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A harckocsik és harcjárművek fegyverzete fejlesztésénél és korsze-
rűsítésénél figyelembe kell venni a szárazföldi csapatok részére megha_
tározott feladatokat és az azokból eredő igényeket, szükségleteket, aje-
lenlegi műszaki állapotukat, a külsó és belső lehetőségeket (kínálat, be-
szerzés, kooperáció, hazai gyártás, stb.), a gazdasági helyzet által beha-
tárolt fejlesztési források mennfségét.

A f e jlesztés (kor§zerű§íté§) §ziikségessége

A Magyar Honvédség 1417 db orosz, lengyel és cseh ryártmányú
harckocsival rendell<ezetl- A szerzÁde.s szr;i'nt az engedéíyezntt mennyiség
&15 db. A többletet jelentő 582 db korszerűtlen T-3zl-es, T-5zl-e.s á a leg-
elhasználtabb T-55A típusú harckocsik kivonása és megsemmisitése meg_
történt, ami - a rendszerben maradó eszközállományban - relatív tech-
nikai állagjavulást eredményezett.

A 2A46 típusú 125 mm--es (girostabilizált, töltőautomatával ellátott,
Iézertávmérős, osztott repesz-, kumulatív és űrméret alatti lőszerrel tü_
zelő) simacsövű löveggel §zerelt T-72--cs típusú közepes harckocsi fegy-
verzeti tulajdonságait tekintve - lőszerei, páncélátütő képessége, hatásos
lótávolsága, kiegészítő fegyverzete alapján - korszerű harckocsinak szá-
mít. A fenntartást, a hazai javítást, esetleges korszerűsítést biztosító al_
katrész- á javítóanyag el[átás esetén 201O-ig korszerűnek ítélhető,
rendszerben tartható. Ennek ellenére a harckocsi fegyverzetének üze-
meltetése során felmerült problémák ltöltóautomatL vezérlő blokk
(KR-175), stabilizátor vezérlő doboz (K-1), figyelőműszerek (TKN-3B
elektonoptikai képerősítője, inframűszerek) gyakori meghibásodása] azt
mutatják, hogy a T-72 típusú harckocsik fegyverzete működési megbíz-

l Na8y István mkórna8y, MH 4.Gépe§ített Hadtest ATF'-Sé8 Fe8yverzettechnikai szol8álat méí-
nök_f6tiszt
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hatóságát növelendő, további fejlesztése, illetve korszerűsítése szüksé-
ges.

A girostabilizált 100 mm-cs huzagolt csövű löveggel szerelt T-55AM
tipllsú " Kadivo" íűrvezető rendszerrel, lézertávmérővel és lézerbesu-
gárzás4rzékelővel ellátott, modernizált T-55A típusú harckocsik ke_
vésbé korszerúek. Egyesített repesz, tömör páncél- és űrméret alatti
páncéltörő lőszerrel tüzelnek, de a T-72 harckocsihoz üszonyítva a pán-
célozott célokkal szembeni hatásos lőtávolságuk lényegesen röüdebb és
páncélátütó kópességük is gyengébb. Az územeltetés tapaszta].atai azt
mutatják, hory a harckocsi legmegbízhatatlanabb pontja a Kladivo tűz-
vezető rendszer. A tűzvezetó rendszer meghibásodásairól, a legnagyobb
igénybevétel idószakában, 1989-1993. közötti időben állnak adatok a
rendelkezésünkre. A viz§gált idószak alatt a rendszeresített l44 db Kla-
divo tűzvezetó rendszerből az üzemelteíelttővtezető rendszerek 182 al-
kalommal alaprendeltetést befolyásoló (fődarabcserét igénylően), míg
57 alkalommal alaprendeltetést nem befolyásolóan hibásodtak meg. A
leggyakoribb meghibásodási forrás a tűzvezető rendszer elektronikája,
ami a hibák több mint a felét tette ki (57 Vo). Aíődarabok közül az elekt-
ronikai blokk (ballisztikai számítógép) meghibásodása magas (53 db,22
o/o) és az irányzőíávcsőé (39 db,25 Vo). Nem elhanyagolható a különbözó
adók (54 db,22 Vo), valamint a főtápegység (22 db,9 Vo) és a terminá|
(31 db, 12 7o) meghibásodási aránya sern. Mindezek arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a túzvezető rendszer nem megbízhatóan üZemeltethe-
tő, ami csökkenti az alaprendeltetésből fakadó feladatok végrehajtásá-
nak hatékonyságát.

A girostabilizált 100 mm-es huzagolt csövű löveggel szerelt T-55A
tipusú harckocsi\ a hatásos lőtávolságot és a tűzerőt figyelembe véve,
korszerűtlenek. A T-55 típusok rendszerben tarthatósága a volt NDK
hadseregének anyagaiból kapott alkatrészekkel 2000-ig biztosítottnak
ítélhetó. AT-55A típusok megfelelő színvonalon történő korszerűsítése
azonban elengedhetetlen, ha további rendszerben tartása szükséges.

