalú üstjeivel és serpenyőjével hasonlóképpen 
felhasználásra kerülhet regenerálás céljából. 

Az étel elkészítése lehetséges lenne a legközelebbi központi kony-
hában. Elméletileg lehetséges egy étel előre két-három hétre, vagy akár 
egy három hónapra történő elkészítése (pasztőrözés által). A kivonult 
csapat a terméket egy hűtőkonténerben közúti szállítással kapná meg. A 
főzési eljárásra készletezett hatalmas mennyiségű ivóvíz („Dragas” beve-
tés Koszovóban, bázistábor Globocica) jelentősen csökkenthető lenne. 

„Dragas” táborban (Koszovó) 2001-2003-ig nyert tapasztalatok 

A bevetett csapatok ellátására az élelmiszert rendkívül rossz úton 
kellett a bázistáborba és ezt követően a magas táborba szállítani. Az 
ivóvizet is ezen az úton kellett biztosítani. Amikor hóesés miatt a szállítás 
az úton lehetetlenné vált légihídra volt szükség az ellátást biztosítására. 
Hatalmas logisztikai ráfordításra volt szükség ahhoz, hogy élelmiszere-
ket és a vizet az üzemszerű működéshez biztosítsák. A nyers állapotú 
élelmiszerek és a víz, ami az ételek elkészítéséhez szükségesek voltak, 
óriási szállítókapacitást követelt. A Cook és Chill termékek alkalmazása 
elősegíthetné a szállítási volumen és a szállítások gyakoriságának a jelen-
tős csökkentését is. 

Természeti katasztrófák, nagy árvizek esetén pl. az érintett régiókat 
hasonlóképpen lehetséges lenne Cook és Chill termékekkel ellátni. Ilyen 
esetekben lehetne a „Tábori konyha 2000” moduljait egyenként helyben 
alkalmazni. Ezzel biztosítva lenne az érintett régió hézagmentes lefedése, 
és minimálisra csökkenne az étel elkészítéséhez szükséges ivóvíz oda-
szállítása. 

A Cook és Chill számos előnyt kínál és biztosít, ellentétben az eddi-
gi melegen tartó eljárással szemben és ellentétben a helyben történő étel 
elkészítésével. Megkönnyíti a napi tevékenységet és növeli az alkalma-
zás, áttelepülés rugalmasságát. Az előre elkészített jobb minőségű ételt 
szolgálna azonban mindenekelőtt minden ellátott javára. 

Felhasznált forrásanyagok: 

• TRUPPENDIENST 2005/6. száma. 

• TRUPPENDIENST 2006/1. száma. 
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II.   SZABAD  ÚT  A  MUNGO-NAK ! 

A Német Szövetségi Minisztérium széleskörű pályáztatás és a pro-
totípus alkalmassági vizsgálatai, valamint Afganisztánban végrehajtott 
csapatpróbák után döntött a „különleges erők számára bevetési jármű-
ként” tervezett Mungo sorsáról, elfogadta és elrendelte a gyártását.  

Ezzel a különleges erők helikopterrel szállítható, nagy védettségű, 
magas fokú terepjáró képességgel rendelkező, univerzálisan alkalmazható 
szállító járművet kaptak.  

A Krauss Maffei Wegman cég elgondolása alapján, a fejlesztés 
eredményeként egy olyan jármű jött létre, amely a mai és a jövő követel-
ményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb páncélvédettséggel rendel-
kező, ugyanakkor igen mozgékony, légi úton is szállítható járművek új 
értékrendjét jelenti. Az első sorozatban 388 db személy és teherszállítás-
ra is alkalmas Mungo kerül legyártásra.  

A Mungo képes 10 katonát teljes fegyverzettel, felszereléssel és      
2 tonna terhet szállítani. Védelmet biztosít a védő, gyalogság elleni ak-
nák és a 7,62 mm normál lövedék ellen, különleges változat esetén acél-
magvas lövedék ellen is 7,62 mm-ig. 

A Mungo, egy teljesen felszerelt ejtőernyős vadász csoporttal, 10 fő 
(1650 kg) együtt, szállítható a CH 53 vagy CH 47 helikopterrel. Három 
bevetésre kész teljesen felszerelt Mungo- gépjármű egyenként 10-10 fős 
legénységével, a Hercules C 130, Transall C 160 vagy az új A 400 M 
szállítórepülővel szállítható. A szállítás külső teherként (csüngve) vagy 
közepes teherernyővel földet érési csillapítással is megoldható. A légi 
szállításra való előkészítés, valamint a harckészenlét elérése kevesebb 
mint 5 perc alatt elérhető. 

A járműveket folyamatosan adják át a különleges erőknek. A szük-
séglet jelenleg több mint 900 jármű. Ennek több mint 40 %-ának többcé-
lú járműváltozatnak kell lennie, melyeknél a gépjármű konténereket 
fegyverzeti felszereléssel, műszaki anyagot, utánpótlást is felvehet és 
szállíthat. A teher emelését és szállítását egy nagy teljesítményű hidrauli-
ka biztosítja. Egy gyors váltókapcsoló segítségével különböző hozzáépí-
tett berendezések is működtethetők, így rakodóvilla, rakodólap, fúrógép, 
földfúró stb. Az ülőpadok beillesztése és kiépítése megkönnyíti a jármű 
gyors elhagyását. 
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„A többcélú jármű változat” bevezetésével a különleges erők beve-
tési (alkalmazási) lehetősége tovább bővül. Az általános (sokoldalú) al-
kalmazhatóság és a magas szintű teljesítőképesség alapján a Mungo több-
féle más missziókban való részvételre is alkalmas. 

