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A

szerzők a Kúonai Logisztika Anyagi-technikai biztosíttís 1998.2.
sztímtíban az Észak-űtlanti Szöveíség szervezeíénekkét központi logisztikai Szervezetét mutatták be. A sorozűÍ íolJtatásaként ezen alkalommal a
Légi Vezetési és Irdnyíttisi Rentlszer Igazgatdsi Úglnökség és a HAWK
Gyártási és Logisztikűi Szeflezete kerül részletes taglalásra'
(Szerkesztőség)

A szövetsógi légtérközös védelme
A NATO közös légtérvédelmirendszerének a korai - közvetlenül az
otven évvel ezelotti megalakulást követő - sikere. péidaértékűmodellként
szolgál a NATO szövetségén belüli különbözó (mind nemzeti' mind had_
erőnemi értelembe) védelmi erőknek a más területeket is magába foglaló
integrác iójára.

Annak e]lenére, hogy a közös légtérvédelem- mind a felderítő' mind
az oltalmazó' valamint az elhárító és támadó rendszerek közös integrált
\ ezetés-irányítást megvalósító rendszerének - megvalósítása rendkívül költség igényes még ma is elsódleges prioritást élvez a

A

N-{ro

fe.jlesaéseiben.

finanszírozású pénzügyi alapok eg1ik legnag1'obb kiadását
légivezetésiés irányítási rendszerek múködésének koortovább
fejlesaése.
dinálása és

jelentik

közös

aZ integlált

Hazánk jelenlegi speciális NATo "perent' sőt s:igel-ors:ág jellegű'' a sZöVetSég többi tagországával való szárazÍtjldi kapcsolat hiányából
adódó - geopolitikai h.elyzeÍe is. rávilágít az integrált légtérvédelemvezetési és irányítási rendszerének fontosságára.

integrált légvédelem Szö\'etségen belüli fontosságát is jelzi, a
néhány hónappal ezelőtl'i hazaí 1ezetési és ináLrry ítasi rendszer központjá-
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nak (a veszprémi "szíklának)

'

a haza|Légtérszuverenitási

Hadműveleti

Központnak a szövetségi rendszerbe történő bekapcso|ása (az azt
megelőzó fejlesaési munkiík elvégzéseután), valamint a NATO Biaon_

sági Beruhazási Programjának a keretében _ szövetségi finanszírozásból
megvalósuló - három "új típusú"háromdimenziós radarállomás telepítése.
Ezekben a hazai - csak úgy, mint a Cseh Köztírsaságban és Lengyelországban folyó - légi vezetés és irányítás rendszerek átalakítási, és szövetségi rendszerekhez töÍténő összekapcsolási munkákban több más NATo
központi logisztikai ügynökség mellett oroszlán része van a NATo Légi
Vezetési és lrányítási Rendszer lgazgatási Ügynökségnek is.

r.)..A NATO Légi Vezetési és lrányítási Rendszer lgazgatási
Ugyniiksége (NATO Air Command and Control system

Management Ágency

A NATo

központi szervezetei között

=

NACMA)

a legfiatalabb, a NATo Légi

Vezetési és lrányítási Rendszer Igazgatási Üg nökség Q{ATo Air Command
and Control System Management Agenc).' : NACMA) híVatott a közös
légtérvédelemvezetés irányításáh oz tartaző 1ogisaikai feladatok ellátására.

Az ügynökség működését, a NATO Legi Vezetési és Irónyítási
Rendszer lgazgatási Szervezet (NATo Air Command and Control
System Manag'ement Organization = NAC}íO) felü5eli.
Maga a NACMA Belgiumban' Brüsszelben székel. és bár csak 1991'
januárjában lett létre hozva, igen tartalmas múltra tekinthet r issza.

A NACMA ügynökséget, mint a NACMo által koordinált sZö\'etségi
integrált légtérvédelmivezetés és irányírísi rendszer, központi \.églehajtó
és eljárási szervezeteként kell, hogy értelmezzük'
A NACMA megalakíídsa
Az Észak-atlanti Tanács (NAC) l99o-ben határoaa el,hogy a hatalmas és széles arzenálű, igen bonyolult, több fegyverzeti, infrastrukturális
és egyéb alrendszereket magába foglaló integrált szövetségi légi vezetési

.::3

és irányítási rendszer logisztikai tímogatására és fejlesztésére létre hozza,
a

NACMO-t.