A BMP-1 gya|ogsági harcjármű kettős rendeltetésú fegyverzetének
hatékonysága élőerők ellen kielégítő, de a páncélos célok ellen nern. Az
automata lőszerválasaóval, adogatóval és töltőrendszerrel ellátott 73 mm-
es simacsövű lövegének hatásos lótávolsága csak 1300 m. Kumulatív lő-
szere az aktív páncélvédelemmel szemben hatiástalan, a kézi veÁrl'ésű
9Ml4P1 (Maljutka) páncéltörő rakétájának találati valószínűsége ala-
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c§ony. Mindezek következtében a harcjármú harcértéke tűzeró szem-
pontjából gyenge. A fegyverzete korszerűsítésre (váltásra) szorul, de mú-
szaki állapotuk alapján a BMP-1 megfeleló javítóanyag és tartalék alkat-
rész ellátással, a jaűtások biztosítottságával 2005-2010-ig rendszerben
tarthatóak lehetnek.

A BTR-80 űpusí1 ker€ke§ pánélozott sállitó harcjármúvek 1988-
1989, folyamán lettek rendszerbe állíWa. Viszonylag újnak számítanak.
Nem páncélozott harc-, hanem páncélozott szállító harcjármű rendelte-
tésének megfelelő, üszonylag gyenge fegyverzetével, 2005-ig a szüksé-
ges alkatrészellátással rendszerben tartható. Fegyverzetét a BMP-I-hez
hason|óan célszerű, sőt szükséges korszerűsíteni.

A magyar gyártmányi pánélozott szállító harcjárművek, a D-944
típusú PSZH-k23 éve vannak rendszerben. A magyar fejlesztők és ipar
- kényszer szülte - próbálkozásának gyenge terméke. Mára már erköl-
csileg és fizikailag is elawltak. Üzembentartásuk 1997-ig csak nagy ne-
ltézségek áránbiztosítható. Eg/ kűlön program keretében 150 db PSZH
felújítrásra keríiLlt 1!E6-1988. folyaman, de ez gazdaságtalan kérynzermegoldás
volt. Az alkatrész utánpótlás megoldatlan. Mindezek alapján a PSZH-k
fokozatos kivonása elkerülhetetlen.

Ósszességében megáIlapítható, hogy mind a harckocsik, mind a harc-
járnűvek fegyverzetének fejlesztése és korszerűsítése elkerülhetetlen,
abban az esetben, ha a jelenleg rendszeresített eszközók rendszerbentartása
mellett tesszük le a voksot. Mint látható, néhány eszköz végleges kivo-
nása (D-944 PSZH) és naryfokú korszerúsítése (T-55A) szükséges. Az
aránylag korszerúnek mondható eszkózök (T-72, BMP-1 és BTR-80)
fegyverzetének korszerűsítéséhez fel kell használni a modern technika
vívmányait. A fejlesztést és a korszerúsítést az alapvető irányelvek alap-
ján szükséges megkezdeni és végrehajtani.

A fejlesztés (moderniálás) alapv€tő irányai

A ülágon viszonylag ryakori harckocsi- és harcjármű modernizálá-
sokat - számos műszaki és technológiai ok miatt - az alábbi, jellegüket
tekintve gazdasági megfontolások teszik indokolttá:

1.) Új harckocsi és harcjármú típusok kialakítása és sorozatgyártásuk
beindítása igen hosszadalmas és költséges folyamat.
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2.) Eg-eg kész, új típus előállítási (beszerzési) költsége minden
esetben többszörösen meghaladja a modernizálás költségeit.

3.) Napjainkban az erkölcsi kopás gyorsasága miatt olyan eszközök
is idő előtt kikerülnének a rendszerből, amelyeknek a kor követelménye-
it még kielégítő színvonaba "felhozá§d" lehetséges modernizálásuk útján.

4.) A szükséges és lehetséges esetekben az igen erős gazdaságga|
rendelkező nagyhatalmakis eredményesen alkalmazzák a modernizálást,
mint hadseregeik ütőképessége fenntartásának egyik módszerét.

A harckocsi és harcjármű fegyverzet általános fejlesztési elkép-
zelé§ei

A harckocsik es harcjárművek megítélése a harci tulajdonságaik (tűz_
erő, védettség, mozgékonyság) alapján történik, amiből kiemelve a tűze_
rót szeretném bemutatni - lehetőségeimhez mérten - a modernizálások
néhány meghatározó elemét. Alapvető feladatként jelentk'ezik a moder-
nizálások során a tűzeró növelése.

A harckocsik és harcjárművek tűzerejének meghatározásánál tóbb,
sok vonatkozásban e5lmással összefüggő tényező játszik közre. Ilyenek
a lövedék hatása a célban, a találati valószínűség, a íűzzel val'ó manóve-
rezés lehetősége, a tűz megnyitásához, illewe a további lövések leadása
közötti idő szükséglete és a fegyverzet technikai állapota.