A Mungo kifejlesztésében nagy része volt és van a MULTICAR 
thűringiai speciális gépjárműgyárnak, amelyik már 50 éve foglalkozik 
különleges terepjáró gépjárművek gyártásával. A kiváló mozgékonysá-
got az alváz futómű korszerű megoldása biztosítja. Összkerék meghajtás, 
differenciálzárak, elektronikus terhelés ellenőrzés, blokkolásgátló rend-
szer, kényszer futómű és mászó képesség csak néhány a beépített kompo-
nensek közül azért, hogy a mozgást mindenekelőtt nehéz terepen, vala-
mint az emelkedők akadálytalan leküzdését biztosítsák.  

Ebben a gépjármű kategóriában szinte egyedülálló a teljesítménye, 
amely többek között a 3,5 tonna hasznos terhelhetőségben, a lehető leg-
nagyobb fokú védettségben és 2 tonna hasznos teher szállításában nyil-
vánul meg. 

Főbb műszaki-technikai jellemzői 

Súlya 

• összsúly                                                                                 5,3 t 

• hasznos teher                                                                         2,0 t 

Méretei 

• hossza                                                                                   4,24 m 

• magassága                                                                            2,25 m 

• magassága lehajtva                                                              1,91 m 

• szélessége                                                                            1,85 m 

•  

Rendszer teljesítményi adatok 

• személyzet                                                                  2+ max. 8 fő 

• maximális sebesség, 90 km/óra elektronikusan beszabályozva   

• mászó sebességben     0.6 km/óra 
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• motor teljesítmény, 78 kW (105 LE) 3600 fordulatszám/percnél 

• sebesség váltó 5+1, kiegészítő mászó sebesség 
• hajtómű  4x2 vagy 4x4 hozzákapcsolható 

• fordulókör                                                                           < 11 m 

• kapaszkodó képesség                                                          > 60 % 

• keresztdőlés                                                                            30 % 

• hatótávolság                                                                         500 km 

• klímaberendezés                                                                 5.5 kW 

• fűtőberendezés                                                                    5.2 kW 

• kiegészítő fűtőberendezés                                         1.5 - 5.0 kW 

• ABV - berendezés                                                       igény szerint 

 

Felhasznál irodalom: 

• Europaische Sicherheit 2004/2. 

• Soldat und Technik 2004/3. 

Konténerek a stratégiai szállításba. 
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III.   PATRIA  AMV1 

Páncélozott modul jármű az európai megoldás 

A Patria jármű a „Patria-csoporthoz” tartozik, amely a Finn Vé-
delmi Ipar legnagyobb és egyben vezető vállalata. Többségi tulajdonos a 
finn állam. Az EADS2 részesedése a vállalat termelésében 26,8 %, ez ál-
tal biztosított a Patria folyamatos növekedése és ez által egyre magasabb 
a technológiai szintje is. 

Már harminc éve gyűjti a tapasztalatokat a Patria a katonai járművek 
gyártásában és 1984 óta töretlen a lendülete a páncélozott kerekes jármű-
vek gyártásának területén is.  

Az XA -sorozatú páncélozott szállító járművekből eddig több mint 
1200 db gördült le a szalagról a Patria dél-finnországi Hameenlinna 
gyárából. Ezek szinte mind békemissziókban vettek illetve vesznek részt 
ma is különböző nemzetek zászlói alatt, közös alkalmazásban, pl. a 
Golan-fennsíkon, Libanonban, Namíbiában, Eritreaban, a korábbi Jugo-
szláviában, Kambodzsában és Mozambiqban. 

A járművek, ezen alkalmazások során, úgy teljesítmény, mint meg-
bízhatóság és biztonság vonatkozásában alkalmasnak bizonyultak a fel-
adatokra. 

Az XA -sorozatot egyébként soha nem vagy nem elsősorban harc-
járműnek tekintették csak, hanem sokkal inkább szállító járműnek, pl. 
mozgó vezetési és hírközpontnak, egészségügyi járműnek, ABV felderítő 
járműnek és Thales Crotale NG fegyverrendszer alvázaként. Az XA- 
sorozat termelése még ma is folyamatos és szó van egy újabb, több mint 
200 db- s megbízásról. Az eddigi termelés 50%- a exportra ment (Svéd-
ország, Norvégia, Írország, Hollandia) és Dániával van érvénybe egy köl-
csönbérleti szerződés. 

                                                      
1 AMV= Armored Modular Vehicle= páncélozott modul jármű. 
2 EADS= European Aeronautic Defense and Space Company = Európai légi és 
Űrvédelmi Vállalat. 
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Az AMV család 

A Pátria AMV fejlesztése 1955- ben kezdődött a finn fegyveres erők 
megbízásából, egy új alapvetően jobb teljesítményű páncélozott járműre 
vonatkozó tanulmánnyal. A Pátria cég az XP- program tapasztalataiból 
kiindulva, arra építve kezdte meg egy új elgondolás kifejlesztését, széles-
körűen figyelembe véve a finn fegyveres erők megváltozott új rendszerű 
követelményeit. Az új gépjárműre vonatkozó elgondolás alapja (magja) 
a rendkívüli mozgékonysága. Ezt a kerekek ideális nagyságának és szá-
mának a kombinációjával, az egyes kerekek felfüggesztésével, a feszes 
energiaátvitellel, az alváz célszerű megszerkesztésével, nagy sebességgel 
és nehéz terepen is kitűnő manőverező képességgel érte el. 

A modulelven érvényesülő elgondolásnak köszönhetően a jármű 
számos alkalmazási módra könnyűszerrel átalakítható. A modulelv 
alapvetően két síkon érvényesíthető. Egyszer az un. Rendszer- síkon, 
amelynél a felhasználó, az alapváltozatra különböző fő komponenseket és 
különböző alrendszereket, pl. áramfejlesztő, fűtés, klíma, ABV védelem 
stb. kérhet illetve ezek közül választhat. A második sík az alkalmazási 
képesség síkja, azaz különböző felépítmények és/vagy alkalmazástól 
függő felszerelés. 