A NAcMo

alapító-okiratában célként határozták meg' egy erős
tudományos fejlesztési és ipari megvalósíLísi bazissal - minden szöveségi
tagország képviselójét kötelezően magába foglaló - rendelkező központi
NATo logi saikai szerv ezet IéÍrehozását, ame ly az integrált légtérvédelem
fenntartása és fejlesÍésekapcsán tartozik teljes (a fejlesztés tervezési fázisaitól a megvalósításig) felelősséggel.

A NAcMo irányítási szempontból az lgazgató Tanácshoz (BoD)
taÍozik, amely az Észak-atlanti Tanács konszenzuson alapuló határozatainú megfeIelően, a különböző bizottságain keresztiil alakítja a NACMo
poIitikáját.

Az

Észak-atlanti Tanácsnak a köós légtérvédelméneklogisáikai
támogatását érintő határozatai a legmagasabb jogkörökkel felruhrízott
NATO Felsőbb Szintű Erőforrás Bizottság (SRB)' NATO Légvédelmi
Bizottság (ADC) valamint több más, köztük a Katonai Költségvetési

Bizottság (MBC) és az Infrastrukturális Bizottság (Ic) döntésein
keresztiil szabályozzák a NACMo, és ez által a NACMA működését.

A

közös légtérvédelemirányítás-vezetési rendszerének utolsó hűsz
évétleginkább az NACMA vezérigazgatőjának a szavai fejezik ki a legta_
lálóbban, aki a 'folyamatosan változó helyzet és köruyezeÍ" viszonyával
jellemzi az ügynökség a mára kialakult arculatát'
Mindez elsősorban a szövetség közös pénzüryi finanszíroású alap_
jainak a változásai alapjan követhetó nyomon.
Mintegy húsz éw e\ ezelőtt, 1980-ban az Észak-atlanti Tanács döntése
alapján nagyarányú fejlesztések kezdődtek el a NATo közös finanszírozású integrált legtérvédelméneka fiildi tímogató rendszereiben

(NADGE).

Ezekbe a fejlesztési elképzelésekbeilleszkedett a NAC azon dtjntése,
amellyel létrehozta - a légtérvédelemeltéró nemzeti gyakorlati megvaIósításainak összehangolására - eg} úg} ne\'ezett' a NATo Légi Vezetési
es Irán-vítísi Rendszerrel foglalkozó Csoportot

(AccST).
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Az ACCST feIadaíai felöIelték:

l.) A szövetségi légtéryédelemvezetési és irányítási rendszerének a
köZCisen meghatározott tervezési-üZemeltetési követelményeinek kialakítását' és azok alapján történő fejlesztését;
2.)

haladó

A pénzügyi finanszírozáshoz kapcsolódó
_

- gyakran tíz évet is meg_
szövetségi és nemzeti hozzájárulás terveZéSét;

3') Négy éves átmeneti és egyben lelkésziilési idót adva a nemzeti hadi-

ipari váIlalkozások számára, l984-től kezdódóen az azt követő öt ér,
vonatkozásában a szövetségi légtén'édelmirezetési és irányítási rend_

szerek műszaki fejlesaéseihez kapcsolódó nentzeti. illetve hadiipari speciaIizációnak a meghatározása;

4.) l984-től kezdődően (szintén né5 éres felkészülésiidot adva)

kü|önböző

nemzeti légtérvédeimirezetési és irán1,ítási rendszerek közötti
átmenetek (adat átviteli összekapcsolás) iejlesaéseinek terVeZését.

a

l987 novemberében a NATo légr'édelmiBizottsága (NADC) úg1
hatáIozott, hogy a közös légténédelmi\ezetési és irányítási rendszerek
fejlesaései számára meghatározásra kerriló elérendő képességeknek, a
fejlesztések teljes NATO rendszerén belüli nromon kö\,etéséIe szükséges
egy olyan állandó szervezet létrehozása- amelr már a kezdeti tervezési
fázisaitő|' a megvalósításig bezáróIag régig riszi a szöretség légtén'édelméhez kapcsolódó vezetési és iránr ítási rendszerek te_tlesaéseit.