Adott minőSégű fegyverzet és a kóvetelményeket a páncélátütő ké-
pesség vonatkozásában, kielégítő lőszertípusok megléte esetén tűzerő
vonatkozásában a legnagyobb jelentőséggel a találati valószínúség és az
első célzott lövés leadásához szükséges idő bír. Napjainkban a kutatások
fő iránya a nagyobb pontosság elérése.

A tűzerő növelése érdekében a következó változtatá sotkra karülhet sor:

- hatékony, modern tűzvezető rendszer beépítése;

- a tö i'egyverzet (lóveg) korszerűsítése (űrméret, töltórendszer, sta-
bilizálás);

- a harckocsik és harcjárművek légvédelmének megerősítése;
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- modern irányzó- és figyelómúszerek alkalmazása;

- a kiegészítő fegyverzet erősíté§e (gépágyi, pánéltörő rakéta, ak_
navető).

A korszerű tűzvezető rendszerek alkalmazása a tűzelókészítés ide-
jének minimálisra csókkentését szolg álja. Atűzelőkészítesi jellemzók azon
j ellemzők összessége, melyek megh al6r ozzák a cél teldedthetőségét, irány-
zását, a lövés leadásának előkészítését, valamint a célváltás sebességét.
Ezen jellemzők közé tartoznak: azéjszakai üzemmód me g|éte, azirányzási
távolság éjjel és nappal, a körkörös figyelés megléte, a parancsnoki figye-
lőmúszer és az irányzóműszer stabilizálási pontossága, a maximális irány-
zási sebesség mindkét síkban, a fő fegyverzet töltési ideje, stb.

A modernizálások másik fontos iránya a harckocsi és harcjármű lö-
veyek korszenisítésq illetve cseréje. A lövegek modernizálásának módjai
közül az automata töltóberendezésekkel és modernebb stabilizátorokkal
történő ellátásukat már említettük. A lövegek harcászati-technikai pa-
ramétereinek fejlesztése során egyre nagyobb figyelem ósszpontosul az
úrméretük növelésére.

Az új típusú lószerek kifejle§ztése fontos tényezóje a harckocsik és
harcjárművek harci hatékonysága növelésének. Aszolgálatban álló harc-
kocsik és harcjárművek hagyományos huzagolt csövú lövegeihez is és a
simacsövű lövegekhez is fejlesztenek és gyártanak új típusú lőszereket.
A lószerek kezdősebességének növelése mellett, elsősorban nagyobb ha-
tóerejű lőszereket alkalmaznak. A lőszer hatóerejének fokozását igen
nagy energiájú lőporok, valamint a páncélátütő vasmagokhoz új, az ed-
diginél tartósabb (wolfram, uráncarbid) anyagok alkalmazásával, továb-
bá a lőszer hosszúsága és átmérője arányának javításával érték el.

A harckocsik és harcjárművek légvédelmének megerő§ítése es/re
jobban nem elhanyagolható feladat, mivel ezen eszközök ellen gyaklan
kerülnek bevetésre a jelenleg legkorszerűbb páncéltöró rakétákkal ellá-
tott helikopterek, Egyértelmúen kimutatható, hogy még a legjobb harc-
kocsik sem nyújtanak kielégítő védelmet a helikopterekkel szemben.

A harckocsik és harcjárművek kiegészító (másodlagos) fegwerzetének
korsze rűs íté s e, fejlesztése szinté n hozzájáru| az eszközök tűzerejének nö-
veléséhez.
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A rendszeresített eszközeink korszerűsítése (moderniálása)

A Magyar Honvédség harckocsi es harcjármű állományának - glo-
bális szakmai értékelés szerint - mi ntegy I7 Vo-a, illeLye 33 qa-akoísze-
rúnek mondható (T-72, BMP-1), mintegy 78 %-a, íIletve L0 Vo-akevés-
bé korszerű (T-55AM, BTR-80), míg a megmaradt 65 Vo, ílleve 5'7 Vo

korszerűtlen (T-55A, D-944 PSZH). Ezen adatokból következik, hogy
az eszközállomány csereje, illetve a modernizálása elengedhetetlenül szük-
séges és ezen feladatokat mihamarabb meg kell kezdeni a gazdasági ü-
szonyok figyelembevételével.

Az anyagi (pénzügyi) vonatkozás figyelembevételével, de elsósorban
a szükségesség elvét szem elótt tartva kell a modernizálást (korszerúsi
tést) végrehajtani a rendszeresített eszközeinken.

A T-55A közepes harckocsi modernizálásának Mt lehetséges útját
látom, mivel a harckocsi alapvetően erkölcsileg is elalTrlt és rendszerben
tarthatósága 2000-ig biztosított.

Első vúItozatban amodemizálás teljesen gazdaságtalan mivolta miatt
ezen eszközök teljes kivonása lenne a legcélszerűbb változat. A korsze-
rűsítésbe fektetett pénzósszegeken célszerűbb lenne egy modern hadi-
technikai eszköz beszerzése, akár kisebb mennyiségben is, mivel a T-55A
harckocsi teljes modernizálása esetén sem közelítené meg a kor követel-
ményeinek megfelelő harckocsi típust.