Az AMV nagyvonalúan kiképzett belső térrel rendelkezik, amely 
egy teljesen modul rendszerbe illeszkedik, viszonylag nagy hasznos te-
herszállító kapacitása és anyagtárolási lehetősége van. A nagy és jól ki-
épített anyagtárolási hely lehetővé teszi szinte valamennyi gyalogsági 
fegyverrendszer elhelyezését, tárolását és szállítását. 

Az AMV terepleküzdő, képessége megközelítően egyenrangú a 
lánctalpas járművekéhez, kiépített úton (műúton) a menettulajdonsága 
egyenesen kitűnő. 

Előállítási költségei alacsonyak, ezáltal gazdaságosan gyártható. 
Egyes elemei polgári és katonai vonatkozásban egyaránt felhasználható-
ak, kereskedelemben beszerezhetők, ezáltal fenntartása is egyszerű és ta-
karékos. 

Összességében ezzel az elgondolással egy a mainál korszerűbb ke-
rekes páncélost állítottak elő, amely a továbbiakban is még jelentős fej-
lesztési lehetőséget rejt magában és melyeket a jövőben hasznosíthat-
nak. 
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Az Új AMV- ből egyelőre még csak néhány darabot, főként teszt-
példányokat gyártottak, a finn fegyveres erők számára, valamint to-
vábbfejlesztési és piackutatási célra. A prototípusokat nemcsak a finn 
fegyveres erőknél, hanem – egyébként kitűnő eredményekkel, minőségi 
mutatókkal – a lengyel és a cseh fegyveres erőknél is kipróbálták. 

Az AMV 8 és 6 kerekes változatban is készülhet. Alapvetően egy jö-
vőbeni járműcsalád alaptípusának tekintik. Lehetséges változatok a 
páncélozott szállító (szállító páncélos), lövészpáncélos, mozgó tűzvezető 
pont. Nemrégiben került aláírásra egy hitelszerződés, melynek keretében 
a finn fegyveres erők számára 100 db. páncélozott személyszállító válto-
zat kerül legyártásra. A sorozatgyártás 2004- be elkezdődött. A szerződés 
szerint 24 db. AMV AMOS változatban (ikercsövű ágyús rendszerben) 
készül. 

AZ AMV 8 kerekes változat győzött Lengyelországban is 

A Lengyel Védelmi Minisztérium alapos, mindenre kiterjedő vizs-
gálat után az AMV- t választotta a lengyel hadsereg számára. A teljes 
szükséglet 700 db jármű. A lengyel WZM3 cég 1,18 Mrd EURO (1,4 
Mrd USA dollár) értékű szerződést kötött és írt alá a Lengyel Védelmi 
Minisztériummal az AMV- k gyártására. A járműveket 2004 és 2013 kö-
zött gyártják és szállítják le. 

A pályázat kiírásánál 60%- ban az ár, 25%- ban a „lengyelesítés” 
15%- ban a nyújtott garanciák játszották a fő szerepet. Műszaki, harcá-
szati vonatkozásban az AMV minden lényeges lengyel követelménynek 
eleget tesz. Ennek a lengyel döntésnek a hátterében egy komplett több 
nemzetiségű, rotációs parancsnokságú dandár felállítása áll, amely há-
rom, lengyel, cseh, és szlovák zászlóaljból állna és amelyet főként nem-
zetközi missziós feladatokra alkalmaznának. 

Ennek a dandárnak alapjárműveként szolgálna az új típusú AMV. 
A Lengyel Védelmi Minisztérium azokra a megállapításokra helyezte a fő 
hangsúlyt, hogy a Patria/WZM megoldás nem csak, hogy a legolcsóbb, 
hanem ígéretes, biztató jövőt is jelenthet és fenntartás szempontjából is a 
legköltségkímélőbb.  

                                                      
3 WZM= Wojskowe Zaklady Mechaniczne= Hadiipari gépgyár. 
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Egy sajtókonferencián a szerződésért felelős lengyel miniszter beje-
lentette, hogy a Pátriától és az olasz Oto Melaratól felajánlott együtt-
működés kiszélesedik. Az aláírt szerződés ugyanis nemcsak a Pátria és a 
WZM közötti együttműködést írja elő, hanem az olasz Oto Melara céggel 
is kiszélesíti a kapcsolatot, melynek keretében az olasz fél a toronyért fe-
lelős. Mintegy 300 járművet Oto Melara Hitfist-toronnyal szerelnek, il-
letve fegyvereznek fel, amelybe egy 30 mm- es Bushmaster-II MK 44 
ágyú és két irányított páncélelhárító rakétavető kerül elhelyezésre. 

A Pátria állandóan nagy értékkel képviselteti magát és tesz eleget 
kötelezettségeinek. Lengyelországban ez az érték közel azonos a szerző-
dés értékével. A lengyel védelmi miniszter hivatalos sajtónyilatkozat 
alapján a Pátriától és az Oto Melarától felkínált részesedés értéke a szer-
ződéskötés 170%- a. A szerződés lényeges része technológia átadás, 
együttműködés a tervezésben, a minőség ellenőrzésben, és logisztikai 
biztosítás, mindenekelőtt azért, hogy a termelés a helyszínen szakszerűen 
történjen. 

Az AMV Csehországban 

A Pátria jármű már több mint egy éve jelen van a Cseh köztársasá-
ban is. A cseh fegyveres erők az Oroszországban készített OT-64 csapat-
szállító járműveinek zömét Pátriával kívánja lecserélni és ebbe a 
projektba a Pátria az első pályázó.  Az AMV- t már 2003- ban Brno-ban 
megrendezett kiállításon lehetett látni, közvetlenül azután, hogy a száraz-
földi erők katonai-technikai hivatala Vyszov-ban tesztelte és értékelte. 