A Nemzetközi IrányÍtói Csoport (I}IG) létrehczásáral egr
keretben, ugyanakkor egymástól különrálra tbl1r a légi rezetési és
ilányítási rendszerek fejlesztése valamint megr'alósírása' Az I\íG eg1ik

részIege csupán a légi vezetési és irányítási rendszerekhez kapcsoIódó szük-

ségorientált kapacitásoknak a kidolgozásával foglalkozott' míg' a másik

részleg a projectek (közben a csakföldi kornyezet támogató eszközeí kibővültek a repülőeszközökre telepített felderítési, vezetési-irányítási rendszerekke) telepítéseivel kapcsolatos beruházási, illetve beszerzési kérdésekben rendelkezetl jogkörökkel.

lt0

A ma működo NACMA alapjátjelenti

eZ a köZpontosított tervezési és
és beszerzések inberuházások
fejlesztési rendszer a hozzájuk kapcsolódó
tegrált logisztikai támogatásáVal kiegészülve' amely a szövetség közös
légtérvédelmiirányítrási és vezetési rendszerének az érdekeit a nemzeti
(például hadiipari) érdekek folé növő .jogkörökkel (mind kutatás_fej lesztés,
mind a hozzájuk kapcsolódó megvalósítiások vonatkozásában) ruháuza Íel.

A NATO Légi Vezetési és Irányítási Rendszerrel foglalkozó Csoport
(AccsT) l989-ben szűnt meg, amikor két vállalkozói alapon műkcidő
hadiipari konzorcium (a nemzeti specializációk szövetségeként), az ACC-

AMS

vette át a kutatás és fejlesztési, illetve a beruhazói_kivitelezói tevékenységek megvalósítását.

SCo

és az

Az ACCST "hagtatékát'' jelentette az a több mint 20'000 oldalt kitevó
központi fejlesaések leírása - valamint az ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi finanszírozási tervek -, amelyek a szövetségi légtérvédelmi vezetési és irányítási nemzeti rendszerek adatáNiteli és összekapcsolási rendszerének az új alapokra történo helyezését, aZ űgynevezett
Master Plan fejlesaési telTeit tartalmaáák'

A Mastel Plan, amely egy tizennyolc éves (!) fejlesaési projectet rilelt
fel, összesen 6900 millió NAU2 költséggel - amiból 5200 millió NAl] a
NATo kozponti pénzügyi alapokból került volna fejlesztésre - , végül is a
hidegháború véget érésével,a keleti blokk széthullásával oka fogyottá vált,
ezért a szövetség még a fejlesáési tervek elsó fazisában leállította azt'

Az lMG és a megszűntetett ACCS Csoport bázisán jött létre a NACMA
ma funkcionáló szervezete.

Az ügynökség maÍ arculata
a mai - szintén változó' csakűgy mind a NATO szerve_
zetek majd mindegyike - arculatát az l994_95_Ös átszervezések u!án nyerte el'

Az ügynökség

négy fóosztríly szintű szervezetből, valamint az
adminisztrációval és személyüggyel foglalkozó osztályból (illetve az osztály
működését biztosító részlegbő|) á|| (lásd L számú ábra).

Jelenleg

a

NACMA

2 NAU=NATo Accounting Unit - NAIo Elszámolási

Egység

l

Á NACMA szenezeti struktúrájrinak összetevői:

. A Rendszer Tervező

és Elemző

Főosztály foglalkozik a NATo

szövetségi légvédelem vezetési és irányítási rendszerek jövő_
beni fejlesaésével, építésévelkapcsolatos képességek és köve-

telmények meghatiíroásával, valamint a jóváhagyott fejlesztések eljárásainak a meglévő és működő vezetésiés irrínvíLísi
rendszerekhez (rendszerekbe) való ilIesáésével.

. A Program

Tervezési Iroda felügyeli a légvédelmi vezetési és
irányítrísi rendszer fejlesztési projektek általános tervezését, a
programmá formálás során kidolgozza a szövetség és a nemzeti

pénzúgyifinalszírozás terveit (avaslatot tesz a szövetség -

nemzeti hozzájáruliás részarríny megoszirísiíról, kidolgozza a több
pénzügyi évet felölelő ütemterveket).