A második váItozatban (figye\embe véve a szűk gazdasági lehetősé-
geket) a T-55A modernizáIásával még meghosszabbítható a rend-
szerbentartása addig az időpontig, amíg a gazdasági körülmények az esz-
köz leváltását lehetővé nem teszik. E változatbalegy részleges modemi-
záll1ls kerű|nevégrehajtásra, ami a harckocsi fegyverzete tűzerejének nö-
velésében kellene hogy megnyilvánuljon.

A túzeró növelésének elsődleges m ódja a íő fegyvetzet (löveg) mo-
dernizálása. A részleges modernizálás során törekedni kell a minél keve-
sebb fódarabcserére, ami azt is jelenti, hogy ajelenlegi 100 mm--es huza-
golt csövű lóveg nem kerülne cserére, azonban több szempontból mo-
dernizálható. Elsősorban a pontossága növelésének érdekében az ágyű-
csőre hókiegyenlítő köpeny kerülne felszerelésre, de ennél fontosabb az
ágyú lőszer-javadalmazásának átalakítása. Szükséges a jelenlegi lőszerek
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megtartása (gazdaságossági szempont) és így egy új, hatékony, modern
lőszertípus beszerzése, ez pedig a páncéltörő, szárnystabilizált, leválókö-
penyű, űrméret alatti nyíllövedék (APFSDS-T).

A tűzerő növelése szempontjából elengedhetetlen egy egyszerű, de
hatékony (a jelenleg meglévő figyelő- és irányzóműszerek bázisán) tűz-
vezető rendszer beépítése. Elsősorban szükséges ellátni a harckocsit egl
korszerű irányzótávcsővel, amelyben megtalálható a lézertávméró is,

Atűmezető rendszer és a korszerű nyíllövedék alapvetően egy olyan
szintre emelné a harckocsi tűzerejét és az első célzott lövés pontosságát,
amely egy védelmi célokra alkalmazható harckocsit adna.

Természetesen a harckocsikat el kell látni a helikopterek elleni harc-
ra alkalmas fegyverzettel (12,7 mm-es géppuska, vagy 20 mm-es külső
felfüggesztésű gépágyú), valamint többcélú gránátvetó csövekkel (köd-
és gyalogság elleni repeszgránát kilövésére alkalmas).

Összességében ezen nem túl nagt és gazdaságilag sem költséges átala-
Htással egl átmeneti idószakra kialakított harckocsihoz juthatna a Magtar
Honvédség.

A T-55AM köz€pe§ harckocsi már egy modernizált T-55A típusú
harckocsi, amely alapvetően mégsem nevezhető modern harckocsinak.
Az üzemeltetés során felmerült problémák miatt a harckocsi megbízha-
tóságát növelő korszerűsítések váltak szükségessé.

A T_55AM harckocsi 100 mm-es lövegéhez szintén szükséges a kor-
szerű nyíllövedék (APFSDS-T), valamint az AT-10 Bastion lézerirányí-
tású, kumulatív lövedék (páncélozott földi célok és helikopterek ellen)
beszerzése is. Ezzel egyidóben, miní a tűTlezető íendszer egyik hiányá
alrendszere, be kell építeni egy félautomata vagy automata töltórend-
szert, ami a keze|őszemé|yzet létszámának csókkentését is eredmérryez-
né.

AKladivó tűzvezető rendszer alapvetóen megfelel a tűmezeíő rend-
szerekkel szemben támasztott kővetelményeknek (felépítését tekintve),
de üzembiztonsága messze elmarad a korszerű tűzvezető rendszerekétől.
Ez elsősorban a Kladivó rendszer elektronikájának (TESLA cég a 80-as
évek végén készítette) javításával, korszerúsítésével (fóleg a ballisztikai
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számítógép) érhető el. A rendszer másik gyenge pontja azirányzótávcső,
amely a kor követelményeitól messze elmaradó TS2BJ2 irányzótávcső,
egy modernebb távcsőre történó cseréjével megoldható problémává vá-
lik. Fontos feladatként jelentkezik a tűzvezető rendszer részét képező
tiglelómúszerek és irányzóműszerek éjszakai üzemmódjának moderni-
zálása, amely a csillagfény--erősítésű műszerek beépítésével képzelhetó
el. A termovíziós rendszer beépítése nem nyújtana annyit modernizálás_
ban a T-55AM harckocsinak (mivel nincs értelme túlmodernizálni, hisz
nem túl sokáig tartható rendszerben), mint amennf ráfordítást igényel.

A T-55AM harckocsi légvédelmi géppuskájának (12,7 mm-es DSK)
cseréje és a harckocsi belsejéből történó vezérlésének kialakítása, figye-
lembe véve azt, hogy töltőautomata beszerelése esetén csökken a keze-
lők száma, elengedhetetlen feladatként jelentkezik.

Ósszességében a T-55AM harckocsi korszertisítése a felsorolt módon,
egl megbízható, korszerúnek mondható harckocsit eredményezne (tűzerő
szempontjából).