Miután a Pátria gépkocsit korábban az IBCOL Praha cég képvisel-
te, a Pátria ennél a cégnél Patria Praha néven saját leányvállalatot nyi-
tott és Prágában saját irodát rendezett be, hogy a tevékenységet jobban 
kézbe tudja tartani és támogatni. A Pátria cég sikerként könyvelheti, 
hogy rövid időn belül sikerült neki minden számottevő cseh helyen üzleti 
kapcsolatokat teremteni, és a jövőbeni szoros kooperációra egy igen jó 
bázist kiépíteni. 

Az AMV (nyolckerekű változat) műszaki-technikai jellemzői 

Méretei:    

Hossza                                                             7.7 m  

                 Magassága (felépítmény)                                2.3 m 
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                 Szélessége                                                      2.9 m 

                 Súlya                                               14000-26000 kg 

Teljesítmény adatok 

                Teljesítmény viszony/súly                                 15-20 kW/t 

                Maximális sebessége                                          >100 km/h 

                Lejtő leküzdő képessége                                               60% 

                Maximális keresztdőlés                                                 30% 

                Mászóképesség                                                           0.7 m 

                Áthidaló képesség                                                       2.0 m 

                Úszóképesség                           8-10 km/h (<22 000 kg-nál) 

                Gázló leküzdő képesség                                              1.5 m 

                Hatótávolság                                                             800 km 

Lövés elleni védelem 

Modul védőelem ballisztikus lövedék ellen 30 mm-ig. (Továbbiak-
ban: felhasználó követelményeinek megfelelően). 

Motor     Teljesítmény                                                            360 kW 

                Forgatónyomaték                                    1974 fordulat/perc 

Erőátvitel Automata hajtómű üzem                                            7+1 

Futómű   Meghajtott tengelyek                                Összkerékhajtás 

Fékrendszer Hidropneumatikus elemek (magasszabályozás igény 
szerint). 

Fegyverbeépítés előkészületben 

Különböző toronytípusok                          toronyok 7,62-105 mm f-ig 

Ikercsövű ágyú 2x120 mm 
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Összefoglalás 

Az AMV elgondolás alapját a katonai járművek építésében évek óta 
felgyülemlett tapasztalat, a teljesítmény bizonyítása az XP szérián keresz-
tül, a magas szintű igénytámasztás, a követelmények elemzése, a legjobb 
technológiák alkalmazása, csekély építési és fenntartási költség elérése, a 
kereskedelemben is kapható elemek alkalmazása képezték. 

Az elgondolást hozzáigazították: 

• a modul építő elemek sokoldalúságához, 

• a modul védőrenszereken keresztül a túlélőképesség biztosításá-
hoz, 

• az önvédő rendszer és jelzőrendszer optimalizálásához,  

• nagy mozgékonyság eléréséhez terepen és úton, 

• beépített fegyver és alrendszerek elhelyezéséhez,  

• integrált logisztikai elgondoláshoz. 

Az elgondolás, a hozzáigazított követelmények és lehetőségek felte-
hetően hosszú időn át fognak zöld utat biztosítani a Pátria AMV számá-
ra. 

Felhasznált szakirodalom: 

• Soldat und Technik / 2004. február. 
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Az XA-180 sorozat: A békemisszióban legtöbbet használt kerekes 
páncélos. 

 

 

AMV 8 kerekes változat. Oto Melaria „Hitfist”-toronnyal tesztelés 
alatt Lengyelországban. 
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AMV 8 kerekes lövészpáncélos - változat belső tere. 
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A  HM  FLÜ,  ATKI  ÉS  MRO1   KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ 
REPÜLŐ-MŰSZAKI  TÁJÉKOZTATÓ 2007-1.  SZÁM   

RÖVID  ISMERTETÉSE  

Kaufmann János2 

Az F-35 vadászrepülőgép szenzor-rendszerének 
kialakítása 

A fedélzeti szenzorok teljes készletével ellátott F-35B (STOVL) vál-
tozatú vadászrepülőgép első repülését 2008 végére tervezik. A fontos 
eseményig rendelkezésre álló két év folyamán földi laboratóriumokban és 
repülő-próbapadon tesztelésre kerül a JSF fedélzeti szenzorrendszere. 

A Boeing 737-700 típusú utasszállító-repülőgép bázisán kialakított 
CATBrid elnevezésű repülőlaboratórium mintegy 600 repült órát fog fel-
használni a tesztelés légi programjának végrehajtására, melynek alapvető 
célja a JFS fedélzeti szenzor rendszerébe tartozó szenzor-alrendszerek in-
tegrációjának és fúziójának tesztelése képezi. A program végrehajtása 
egyben biztosítani fogja a lehetőséget a JSF teljes szenzorcsomagjának 
végleges kialakítására és tökéletesítésére. 

A cikk részletesen ismerteti a JSF fedélzeti szenzor-rendszerébe 
tartozó alapvető szenzor-alrendszereket, melyek az alábbiak: 

• Az AN/APG-81 típusú, aktív elektronikus letapogatást alkalmazó 
antennarendszerrel ellátott (AESA) tűzvezérlő fedélzeti lokátor; 

• Az AA/AAS-37 típusú, elektro-optikai elosztott apertúrájú szen-
zor-rendszer (EODAS); 

• Az elekro-optikai célkiválasztó rendszer (EOTS). 

                                                      
1 HM FLÜ= HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség. 
ATKI= Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság. 
MRO= Megsemmisítési Rendszerek Osztálya. 
2 Kaufmann János nyá. mk. ezredes, a HM FLÜ szakkönyvtár főmunkatársa. 
(Részletes tájékoztató a HM 57-861 telefonszámon kapható). 
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Oroszország megszünteti a Glonass korlátozásokat 

2007. január 1-től Oroszország megszünteti a Glonass műholdas na-
vigációs rendszerének szelektív elérhetőségére vonatkozó korlátozást, s 
ezzel lehetővé válik, hogy a rendszer előnyei teljes mértékben kihaszná-
lásra kerülhessenek a nemzetgazdaság és a közlekedés számára. 