.A

Rendszer Támogató Főosztály felelős a NATo közös

Iég-

védelmi vezetési és irányítási rendszerének fejlesxéséhez kapcsolódó beruházásoknak és beszerzéseknek a rendszerbe állí_
tásával kapcsolatos m inóségb iaosítási fe ladatokért, az integr ált
logisztikai tiímogatásért, a beruházások és beszerzések eljárásainak koordinálásáért.

.A

Pryiect Kivitelező Fóosztíly - mint befogadó

nemzet(!)-

koordinálja az ügynökség általjóvríhagr on projectek kir itelezését a megvalósítiís helyszínének a tagorsága_ és a többi fioosztály és NATO szervezet közötti munkában' Felelóssege klterjed
a légvédelmivezetési és irányirási rendszerek}iel s]zemben a
(nemzeti) üzemeItetési szinten történő fejlesaési projectek
követelményeinek megszabására.

. .al 9yrqlai bixonság-politikai kömyezet váltoásaként _ az l990_es
l:"d:"iTfl9 stratégia szellemében - áiértékelésrekerültek a wövetségi
Iégtérvédelmivezetési
és irányítási rendszerek fejlesáési

amelyeket ma is tökélesítenek.

programja_i,

- A Master Plan megszűntetésével a fejlesztési projectekhez kapcsolódó pénzügyi fedezetek mintegy egyharmadára csötientek, ae meg
igy is
hatalmas összegeket foglalnak magukba.
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Mdra lényegében csak 2 project, a NATO Repiilőgep-fedéIzeti Korai
Előrejelző Rendszer (NAE|Y), valamint a Felvonuldsi-képességeket
Támogató Légvédelmi Vezetési és IrányíltÍsi Komponens (ACCS DAC)
maradt meg a korábbi naglarányú fejlesztési elképzelésekbőL

A

megmaradt projectek fejlesáése és megvalósítása mellett, új feladatként jelentkezett a Közép és Ke]et - európai térség- eltérő technológíájú légi vezetési és irányíüísi rendszerek jövőbeni (előbb mint PfP
országok' majd mint hazrínk, valamint a Cseh Köztársaság és Lengyelország példája mutalja teljes jogú NATO tagként történő) összekapcsolására
történő felkészülés igénye a meglévo, valamint a folyamatosarr a NAEW
és a DAC projectek keretében fejlődó és átalakuló NATo rendszeréhez.

A NATO Légi Vezetési és Irányítísi Rendszer lgazgauísi Ügynökség
személyi lélszÍnnát a megalakulásakor mintegy 40 főben hatfuoztÁk meg,
amely alig egy év elteltével a feladatok összetettségének növekedése kapcsán, a NAC döntése alapján 60 fő ftlé nőtt.

A NATO Légi Vezetési és lrányítási Rendszer Igazgatrísi
Ügynökségének (NACMA) a szervezete
1

' számú ábra

NACMA
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Az ÜGYNÖKsÉG
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KIszoLGÁLÓ_
TÁMoGATó oszTÁLY

l,.bonyolitó

osztí|y

Az Eszak-atlanti Tanács a kilencvenes évek közepén hozott éves
je|entéseiben a szövetség légi vezetési és irányítási rendszerével kapcsolatban hozta azokat a haÍározatait, amelyek megfogalmazása alapján a
NATo légi vezetési és irányítási rendszerek fejlesztését először emelte át
a tisztán katonai jellegű fejlesztések szintjéről politikai szintre.
A jelentésekben

l

NAC kifejezésre jutÍrrttű, hogy:

1.) a fejlesztési projectek megvalósítási öSszegét - beszámítva mind
szövetségi, mind a tisztán nernzeti ráfordításokat - finanszírozás tervezés

tekjntetében jóváhagyja, és rninteg1'

a 2000 milIió NAU-I

meghaladó

összegben hatátozza meg aZ elkövetkező érek fejlesztéseire forditható
össZegeket;

2.) a Szövetséges Hata]mak Európai Legfelsőbb Parancsnoka áltaI
igényelt nyolcéves fejlesztésekhez szükséges mlntegy 400 rnilIió NAU_I
jóváhagyja és biztosítja:

3') egyetért a NACMO Iqazsató Tanácsának azon irányú elkép_
zelésével,hogy a tervezéstől a mesr al,'''sításie eq\ szervezet felügyelje a
NATO közös légi vezetési és irán1írási rendszer fejlesztéseit;
4') felhatalmazza a NACMo-t eg) a kilzlls i1zemeltetéSt tánrogató
szoftvercsomag elkészítéséreés tesztelésere'
A projectek megvalósításű

A NATO közös légi vezetési és irán1ítási

renciszer :ei]esaéseihez a
feladalorientált m es.'']iiásoi:a speljalizálódott - megvalósítási_beruházási szerzcjdesekkel biztr-',sítiáI a pro_
jectek végigvitelét.
szovetség hadiipari bázisára épülő

A

_

kezdetekben Belgium _ mint aZ üg}nökséget befogadó nemzet rendelkezett azokkal a szerződési j ogosu ltságokkal. ame]r'ek az ACCSCo
és az AMS konzorciumok (a korábbi specializálódások eredményeképpen
létrejött hadiipari időszakos szövetségek) bázisán létrejött A3M beszál|ítói
cégen keresztül gyakorolt.

1i4

A

nagyarányú fejlesztések leállításával - a már létrejött szerzódések

10 o%-ra csökkentett értékeivel- végül is az ügynökség maga lépett a belga

cég helyére, és már mint ''befogcldó nemzet J'' köZvetlenül áll kapcsolatban
a már ernlített két konzorciummal, amelyek bár kelletlenü], de a jcivőben
üzletek reményében kénytelenek voltak beleegyezni a meglévő szerződéseik módosításába.

A

végrehajtás (telepítés, illetve hadlendbe állítás) lépcsőfokaiként
szolgálnak azok az úgynevezett működtetési képességszintek, amelyeket
a NACMo Igazgató Tanácsa ír elő. A működtetési képességszintek elérése több hosszú távú terv'ezési project egymást követő megvalósítási
időszakát' valamint a kapcsolódó rendszertervezéseket és építéseket,a
technikai megr'alósítási akadál1ok leküzdését és a pénzügyi fonások biz_
tosítását foglalja magában.

A működtetési képességek szintjeihez kapcsoIódnak azok az elérendó
kapacitások. amelrek az adon légi rezetési és irán1ítási rendszer szintjének megfeleló - a kör etkező magasabb fok kor etelmén1'ejhez az átmenetet biaosítani képes. de nem felesleges tulterhelésr okozó _ teljesír
mén1 ekkel képesek támogatni a kielégítendő katonai kö\'etelményeket'

Mindez azt jelenti, hog! az első szint a már meglévő és mííködő légi
l'ezetési és irányíttisi technológiai rendszer üzemeltetési hibáinak
elhárításóra és kiküszöbölésére irúnyuI.
EZen a szinten a követelmények vonatkozásában a legnagyobb kihívást a vezetési és iranyítási rendszerek modul elemenkénti' egymáshoz
kapcsolható és a késóbbiek Során nyitott építésejelenti.

Az

Igazgató Tanács műszaki követelményeinek meghatározrását követi

az azokkal összhangban lévó úgynevezett összekapcsolási tervek elkészi
tése, amelyet a Végső megvalósítási - kivitelezési terv követ'

3

Szeeődéskótési szempontból befogadó nemzetként nemcsak országok, hanem egyes központi

\ATo

szeiv'ezet€k

is - mint például

a

NACMA

- felléphetnek.
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Az integrált légi vezetési és irányítási fejlesztési
projectek erodményei

A kilencvenes évek Iégtérvédelmivezetési és irányítási rendszereinek
fejlesáési eredményeképpen mára mintegy negyedére csökkenthetővé Vált
a NATo légtérvédelméttámogató kötött telepítésű radar állomások száma,
eme]lett a válságkezelésekhez kapcsolódó felvonulásokat támogató új
típusű mobil radarok is megbízhatóan kapcsolhatók az állandó üzemű légi
vezetési és irányítási (mind ftldi, mind Iégi) rendszerekhez.
A NATo bővítése kapcsán megváltoztak

_a

három új tag megbíZható

légtérvédelmekapcsán - a szövetségi légi vezetési és irányítási rendszert
érintő közös képességcsomagok tartalma.