A T-72 közepes harckocsi modernizálásánál elsődleges szempont,
hogy teljes modernizálásával a kor követelményeinek megfelelő harcko-
csi kerüljön kialakításra, A fegyverzetét tekintve nem marad el sokban a
modern harckocsiktól.

A T-72 harckocsi modernizálása során a 125 mm-es 2A'46 típusú
§imacsóvű lövegéhez rendszeresíteni (beszerezni) kell a legmodernebb
lószereket, de elsősorban az orosz gyártmányú AT-8 Songster t'ípusú irá-
nyított páncéltörő rakétát, ame\,rrek indítására alkalmas az ágyú csöve
és helikopterek elleni harcra tervezték, A T-72 harckocsi légvédelmének
erősítése szempontjából ez elengedhetetlen.

A modernizálás során a TJ2 harckocsit el kell látni egy modern
íűmezeíő rendszerrel, amely a harckocsi tűzerejének és pontos§ágának
zá|oga. A tűnezető rendszer kiépítésénél fel kell használni a meglévó
alrendszereket (figyelő- és irányzóműszerek, lézertávméró, töltőauto-
mata, stb.), de azok modernizálá§a, szúkég esetén cseréje is elengedhe-
tetlen.

A harckocsi tigyelő- és irányzóműszereinek bázisán egy termovíziós
rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja a kezelőszeméIyzet nappali és
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éjszakai firyelését és a belsó kommunikációt, valamint a feladatok meg-
oldásának dublírozottságát.

A harckocsi fegyverzet stabilizálását az irányító elektronika megbíz-
hatóságának nóvelésével (modern elektronika alkalmazása) kell megol-
dani, amelynek korszerűsítése jelenleg is folyik. Ez vonatkozik az auto-
mata töltőberendezéstvezétlő elektronikára is, míg a rendszer mechani-
kája jól működik.

A T-72 harckocsi nem rendelkezik azzal a képességgel, ame|y az
orosz elődnek számító T44B harckocsi, vagyis a légvédelmi géppuska
(12,7 mm--es NSZVT) harckocsi belsejéMl történő vezérléssel, amit szin-
tén meg kell oldani.

Ósszességében a T-72 közepes harckocsi modemizálásával a kor kö-
vaelményeit magas szinten kiíIé4ítő (űzeó szempontjábol) harckocsi nyer,

hető.

A D-9,14 páncélozott szállító harcjármű korszerűtlen, elavult fizi-
kailag és morálisan egyaránt, ezért modernizálásuk szükségtelen, kivo-
násukat sürgősen meg kell kezdeni.

A BTR-80 páncélozott sállító harcjármúsem nevezhető korszerű-
nek, ezért moder nizá|ását a tőzerő növelése irányába szükéges megkez-
deni.

A jelenlegi 14,5 mm-es KPVT és a 7,62 mm--es PKT géppuskák tűz-
ereje egyáltalán nem kielégító sem földi, sem pedig légi célok ellen, ezért
célszerű egy olyan feg5iver elhelyezése a harcjármű tornyán, amely mind-
két feladatra alkalmas, Ilyen fegyverek lehetnek a különbőző űrméretű
(20 mm--es, 30 mm-es, 35 mm-<s) gépágyúk, de esetleg nagyobb űrmó-
retek is (40 mm--es, ó0 mm--es). Ezen gépág5nikkal történő ellátást a je-
lenlegi fegyverzet meghagyásával, külsó felfüggesztés útján lehet megva-
lósítani. A külsó felfüggesztésű gépág,ú, párhuzamosítva ajelenlegi fegy-
verzettel, szükéges ery hatékony páncéltöró rakétarendszer elhelyezése
a harcjárművön, amely a páncélozott élok (fóleg harckocsik) elleni harc-
ban segíti a kezelőszemélyzetet.

Az ilyen módon megerősített fegyve rzeliíányzásátes mozgatrását egl
korszerű tűzvezetó rendszer bépítésével (pasáv infra firyelő és irfuryzn-
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műszer, felliverstabl|izáló berendezés, optikai vagy lézertávmérő) kell
hatékonnyá tenni.

Ósszességében a BTR-80 póncélozott szóllító harcjármű eg jó űze-
rővel rendelkező eszközzé válhat a modemizálás után.

A BMP-I gralogsági harcjárnű jelenleg a Ma5lar Honvédség leg-
korszerűbb harcjárműve, de a további modernizálás elkerülhetetlen, mi-
vel a korszerú harc megvívása érdekében a tűzerő növekedése egyre fon-
tosabb szemponttá válik.

A jelenlegi 2A28 típusú 73 mm--es simacsöű löveg lőszereinek ha-
tékonysága nem túl meggyőzó és a harcjármű légvédelme is erősítésre
szorul, ezért a BMP-I harcjárműnél is alkalmazni kell egy külső felfüg-
gesztésű, párhuzamosított, de a lövegtő| függőleges síkban az irányzási
magasság növelése érdekében fűggetlenített, kis űrrnéretű gépágyú fel-
szerelését. A gépágyú űrmérete lehetóleg ne haladja meg a 35 mm-t és
így a túzryorsasága révén legyen alkalmas helikopterek elleni harcra is.