Korábban a 14 műholdból álló csillagkép 30 méteren belüli 
helyzetmeghatározási pontosságot biztosított, azonban a rendszer korláto-
zásának megszüntetésével a pontosság a polgári területeken történő fel-
használás részére az 1 méteren belüli értékre fog javulni. 

A rendszer teljesítőképességének növelésére 2006. végén három to-
vábbi Glonass műholdat fognak pályára küldeni. 

Scramjet hajtómű felhasználása elektromos áramfejlesztésre 

2006. végén az USA Egyesült Technológiai Kutatóközpontjában 
tesztelésre került a szuperszónikus égést alkalmazó torlósugár-hajtóművel 
(Scramjet) ellátott repülőeszköz fedélzeti rendszerének működtetéséhez 
szükséges elektromos áram előállításának új módszere. A módszer lénye-
ge az, hogy egy magnetohidrodinamikus (MHD) generátor a mágneses 
mezők és a Scramjet hajtómű elektromos vezetőképességgel rendelkező 
kiáramló gázsugara közötti kölcsönhatást használja fel az elektromos 
energia előállítására. 

A cikk ismerteti a tesztelés végrehajtásainak műszaki és szervezeti 
kérdéseit és eredményeit, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos további 
terveket. 

A Falcon hiperszónikos repülőeszköz hővédelme 

Az US. DARPA ügynökség „Falcon” programjának célja az, hogy 
új technológiát fejlesszen ki, egy olyan azonnali globális csapásmérést 
biztosító rendszer számára, amely a világ bármely pontját 2 óra alatt elérő 
hiperszónikus pilótanélküli repülőeszközöket használ. Ez szükségessé te-
szi olyan többször felhasználható hővédő anyagok alkalmazását, melyek 
képesek ellenállni a hosszúidejű hiperszónikus repülés során keletkező 
súrlódási hőhatásoknak. 
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A cikk ismerteti a hővédő anyagok összetételét és az alkalmazásuk-
kal előállított külső héjburkolatok hővédő tulajdonságait, valamint a 
HTV-2 és HTV-3 jelzésű hiperszónikus teszt repülőeszközök főbb szer-
kezeti felépítését. A kísérleti repüléseket 2008. végén tervezik beindítani. 

Tájékoztatás az UK következő generációs eszközének  
kifejlesztéséről 

Az UK Védelmi Minisztériuma (MoD) a BAE Systems konzorciu-
mot választotta a RAF következő generációs UAV eszközét kifejlesztő 
csoport vezetésére. A szükséges módosítások elvégzésével az eszköz egy-
ben a RAF első harci pilótanélküli repülőeszközét (UCAV) is képezni 
fogja. A Taranis Project néven ismert program alapján a konzorcium 15 
hónapon belül kívánja kifejleszteni a mintegy 4500 kg súlyú és a Hawk 
sugárhajtású kiképző repülőgépekhez hasonló méretű UAV eszközt. Az 
UCAV eszköz kinetikus és non-kinetikus levegő-felszín osztályú lézerve-
zérlésű fegyverekkel lesz felszerelve. Felderítési (ISTAR) feladatok vég-
rehajtására az eszköz fejlett szenzorokkal, radar és harcászati adatkapcso-
lati kommunikációs fedélzeti rendszerekkel fog rendelkezni és biztosítani 
fogja a felderítési képanyagokat és hírszerzési adatgyűjtést a harctéri pa-
rancsnokok számára. 

A cikk ismerteti a fejlesztésben résztvevő cégeket, valamint az esz-
köz alkalmazásával kapcsolatos alapvető elképzeléseket. A tervek szerint 
2009-ben kezdődik az eszköz földi tesztelése és az első repülési kísérle-
tek pedig 2010-ben kerülnek végrehajtásra. 

Románia a C-27 J közepes szállító-repülőgépet választja 

A Román Védelmi Minisztérium preferált platformként az Alenia 
Aeronautice cég C-27 J repülőgépét választotta az ország közepes szállí-
tó-repülőgéppel kapcsolatos követelményének kielégítésére.  

Összesen hét repülőgépet terveznek beszerezni, s a légierő tervei 
szerint az első repülőgép 2007-ben átvételre kerül. A repülőgépek fel 
lesznek szerelve az Elettronica cég fedélzeti önvédelmi rendszerével, 
amely lehetővé teszi a levegő-levegő és föld-levegő osztályú fenyegeté-
sek felderítését, azonosítását és kategorizálását, valamint a szükséges el-
lenrendszabályok foganatosítását. Eddig Olaszország és Görögország 12-
12, Litvánia pedig 3 C-273 repülőgépet rendelt, s a típus a Cseh Köztár-
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saság, Szlovákia és Szlovénia közepes szállító repülőgép beszerzési ver-
senyében is részt vesz. 

A JFS első berepülésének tapasztalatai 

Az F-35 Közös csapásmérő Vadászrepülőgép (JFS) első berepülése 
2006. december 15-én került végrehajtásra. Egy fedélzeti szenzor meghi-
básodása miatt 35 perc után a berepülést meg kellett szakítani, azonban 
az ezáltal lerövidített berepülési program végrehajtása során a fedélzeti 
rendszerek az előírásoknak megfelelően működtek és a repülési paramé-
terek több vonatkozásában felülmúlták a várakozásokat. A cikk részlete-
sen ismerteti az első berepülés tapasztalatait.  

A modernizált Fire Scout pilótanélküli harcászati helikopter  
első repülése 

Az US Navy Patuxent River Kutatóközpontban végrehajtották a Fire 
Scout függőleges fel-és leszállást alkalmazó harcászati pilótanélküli repü-
lőeszköz (VTUAV) megnövelt teljesítőképességű modernizált MQ-8B 
változatának első repülését. A cikk ismerteti az MQ-8B szerkezeti főbb 
sajátosságait. A típus 2008. végére kell, hogy elérje a kezdeti hadműveleti 
teljesítőképességet (IOC). 