Az Észak_atlanti Tanács határozatai alapján a megváltozott tartalmú _
kibővült a NATo védelmi emyő alá került terület és légtérnagysága,

amely a "védelmi ernyő" nagyságának megnövekedését (a légi vezetéSi és
irányítási rendszerek kibővülését) eredményeáe - a legnagyobb prioritií_

sokat élvező légtérvédelmiképességcsomagok programjainak meg-

valósítására, újabb pénzügyi alapok kerültek hozzá rendelésre.

A NACMA jelenleg - a hazánkban (és a másík két új NATO tag
területén) folyó - a mi szempontunkból igen nag-varáayú fejlesáéseivel
párhuzamosan, négy nagy konkrét területen fol)tat erófeszítéseket, hogy
biztonságosan képes legyen kezelni a 2l . szÁzad légi r ezetéssel és irányítással kapcsolatos biaonságpolitikai kihívrísokat'
Ide tartoznak a légvédelmi elhárító eszközok (például Patriot

rakétarendszer), a ft'ldi felderítő-felügyeló légi \'ezetési és irán1rtási rendszerek, a polgári légi eszköZök azonosításának rendszere. ralamint a
beszállítói háttér a hadiipar kutatás-fej lesztés i és szerzódéskötési - megvalósítási rendszerének az átláthatóbbá tétele.

A

megváltozott körülmények

a személyi állomány

létszímának

növekedését eredményeáék, amely jelenleg a nyolcvan 1ót kÖzelíti meg.

Az iigtnökség szefepének jelentősége nemcsak g Íeladatainak és a
szeméIyi tillományának növekedése kapcsán követhető nyomon, hanem

a

tijbbi közponíi NATO logisztÍkai szemezettel való kapcsolatainak

megv dltozott

l'r

jellegében is.

Az elmúlt évek légi vezetési és irányííási fejlesztési munkái kapcsán
a NATo központi szervezetei közül kiemelkedik a NATO Integrált
Kommunikációs Rendszer Ügynökséggel (NAcIsA)' a NATO FenntaÉási és Ellátási Ügynökséggel (NAMSA), valamint a SHÁPE
Technikai Központjával (STC)' illetve az említett ügynökségek területi
szerveivel folytatott egyiittműködés.

A

washin5oni csúcstalálkozón jóváhagyott, a NATO jövőbeni
bővítésének"nyitott ajtó politilaija" mindenképpen új kihívások - mind a
NATo meglévő légi vezetési és irányítrísirendszerébe való illeszthetőség

tervezése, mínd a pénzügyi finanszírozás vonatkoásában - elé állítják a

NACMA-t.

Magyarország számára minderiképpen hasznos lenne képviseltetni
NACMA szervezetében, nemcsak olyan meggondolásból, hogy az
ügynökség jelenlegi tevékenységének zöme a hazai (illetve a Cseh és a
Lengyel) telepíIésekhez és fejlesaésekhez köthető' hanem mint a hazai ez
irányú kutatás-fej lesztés és vállalkozói ipar bekapcsolására (a már
kialakult specialízálódásokat figyelembe véve) a tagorságok hadiipari
konzorciumainak munkájában.
magát a

2.)

A NATO IIÁWK Gyártási és Logisztikai Szervezete
(NHPLO)

Mint már említettiik, már a NATo 50 éwel ezelőtti megalakulásakor
az egyik legelsó és legsikeresebb szövetségen belüli integráció a légtérvédelem területén következett be. Mindez azonban nemcsak a különbözó
légi vezetési és irányítási rendszerek összevonását, hanem a hozrájuk
kapcsolódó fegyterzeti (a szövetség védelmi jellegéből adódóan tulnyomórésá elhárító) rendszereknek a közös alapú, integrált fej lesztésétés
előállítását

is jelentette.

A termelési logisaika területén is bekövetkezeü integníció kiterjedt a
légvédelmi fegyverek arzenáljára is.
ot európai NÁTo szövetséges közös fegnenetglórtási

kooperóciója

l959-ben, Belgiumban, Öt NATO tzgorsÁg - Franciaorság, Német
Szövetségi Közrársasig, OlaszrrszÁg, Belgium és Hollandia - képviselői

1t'l

aláírásukkal erosítették meg, hogy a közös fegyvergyártás - elsősorban a
kis és közepes hatótávoIságú ftild - levegó rakéták elóállítáSa - területén.
európai kutatás-fej lesáési és az azt kóvető gyártási bázison alapuló integ_
rált fejlesztési programot kíván megvalósítani.