A BMP-1 harcjármű jelenlegi 9Ml4P1 (AT-4) irányítható,vezeté-
kes páncéltörő rakéta rendszerét fel kell váltani ery vezeték nélküli (rá-
dió-, v agy |ézerirányítású) rakétarendszerrel.

A harcjármúvet el kell látni korszerű íűzvez,etőrendszerrel, amely
magába foglalja a lézeftávmérőt és a passzív, vary termovíziós fis/eló-
és irányzóműszereket, valamint látómezö-stabilizált nappali figyelőmű-
szereket.

Ósszességében a BMP-1 harcjármű modembólásával egt világszínvo-
nalú galogsógi harcjárművet tudhatnánk a Magnr Honvédség állomá-
nyában.

A harckocsik (T-55AM, T-72) e,s a harcjárművek (BTR-80, BMP-1)
modernizálásakor lehetőséget kell teremteni arra, hogy alegység köte-
lékben lévő eszközök közül egy meghatározott mennyiség felszerelhető
legyen világító gránátok kilövésére is alkalmas, kis űrméretű (71 mm--es,

81 mm--es, 82 mm-es, stb.) aknavetókkel, valamint az eszkózökón lévő
ködgránátvetőkhöz más típusú (repesz, világító) gránátok is alkalmazha-
tóak lesienek.
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A Maglar Honvédség rendszeresített eszközeinek fejlesztésével (moder-
nizálásával) ősszességében egy korszerű harckocsikból (T-5sAM, T-72)
és harcjárművekből (BTR-80, BMP-1) álló eszközállomány hozható lét-
re, melyhez megfelelő beszerzési politikával olyan eszközök vásárolha_
tóak, amelyek kiegészítik, illewe javítják ezen állomány minőségét.

A modernizálás megvalósításának úljai

A modernizálás megvalósítá§ának útjait a Magyar Honvédségnél rend-
szeresített eszközök vonatkozásában a követkző pontokban lehet rend-
szerezni:

1.)A hazai korszerűsités, fejl€sztés és gyárüás felelne meg leginkább
a modernizálás végrehajtásának, mível ez az űí szo|gálna a legtöbb előny-
nyel. Elő§zör is a meglévő szellemi kapacitás (ami nem kevés) kihasznált_
ságának fokát növelve, megvalósítható lenne a rendszeresített eszközök
fejlesztési terveinek kidolgozása, a korszerűsítéshez szükséges doku_
mentációk, gyártási dokumentációk, technológiák elkészítése. Azonban
a jelenlegi hadiipari kapacitásokat figyelembe véve nem valószínű, hogy
a gyártás megvalósítható. A magyar hadiipar, mivel az utóbbi években
nem kapott megrendelésekei és így a termelése leállt, nem tudta megtar_
tani a szakembergárdáját sem. I5l tulajdonképpen a hazai gyártás meg-
valósításához újra kellene indítani a termelést, új szakembereket kellene
betanítani, ami elősztir is hosszú időt venne igénybe, másodszor pedig
nagyon nagy tókeigényŰ. Ezért a modernizálás során inkább alkalmazha-
tó lenne a fejlett, hadiiparral rendelkező országok által is preferált, licen-
cen alapuló gyártás.

2.) A licencen alapu|ó gyárüáshoz azonban arra van szükség, hogy a
magyar hadiiparba tőke (a jelenlegi gazdasági helyzetben külföldi tőke)
áramoljon és a licence ellenóben a kész termékkel fizethessen az ipar. A
licencen alapuló gyártás nagyon gyakori a fejlett hadiiparral rendelkező
országokban is, mivel a licence megvásárlásával felszabaduló szellemi ka-
pacitást más fejlesztési célok megvalósítására lehet átcsoportosítani és
alkalmazni. A licencen alapuló gyártásnak jó példáját szolgálja a külön-
böző fődarabok gyártása, illetve komplett eszközök gyártása vonatkozá-
sában néhány adat.
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A brit (nottinghami) Royal Ordnance cég által fejlesztett 105 mm_-es
huzagolt csövű ág5ót az USA-ban gyártották az M1 Abrams harckocsik
részére, míg Svédországbanjelenleg is gyártják az Strv-103B típusú harc-
koqsikszámára. Svédországban izraeli licence alapján gyártják az Strv-103B
harckocsi lövegéhez az APFSDS típusú nyíllövedéket, Japánban licence
al,apján glártják a Type 74 harckocsi számára a brit 105 mm-es harckocsi
ágnlt, valamint amerikai licence alapján a Daikin Industryégnél az APFSDS
jelzésű páncéltörő nyíllóvedéket.