Az első új Szu-34 vadászrepülőgépek átadása 
az Orosz Légierőnek 

A Szuhoj NAPO repülőipari társaság leszállította az Orosz Légierő 
részére az első két sorozatgyártású Szu-34 többfeladatú vadászrepülőgé-
pet. 2009-ig további 16 gép kerül átadásra és csatlakozni fognak az orosz 
frontbombázó repülő erőkhöz, ahol 2010-ben kell, hogy elérjék a teljes 
körű harci alkalmazhatóság szintjét. Az Orosz Légierő főparancsnoka 
szerint a további beszerzések figyelembevételével összesen 200 Szu-34-et 
terveznek üzemeltetni. A légierő fokozatosan fog áttérni a Szu-24-ről a 
Szu-34 típusra olyan számítással, hogy a Szu-24 a 2020-as évek elején 
kerül kivonásra a szolgálatból. Jelen gyártási konfigurációjában a Szu-34 
szabvány Szaturn AL-31F hajtóművekkel és Leninec passzív fázisvezé-
relt annternaráccsal ellátott fedélzeti lokátorral van felszerelve. A jövőben 
tervezik az AL-31F lecserélését a nagyobb teljesítményű Szaljut AL-31F-
M2/3 vagy Szaljut 117S típusú hajtóművekkel és a fedélzeti lokátor vo-
natkozásában pedig várható, hogy a Leninec lokátor később aktív AESA 
antenna-rendszerrel lesz ellátva. 
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A brit Apache helikopterek felhasználásának tapasztalatai  
Afganisztánban 

A Westland/Boeing Apache AH1 harci helikopterek első hadműve-
leti kitelepítésének kilenc hónapjáról a Brit Hadsereg egy összefoglaló je-
lentést adott ki, amely ismerteti a helikopterek felhasználásának alapvető-
en kedvező tapasztalatait a Dél-Afganisztáni Kandahar és Helmand 
tartományokban. A 8 helikopterből álló alegység 2006. áprilisában tele-
pült ki a térségbe, s a gépek 2006 végéig közel 2200 órát repültek. 

A jelentés alapján a cikk részletesen ismerteti a helikopterek által 
alkalmazott harceljárásokat, a fedélzeti fegyverek felhasználásának és a 
saját földi csapatok közvetlen légi támogatásának tapasztalatait, vala-
mint a levegőben történő együttműködést merevszárnyú harci repülő-
gépekkel. A jelentés különösen kiemeli az Apache AH1 harci helikopter 
Longbow típusú fedélzeti lokátorának eredményes alkalmazását, s a 
Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 hajtóművek magas fokú megbízható-
ságát és teljesítménytartalékát a nagyobb települési magasságokon (3000 
m) és nagyobb külső hőmérsékleten (49o C) történő üzemeltetés biztosítá-
sára.  

Tájékoztatás a francia Super Etendard fedélzeti  
vadászbombázók modernizálásáról  

2007-ben a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó négy hónapig az 
Indiai Óceánon fog tartózkodni. Az anyahajón első alkalommal települ-
nek a Dassault végleges Standard 5 konfigurációra átalakított Super 
Etendard Modernise vadászbombázói. 

A repülőgép a közvetlen légi támogatás (CAS) harcfeladatok végre-
hajtására van optimalizálva, s ezzel kapcsolatban megnövelt teljesítőké-
pességű szoftverrel és robotpilóta-rendszerrel, valamint titkosított fedél-
zeti kommunikációs berendezésekkel van ellátva. 

Az új szoftver biztosítja a meglévő fedélzeti fegyverek találati pon-
tosságának növelését, valamint a Thales Damocles célkiválasztó konténer 
teljesítőképességének és alkalmazási lehetőségének kibővítését elsősor-
ban közepes és kis repülési magasságokon. 

A cikk részletesen ismerteti a modernizálás műszaki kérdéseit. 
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A C-27J harcászati szállító-repülőgép debütálása  
Litvániában 

2006. végén a Litván Légierő átvette az első Alenia Aeronautice    
C-27J harcászati szállító-repülőgépet. A múlt évben összesen 3 repülőgép 
beszerzésére kötöttek egy 75 millió euro értékű szerződést, amely a ki-
képzést és a logisztikai támogatást is magába foglalja. 

A repülőgépek Litvánia szállító gépparkjának modernizálására ke-
rülnek felhasználásra. A gépparkon belül jelenleg három Antonov An-26 
üzemel, melyek szolgálati időtartama 2012-ben fog lejárni. 

A szerződés szerinti további két C-27J 2008-ban és 2009-ben kerül 
leszállításra ugyanolyan felszereltségű konfigurációban, mint amelyet az 
Olasz légierő választott magának. E konfiguráció magába foglalja a légi 
utántöltést, valamint egy kibővített aviónikai készletet és a defenzív esz-
közök alrendszerét a repülőgép önvédelmének biztosítására. 

Spanyolország NH 90 helikoptereket szerez be 

A Spanyol Védelmi Minisztérium 2006. végén aláírt egy 1,2 milliárd 
euro értékű szerződést 45 darab NH Industries NH 90 harcászati szállító-
helikopter beszerzésére. A helikopterek leszállítása 2010-ben fog bein-
dulni a Hadsereg részére. A Haditengerészet és a Légierő később szintén 
MH90 típusú helikoptereket fog átvenni, azonban a gépek összmennyi-
ségének haderőnemek közötti végleges elosztása csak a továbbiakban ke-
rül meghatározásra. 