A Szovjetunió és a Varsói Szerzódés tagországainak' egyre növekvő
számú támadó jellegű fegyverzeti rendszereinek aNATO határaihoz közeli
te|epítése jelentette azt az eurőpd fenyegetettséget, amely tíz évvel a

NAIo

szövetségének megalakulása után. az európai szövetségesek elsó

integrált fegyverzet előállítási programját eIindította'

Az öt ország képviseltÍielsődlegesen megvalósítandó cétkénttíizték
ki annak elérését,hogy a komplex és bonyolult fegverzeti rcndszerek

közös fejlesxtésével és termelésével erőSítsék az Észak-atlanti Szerződés
Szeryezelének az európai közös légtérvédeImét'

A fegyverzetgyártási integráció elsó lépcsőben azoknak a hadiipari
vállalatoknak a SZövetségét jelentette. amelveket a programban résztvevó
nemzetek saját hadiipari válIalat arzenáljukbói választottak ki'
Az így létrejött konzorciumnak a kezdetekben az volt a feladata hogy.
a már meglévő és kipróbált amerikai kis és közepes hatótávolságú ftildlevegő rakéták - az amerikai fejlesaésű rakéta elnevezésének mozaik
szavaiból " Homing-AII-The-Way-KiIIer,, = HAWK - európai összeszere_
lésétés telepítéséthajtsa végre'

A NATO HAIYK Irányítói Irodc (NHMO)
AZ Egyesült Államok hathatós technikai és technológiai segítségével.
NATO HAWK Irányítói Iroda (NATo IIAWK Management
office: NHMO), mely feladata a konzorciumok. _ az európai nemzetek
tudományos és ipari eredményeinek sokszínűségét.szé]es köni mémöki
potenciálját, eltérő szellemi metodikáját ötvöZ!'e egy a történelem során
még sosem látott egységes keretbe - brázisán megvalósítandó kis és
közepes hatósugarú Ítild-levegő rakéták hosszú ávú kutatás-fej lesaése és
előállítása volt.
létrejött a

Negyven éwel az NHMO megalakítása után' ma is helyénvalóak
azok az előnyök, amelyeket az integrált fegyverzetgyártást biáosító szervezet képes nyújtani a NATo_nak'

I

l8

A negyven évvel ezelőtti európai fegyverzetgyártási (csak úgy, mint a
hozzá kapcsolódó kutatás-fej lesztés) együttműködés vált Sok nemZetköZi a katonai felhasználás területéról kilépő, a nyugat-európai piacgazdasági
viszonyok közötti civi| _ gazdasági kooperáció (majd a napjainkat jellemző
fttziók) motorjává.

A NATO HAWK Gyártási és Logisáikai Szervezetének 1959 júniusi
megalakulását követően, még három ország csatlakozott a NATo-nak
ehhez a központi, elóál lítással fo glalkozó szerv ezeÍéhez'
Görögország 1972-es csatlakozását Dánia követte 1974-ben, majd
l986-ban Norvégia döntött úgy, hogy részt vesz a szervezet (csakÚgy. mint
a hozzá tarÍoző hadiipari konzorciumok szövetségének) munkájában.

A NHPLO műktidésének eredményei
Hosszú kutatási és 'feilesztési eredményként1974-ben jelent meg üz
első igazán jelentős project megvűlósítrÍsi te e, az ú$)nevezett HELIP (a
HAWK European Limited Improvement Programme ./HAWK Európai
Korlátoztkti Fejlesztési Program/ mozaikszavakénl) rakéta program

A NATo szövetségesek NATo HAWK Gyártási és Logisztikai Szer\'ezetének tagolszágaiban - valamint Belgiumban - ma hadrendben lévő
légvédelmi fold-levegó kis és közepes hatótávolságú rakétái ennek a
HELIP programnak a keretében (azőta már több átalakítás i-fej lesztési
modernizációt megélve) születtek meg. (Lásd 2.számú ábrát)'