3.) A koopenációs korszerűsítés, fejlesztés és gyártás tűnik a leggaz_
daságosabb útnak, de ez nagyban függ a modernizálás mértékétől és az
együttrnűkódő felek rhegállapodásában rögzített feltételektől. A koope-
ráció csak a kölcsönösség alapján, vagy a megfelelő kapacitások rendel-
kezésre bocsátás a űtján v áIhat gazdaságosság. Természetesen a harcko_
csik és harcjárművek gyártása és modernizálása során rengeteg tapasz_
talat és példa gyűlt össze.

A kooperációs fejlesztés példájaként hozható fel a brit Challenger
harckocsi irányámúszere, amelyet a Barra and Strond és a francia SAGEM
cégek fejlesztettek ki, vagy az olasz C1 Ariete harckocsi parancsnoki fi-
g]előmúszere, melyet az olaszok és a francia SFIM cég fejlesztettek.

A fent említett konkrét kooperációs fejlesztések mellett a kooperá-
ció olyan formája is létezik, amikor a fejlesztéshez szükéges fődarabok
beszerzésre (megvásárlásra) kcrülnek és beépítik a modernizálás során.
Ilyen példák teginkább a már jól bevált lövegek esetében találhatók, de
ez nem zárjaki más fődarabok vásárlását sem.

A kooperáció egyik módja lehet a már meglévő modernizálások (tel-
jes eszközre vonatkozó) beszerzáe. Ilyen lehetőség a T-55A típusú harc-
kocsik modernizáIásá|loz adott, mivel az ízrae|i páncélos csapatok állo-
mányában szolgálnak T-55 típusú modernizált harckocsik, amelyeket a
háborúk során zsákmányoltak. Aveszteségek pótlására ezeket a harcko-
csikat több lépcsőben módosították.

Ósszességében a Maglar HonvédségnéI rendszeresített harckocsik és
harcj árműv ek modembá!ásának útj ai eszközönként lehetnek váItozóak és
kombináltan is alkalmazhatóalg de minden esetben figelembe kll venni
a gazdaságossá§ tényezőket, valamint a gazdasági feltételek meglétét. A
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legjdrhatóbb útnak a kooperációs fejlesztés, korszeni§tés látszilg bbonyos
alkotóelemek maglar hadiipai glánásával.

Új eszközök beszerzése, miní a fejlesztés eg;rik módja

A jelen gazdasági helyzetet figyelembe véve és a közeljövő megíté-
lése alapján az új eszközök beszerzés&el (harckocsik és harcjárművek
vonatkozásában), mint a fejlesztés módjával, nem lehet számolni, de en-
nek ellenére nem szabad lemondani róla. Amennlben a gazdasági hely-
zet jalrrl és lehetóség nyílik új eszközök beszerzésére, akkor firyelembe
kellvenni azon igényeket, amelyeket ezen eszközökkel szemben támasz-
tanak a kor követelményei,

A túzerő vonatkoásában a következőknek kell megfelelniük a be-
szerzésre kerűló harckocsiknak és harcjárműveknek:

a.) Rendekezzen legalább 120 mm-es úrméretű simacsövű, páncél-
töró rakéta kilóvésére is alkalmas löveggel (harckocsi), 20 mm-től 60
mm-ig terjedó úrméretű gépáryúval (harcjármű).

b.) Á kiegészítő fegruerzete álljon 1-2 db párhuzamosított 7,62, vagy
1,2,7 mm-es géppuskából, ködgránáwetőkből (harckocsi, harcjármű),
20-24 mm-<s gépágyúból (harckocsi), 14,5 mm--es géppuskából (harc-
jármú) és 60 mm-es, vagy nagyobb űrméretű aknavetőból (harckocsi,
harcjármű), valamint korszerű vezeték nélküli, irányítbató pánéltöró ra-
kétarendszerból (harcjármű).

c.) Rendelkezzen helikopterek ellení harcra alkalmas légvédelmi esz-
közökkel (harckocsinál géppuska, gépág5ni, rakétalőszer).

d.) Leglen febzerelve korszerű, hatékony tűzvezető rendszerrel (ter-
movíziós éjszakai és látómező-stabilizált nappali figyelő- és irányzómű-
szerekkel, lézertávmérővel, digitális számítógéppel, fe5rventabilizáló (nary-
teljesítményű és pontos) rendszerrel, automata töltóberendezéssel).

e.)A fegaeaetéhez megfelelő mennyiségű és minóségú lőszerrel le-
gyen ellátva, ame\ek a legkorszerűbbek (APFSDS-páncéltörő nyíllöve-
délq lóvegből inűtható páncéltörő rakéta (harckocsi) és célközelben rob-
banó repeszlószer (harcjármú légvédelem).
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í,) A kiegészítő fegverzethez taítozó ködgránátvetók részére legyen
több típusú grálát beszerezhető és alkalmazható (gyalogság elleni re-
pesz, világító, stb.).

A felsorolt követelmények természetesen kiegészülhetnek a feladatok
fügvényében. A jelenleg gyártás alatt álló e§zközök közül ezen követel-
ményeknek nem minden harckocsi és harcjármű felel meg, de sok közel
á|lhozzá.