A jövő repülőhajtóművei 

A legnagyobb repülőhajtómű-gyártó cégek (General Electric, Pratt & 
Whitney, Rolls-Royce) illetékes vezető szakemberei a múlt évben ismer-
tették nézeteiket és a cégeiknél folyamatban lévő munkákat a jövő repü-
lőhajtóműveivel kapcsolatban. A szakemberek véleménye az elkövetkező 
20 évre vonatkozó néhány alapvető követelmény tekintetében meg-
egyező. Ezek magukba foglalják az alacsony tulajdonosi költségkihatáso-
kat, a magas szintű műszaki megbízhatóságot, a kiváló teljesítménypara-
métereket, a szerkezeti egyszerűségét, a hatékony tüzelőanyag felhaszná-
lást, az alacsony zajszintet és a környezetre káros szennyezőanyag-
kibocsátás lényeges csökkentését. A szakemberek véleménye azonban el-
tér abban, hogy hogyan tervezik az előbbiekben vázolt célok elérését és 
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milyen technológiákat kívánnak alkalmazni ennek érdekében. Ezzel kap-
csolatban a cikk átfogó tájékoztatást ad a három vezető repülőhajtómű-
gyártó cég tudományos kutató munkájáról és az új technológiák kifej-
lesztéséről az alábbi területeken:  

• Kompozit anyagok kiterjedt alkalmazása a hajtómű szerkezetében. 
Ezen belül a kerámikus ágyazóanyagokat használó kompozitok (az 
u.n. CMC anyagok) széleskörű felhasználásának lehetőségei; 

• Új szuperötvözetek és intermetállis vegyületek alkalmazása az 
égőterek és turbinalapátok előállítására; 

• Új hűtéstechnológia kifejlesztése; 

• Alacsony színtű káros emisszióval rendelkező új égőtér-
konstrukciók kialakítása; 

• Fejlett zajcsökkentési technológiák bevezetésének lehetőségei; 

• Fogaskerék-meghajtású ventilátorfokozattal ellátott turbóventiláto-
ros hajtóművek kifejlesztése; 

• A szerkezeti súly csökkentése érdekében nagy nyomásviszonyok-
kal, csökkentett számú kompresszor fokozattal és egyfokozatú gáz-
turbinával rendelkező hajtóművek kialakítása; 

• A repülés közben saját konfigurációjuk változtatására képes u.n. 
„alkalmazkodó hajtóművek” kifejlesztése. 

Az AESA fedélzeti lokátor adatkapcsolati szerepkörben történő 
felhasználása 

A Raytheon cég megkezdte egy technológiai fejlesztését, ami képes-
sé fogja tenni a harci repülőgépeket arra, hogy az aktív elektronikus leta-
pogatást alkalmazó antennarendszerrel (AESA) ellátott fedélzeti lokátora-
ikat szélessávú adatkapcsolati rendszerként is felhasználják. Ezáltal 
lehetővé válik az AESA lokátorral felszeret harci repülőgépek (pl. a 
Lockheed Martin F-22 és F-35 vadászgépek, valamint a modernizált 
Northrop Grumman B-2 bombázók) számára a fő harcfeladat végrehajtá-
sa során az ISR felderítési adatok gyűjtése és továbbítása. A Raytheon 
cég illetékes programmenedzsere szerint a harci repülőgépek aktív 
AESA antennarendszerének működése „időben megosztott” lesz a har-
ci-és az adatkommunikációs üzemmódok között, és az ISR adatok cso-
magokban készülnek továbbításra.  
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Az Elta System cég fokozza az AESA lokátorokkal kapcsolatos 
fejlesztés ütemét 

A cég jelenleg fejezi be az AESA EL/M-2052 fedélzeti lokátorának 
fejlesztését. A prototípus tesztelését egy Boeing 737 repülő-próbapadon 
végzik. A cég tájékoztatása szerint az új szenzor képes lesz több, mint   
60 nagy távolságú cél felderítésére és egyidejűleg több cél ellen radarirá-
nyítású rakéták alkalmazásának biztosítására.  

A konstrukció nagy felbontóképességű szintetikus apertúrájú ra-
darképek előállítását, valamint földi és tengeri mozgó célok felderítését 
is biztosítani fogja. 

Tájékoztatás az M-346 kiképző vadászrepülőgép 
fejlesztéséről 

Az új repülésvezérlési szoftver-szabvány bevezetését követően az 
Alenia Aermacchi cég M-346 típusú fejlett sugárhajtású kiképző vadász-
repülőgépe 2006. december végén első alkalommal hajtott végre repülést 
a Mach 1 értéket megközelítő sebességgel. Az M=0,96 sebességet a cég 
második prototípusával érték el.  

A cikk részletesen ismerteti az új szoftver alkalmazásának kedvező 
tapasztalatait a repülőgép FBW rendszerének üzemeltetésénél. 2007-
ben az M-346 fejlesztésében várhatóan elérendő két főbb célt a teljes re-
püléstartomány felszabadítása és a cég első nullsorozatú repülőgépének 
debütáló repülése fogja képezni. Az M-346 fejlesztését annak figyelem-
bevételével végzik, hogy a típus kielégítse a „Fejlett Európai Jet 
Repülőgépvezető Kiképzés” (Eurotraining) kezdeményezésben résztvevő 
10 európai légierő által támasztott követelményeket. 

Tájékoztatás a katonai szállító-repülőgépekről 

A nemzetközi helyzetben bekövetkezett változások miatt fokozódik 
az egyes országok aktívitása a légi szállítási terület fejlesztése terén. Nö-
vekednek az igények az új légiszállító repülőgépek beszerzésére és a 
meglévő eszközök korszerűsítésére. Rendkívüli mértékben növekednek 
az igények a légiutántöltő kapacitás bővítésére. A cikk átfogó elemzést ad 
ezzel kapcsolatban a szállító repülőgép-gyártó cégek tevékenységéről, és 
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az egyes típusok fejlesztésének és gyártásának alakulásáról, valamint a 
cégek közötti verseny helyzetéről. 

A cikkben ismertetett főbb cégek és az általuk gyártott típusok az 
alábbiak: 

• Airbus: Airbus A 330 MRTT többfeladatú légiutántöltő és szállí-
tó repülőgép. 