A HELIP project megvalósításában a Raytheon hadiipari konzorcium
koordinálása mellett a résztvevő országok nemzeti hadiipari vállalatai is
részt vettek. A projecthez taftozó telepítések és beruházások megvalósítása több rnint egymilliárd dollarba került és kilenc évet vett igénybe.
A HELIP-e| követő úgynevezetl Gyártási Fejlesztési Progrum (PIP)
indulásakor lefektetett elvek szerint, I980-tóI a ftsztveyő országok
nemzeti hadÍipari megrendelései, a NHPLO irányíltÍsának és vezetésének koordináItisávaI foIyó kutttttÍs-fejlesztésre-megvalósításra fordított
összegeiknek az arányóban részesülhetnek'

I
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A szervezet

azért is tölt be nagy jelentőséget a NATo európai orsá_
gainak a légtérvédelméheztartoző fegyverzeti (elsősorban rakéta) gyártása
területén, mivel csak a már említett két project több mint hárommilliard
dollárba került. Ennek' és a többi modemizációs programhoz tartozó hatal_
mas összegnek a felhasználását és kezelésétbízták a résztvevők a NHPLO
kezébe. Mindez nemcsak a szeryezet átlátható működését kívánta, hanem
az üzleti kapcsolatok _ a hadiipari szövetségek, nemzeti hadiipari beszállítások, stb. - nemzetközi értelemben Vett, és a többi résztvev ő orsúg álta].
állandóan ellenőrzött tisztaságát is.

A rakétagyártrísi együttműködés eredményeit nemcsak a kapott fegyverzeti rendszerek korszerűsége jelzi, hanem a kooperáció kapcsán meghonosodott technológiai transzfer is.

A

fejlesáési projectek eredményeképpena n1.ugat-európai rakéta_
gyártásnak az amerikai ipartól való fuggósége megszűnt' amit mi sem
bizonyítjobban, minthogy a katonai együttműködésből kinövó civil közös
nyugat-európai űrkutatási programok is enő] az azonos európai bázisról
indultak hódító útjukra.

A NATO IIAWK Gyártási és Logisaikai SzervezeÍének az Igazgató
Tűn.icsa, mint a szeryezetÍejlesztési és mííködési döntéseit hoaj - minden
résztvevő nemzet képviselőjébőT áIIó - tanácsként funkciondt. Általában
évente háromszor ülésezik' és a tanácsadó bizottságainak eloterjesaésein
keresáül dönt a stratégiai műszaki-technikai, a kapcsolódó szoftver,
pénzügyi valamint a szerződéskcitési ügy-ekben'

a

A NHPLO

szervezetének végrehajtó része a NHMo, amely a dö'rrmindegyik részwevő tagorság érdekeit szem előtt tartva
végzi koordináló tevékenységé1.A NHMO felel a NATo keretein belüli
téseket követóen

[{AWK feryverzeti rendszerhez kapcsolódó fejlesaés irányításáért, a
gyártási együttműködéséért, és kapcsolódó képességek ellenőrzéséért.

Jelenleg kilenc egymáshoz kapcsolódó HAWK sikeres fejlesztési
project fejeződött be, és jelenleg is folyamatban van egy olyan több éve
kezdődött program (HAWK Viability Programme), amely a már meglévő
kis és közepes hatótávolságű fiild-levegő rakéták továbbfejlesztésére
irányul.
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Az NIIPLO legfontosabb befejezett IIAWK programjai
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A

további fejlesztési és gyárLísi együttműködésre a pénzügyi finan_
szirozás - elsősorban a hadiipari kutatiísra és fejlesáésre fordított nemzeti
összege! csökkenő aránya - valamint az európai biztonságpolitikai vál_
tozások hatnak a leginkább.

Jelenleg a íagotsztÍgok csökkenteni iglekearck a szemezetre fordított kiadás dikat, azonban a legmoder ne b b fegyverzetg1lártási egJ) üttmíiködés megszünteteséről nincs szó, hisz a kutatáSi és g1tártási kooperdcióban hosszú évek alatt Íelhalftozott lapaszíalat nuÍs glártási területek (mind
katonai, mind polgtiri vonatkoztÍsban) szilórd alapj aiként szolgálhatnak.
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