Amennyiben a Magyar Honvédség feladatait úg határozzák meg,
hory a jelenlegi eszközállomány bővítése szükséges, akkor a beszerzést
két irányban lehet megkezdeni.

A NATO kompatibilitás érdekeben abeszerzésre kerüló eszközöknek
a nyugati országok harckocsijai és harcjárművei felelnek meg, amennyi-
ben azt kívánjuk firyelembe venni, hory a jelenlegi eszközeinkkel kom-
patibilis eszközök beszerzésére van szúkségünk, akkor a keleti reláció-
ban kell gondolkodni.

Harckocsik beszeruése esetén keleti relációból csak a T-80-as típus
jöhet szóba, mivel az orosz hadiipar jelenlegi legmodemebb gyártott harc-
kocsija, amely megítélésem szerint nem marad el a jelenlegi korszerű
nyugati harckocsiktól, sőt bizonyos tekintetben előttükjár (automata töl-
tőberendeás, rakéta kilövésére alkalmas löveg és hozzá AT-8 Songster
rakéta). Nyugati harckocsik közül beszerzésre al]calmas a német Leopard-2
harckocsi, valamint a francia Lecler harclacsl, amelyek a modern elekt-
ronikájukkal (tűzvezető rendszer) felülmúlják a T-80-as harckocsit.

A harcjárművek b eszerzése sorál nywgati relócióban a német Mar-
der-2 gnlogsági harcjdlrmtl jőhetszóba, de megítélésem szerint a nyugati
harcjárművek e|maradnak a keleti (orosz) harcjármű típusoktól. Talán
még §zámítá§ba jöhet a írancia AI|D{-IOP 25 típusú harcjármft" azonban
tűzerő szempontjából az orosz BMP-2 harcjármű (30 mm-es cépásytl,
7,62 mm-<s géppuska, AT-4 és AT-5 rakéták) jobb. A BMP-2 harcjár-
művel azonos színvonalon említhető és íry a leginkább beszerzésre alkal-
mas nyugati harcjármű a svéd Stridsfordon CV 90 glalogsógi harcjármű
(40 mm--es gépágyú,7,62 mm--es géppuska,71 mm-es aknavetócsövek,
Bofors RBS 56 BILL rakéta).
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A D-944 PSZH-k és a T-55A típusú harckocsik rendszerból való
kivonása esetén el kell gondolkodni azon, hogy a megmaradó eszközök
(144 db T-55AM,729 db'I_72,142 db BTR-80 és 471 db BMP-I) ele-
gendőek-e a feladatok megoldására és a feladatokezen típusú eszközök-
re vannak--e szabva.

Ebben a vonatkozásában lehetséges olyan változat is, amelyben a
védelmi célokra nem feltétlen szükséges harckocsi beszerzésevagy olyan
eszköz beszerzése válik szükségessé, amely alkalmas mind a harckocsik,
mind a harcjárművek szerepét, feladatát felvállalni. Ez különösen akkor
szeren§á megoldás, ha a beígert (orosz államadósság fejében) BTR-aOA
páncélozott sállító harcjárműveket (30 mm--es gépág5ni és 7,62 mm-es gép-
puska) megkapjuk.

A harc koc s ik é s harcj árműv ek feladatának megoldására alkalmas esz-
közök közül elóször egy modern, talán az egyik legmodernebb harckocsit
emelném ki, a Merkava Mk 3. típusú izraeli harckocsít. Mint harckocsi a

világ egyik legkorszerúbb eszköze (120 mm-es simacsövű ágyű,3 dbl,62
mm--es géppuska, ó0 mm-es aknavető, Lűzvezető rendszer, nyíllövedék,
stb.), de egyben a páncéltest hátsó részében képes 10 fő könnyű felsze-
reléssel ellátott lövész szállítására. Ugyanezen kategóriába sorolhatóak
a BMP-3 (orosz) és az AMX-10 PAC 90 (fmncia) glalogsági harcjármű-
vekis, amelyek egyben tűztámogatásra is alkalmasak A BMP-3 harcjár-
mű fegyverzete (100 mm--es huzagolt csövú löveg, mely AT-10 Bastion
páncéltöró rakéta kilövésére is alkalmas, 30 mm--es gépágyű, 3 db 7,62
mm--es géppuska), valamint az AMX-10 PAC 90 harcjármű feg5rverzete
is (90 mm--es huzagolt csövű ágyú, 7,62 mm--es géppuska, 12,7 mm--es
légvédelmi gépprska) alkalmas tűztámogatás végrehajtására, valamint al-
kalmazható mint felderítő harcjármű is.

Ósszességében az új eszközök beszenése esetén, a gazdasági feltételek
megléte a legfontosabb tényező, de a beszerzések soránfigtelembe kellvenni
azokat a szempontokat, amelyeket a korszerű harckocsik és harcjárművek
felé támasztanak Beszenésre alkalmasnak leginkább a Merkava Mk 3.

harckocsit (izraeli) és a BMP-3 g,alogsá§ harcjármúvet (orosz) tartom.
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