• Airbus Military: A 400 M közepes szállító repülőgép. 

• Alenia Aeronautica: C-27J Spartan könnyű szállító repülőgép; 

• Antonov: An-124 stratégiai szállító-repülőgép; 

An-70, An-74 közepes szállító-repülőgépek; 

An-38 könnyű szállító-repülőgép. 

• Boeing: C-17 stratégiai szállító-repülőgép; 

KC-135, KC-767 légi utántöltő repülőgépek. 

• EADS CASA: C-212, C-235, C-295 könnyű szállító-
repülőgépek. 

•  Iljusin: Il-76 közepes szállító-repülőgép: 

Il-78 légiutántöltő repülőgép; 

Il-122V többfeladatú szállító-repülőgép. 

• Lockkeed Martin: C-130J közepes szállító-repülőgép; 

KC-130J légiutántöltő szállító-repülőgép. 

• PZL Mielec: M-28 Skytruck könnyű szállító-repülőgép. 

A MiG-35 bemutatása az Aero India repülő-kiállításon 

A MiG-35 az anyahajóról üzemeltethető MiG-29 KUB típus száraz-
földön telepíthető változata, és felajánlásra került az Indiai Légierő 126 
többfeladatú vadászrepülőgép beszerzésére vonatkozó követelmények ki-
elégítésére. A MiG-35 az első olyan orosz vadászrepülőgép, amely aktív 
elektronikus letapogatást alkalmazó antennarendszerrel (AESA) ellátott 
Zsuk-MA típusú fedélzeti lokátorral rendelkezik. A repülőgép két RD-33 
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MKB típusú hajtóművére elfordítható sebességfokozók (GSF) és egy to-
lóerő-vektor vezérlő rendszer szerelhető. 

Az indiai többfeladatú harci repülőgépek 
beszerzésének előkészítése 

India valószínűleg két részre osztja a 126 többfeladatú harci repülő-
gép (MRCA) beszerzésére vonatkozó rendelését.  

Miután Oroszország már jelezte, hogy a MiG-35 rövid határidőn be-
lül szállítható, úgy tűnik, hogy ez a típus lehet a legesélyesebb befutó a 
repülőgépekkel kapcsolatos megrendelés első részének elnyeréséért foly-
tatott versenyben. A rendelés második részével kapcsolatos versenyben 
már a Boeing F/A-18, a Lockheed Martin F-16, a Dassault Rafale, az 
Eurofighter Typhoon és a Saab Gripen is részt vesz, azonban illetékes 
források szerint az US cégek előnyben vannak az európaiakkal szemben. 
Ezért a második szerződés elnyeréséért egy igazi verseny alakulhat ki a 
míg-35, az F/A-18 és az F-16 típusok között.  

Tájékoztatás a Boeing cég KC-X javaslatáról 

A Boeing cég a 767 típus bázisán kialakítandó légiutántöltő konfigu-
rációt javasolja az US Légierő által meghirdetett KC-X verseny számára. 
A 767-200 ER változat módosításával kifejlesztett s Olaszország és Japán 
részére gyártott jelenlegi KC-767 légiutántöltő típusváltozathoz képest az 
USAF részére fejlesztendő változat új pilótafülkével, fedélzeti avionikai -
és harcfeladat biztosító rendszerekkel, valamint nagyobb teljesítőké-
pességű P&W 4062 típusú hajtóművekkel lesz felszerelve. 

Tájékoztatás a szerkezeti épség ellenőrzés technológiájának  
kifejlesztéséről 

2007. év elején létrehoztak egy nemzetközi repülő szakmai csopor-
tot, melynek célja a szerkezeti épség ellenőrzés (SHM) technológiájának 
kifejlesztésével kapcsolatos repülő-ipari együttműködés elősegítése. A 
csoport olyan érzékelő-működtető elemekből álló rendszerek létrehozá-
sában érdekelt, melyek képesek a repülőszerkezetek épségének automati-
kus értékelésére és ezáltal a hagyományos manuális ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat megszüntetve lehetővé teszik az üzembentartási költségek 
és az állásidők csökkentését. A cikk ismerteti a feladat végrehajtását ko-
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ordináló nemzetközi bizottság (SHM-AISC) összetételét, s az elvégzendő 
munka főbb tartalmi kérdéseit.  

Vibráció felhasználása a kompozit-szerkezetek repedéseinek 
felderítése  

A Missouri-Columbia Egyetem (USA) olyan rendszert fejlesztett ki, 
amely piezokerámikus működtető elemekkel gerjesztett vibráció lézersu-
gárzással történő mérésével képes a kompozit-szerkezetekben lévő repe-
dések felderítésére. 

A cikk ismerteti az ellenőrző rendszer működési elvét, s előnyeit, 
melyek közül a legfontosabb az, hogy az ellenőrzés végrehajtásához 
nincs szükség a repülőszerkezetek fő részeinek szétszerelésére.  

Tájékoztatás az Orosz Légierő pépparkjának megújításáról 

Megkezdődött az Orosz Légierő gépparkjának megújítása, amely el-
sősorban annak az eredménye, hogy 2006-ban megkétszereződött a Légi-
erő beszerzési költségvetési kerete. 

Az újtípusú repülőgépek és helikopterek beszerzésén kívül beindult 
a meglévő típusok fokozott ütemben történő modernizálása, amely első-
sorban a fedélzeti aviónikai és fegyver rendszerek teljesítőképességének 
növelésére irányul. A cikk részletesen ismerteti az egyes típusok vonat-
kozásában az egyes típusok vonatkozásában a beszerzések főbb adatait 
és a modernizálási programok tartalmi kérdéseit.  

Megjegyzés: 

A rövid ismertetések az Avi8otion Week & Technology és a 
Flight International folyóiratokban 2006. november – 2007. február 
26-ig megjelent cikkek fordításai alapján kerültek összeállításra.  




