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1.)

1

Á Vegyes Légvéde|mi Rakétaezred rövid története

A

rendszemáltás után megkezdőtlött az orszlig érdekeinek jobban
megfelelő haderő kialakítdsa. A honvédség méreteit tekintve lényegesen
kisebb lett. szefvezetei, technikai eszközei jelentős mértékben csi)kkentek.

Az

Légierő Vezérkar strukturája már megfelel
a NATo országok légierejét irányító vezérkarok felépítésének.A vezérkar
két harcászati repülőezreddel, egy harcihelikopter ezred,del, egy vegyes
sállító repülőosáállyal, egy stabil telepítésűlégvédelmi rakétaezreddel'
egy mobil légvédelmirakétaezreddel, egy radar ezreddel és egy logisztikai
ezreddel otdja meg a Magyar Köztársaság légtere szuverenitásának biz1997 -ben létrehozott

tosíüísát és légvédelmét.

A

11.

DUNA Vegyes Légvédelmi rakétaezred jogelődjei
kialakulása napj ainkra

és

A jogelóíd - a Honi Légvédelmi Tüzér Vegles ezred - 1951. november
1.-n aiakult meg Veszprém hetyőrségben. Az eltelt 47 év sorrín a légvédel_

mi rakétacsapatok folyamatos korszenisítésenmentek keresztül. A
DVINA komplexumokat felváltották a korszerűbb VoLHoY illetve
NYEVA légvédelmirakétakomplexumokkal, és automatizált vezetési
rendszereket telepítettek.

A

80-as évek végénmegkezdett haderőreform a légvédelmi rakétafeglvernem karcsúsíttistit is jelentette. Először felszámolták a miskolci

l'

ProfesszoÍ, DÍ' TuÍosányi Káoly mk' ezÍ€des,

ZMNE Haditechnikai Tanszékvezetö egyetemi la'lár'

Labancz sándoÍ mk. őmagy ZMNE, Haditechnikai Tanszék, egyetemi dékán helyettes'
Rácz János aleaedes' ZMNE' Haditechnikai Tanszék,egyetemi adjunktus'
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légvédelmirakétaezredet, majd a 90_es évek elején megszűnt a sárbogárdi
légvédelmirakélaezred is . de ezzel egy idóben a 1I. Iégvédelmirakétadanúir bővn|t a sárbogrírdi eaedparancsnokságtól átvett VEGA típusú'
nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerrel és másik két VoLHov
légvédelmi rakétaosáállyal.
1987-94 között a dandár szenezetébe a dandór parancsnoksóga és
I7 zószlóaljszemezet ( Iégvédelmi rakétaosztóIy, osztlilycsopo technikai
'
osztlrly, híradli zászlóalj ) la ozott Ezek a katonai szervezetek a Duna két
oldalán északról déli iranyban, Pilisszentlászlótól DunaÍtildvárig, nyugatról kelet felé, Börgöndtől Kerepestarcsáig terjedő sávban l4 helyorségben 14 laktanyában diszlokáltak. A légvédelmirakétadandár komoly harci
erót képviselt, az összefiiggo légvédelmirakéta tűzrendszer többszörös
átfedéssel rendelkezett, és 25 métertől 35 km tartományban volt képes az
ellenséges légi célok megsemmisítésére.

A h derő átalakítris először l991-ben érintette a dandórt:

a létszámgyömrői
technikai
szüntetni
a
csökkentés és leszervezés miatt meg kellett
rakétaosaály
megszünt€
téséosúályl. |994. őszétől, az unyi légvédelmi
vell, az átszervezés több lépcsős' igen intenzív időszaka következett. l996ban az osztálycsoportok kialakítása történt meg, mely során a dandár 72
légvédelmirakétaosztálya mint békeszervezet megszűnt. l997-ben fel kellett gyorsítani és be kellett fejezni a megkezdett átalakításokat, az erőkoncentrációt' illetve a katonai szervezetek számának csökkentését. Mindez

már a NATO követelményeknek megfelelő strukturális átalakítást,
valamint az alkalmazási elvek érvényrejuttatását szolgálta. A nagf ható_
távolságú VEGA légvédelmirakétarendszert kivonták a hadrendból3l-

re befejeződött a dünd!Íf átűlakítása a I1.
Ve g; es L égv éde lmi Ra kétaezr eddé.

1997. december

2.)

A

11.

DUNA

Duna Veryes LégvédemiRakétaezred
rendeltetése és feladatai

A vegyes légvédelmirakétaezred fegyvememi harcászati egység,
amel1' képes nagykiterjedésű objektum, objektumcsoport, körzet, légi
oltalmaásríra' illewe meghatiíro zot1 irány, terepszakasz lezírasára, önállóan. r ag'.l más légvédelmiegységekkel együttműködve.
Rendeltetés€: egytittrnűködve

a légvédelemmrás eróivel az ellenség

légi hadviselési eszközeinek levegőben történó pusáíLása, az orszitg
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kijelölt legfontosabb objektumainak, különbözó

központjainak, körze-

teinek, csapatok csoportosításainak oltalmazása'

A

légvédelmi hadmííveletben váIó részvételénekfőbb közvetlen

készítésifeladatai a következők:

. készültségi szolgálat folyamatos

fel-

fenntartása,

. kijelölés esetén részvétela veszélyeztetett körzetben lévő kiemelt
fontosságú objektumok zonális oltalmazásában,

. részvétela

\

eszél}'eztetett körzetbe elorevont szárazÍöldi csapa-

tok fó csoportosításának közvetlen légi oltalmazásában,

. repülóterek közr etlen Iégvédelmi oltalmazása.

A

légvédeImÍhadmíiyeletben való részvételÍeladatai:

. hadászati SZempontból legfontosabb objektumok oltalmazása
hírközlési centrumok, vasútifontosabb repülőterek, stb.),

(nagy_ r'árosok- ipari - energetikai -

köáti csomóponlok.

.
.

erőinek eg; részéreIrészvétela veszélyeztetett körzetek oltalmazásában. irán1 ok leárásában,
a tűzzónájában

lér ó csapatok, illetve azok hadműveleti szétbon-

takozásának oltaImazása.

.

hadműr'eleti második lépcsó, tartalék és logisztikai csapatok,
objektumok. ellencsapást végrehajtó erők oltalmazása,

,
.

nvzőnájábaa a iégi hadriselési eszközök
ken1'ségénekajiadálr oása.

átrepülésének, tevé-

repülőterek köZ\etlen légr édelmi oltalmazása kikülönített légvédelmi alee\'séeeklel.

3.)

A Ve5res Légvédelmi Rakétaezred szervezeti felépítése,
harci alka|mazása, harcrendje

3.1. Szervezeti felépítés

A

vegyes légvédelmi rakétaezred parancsnokságból,

két légvédelmi

.u]<étezászIóaljból és egy vegyes légvédelmi rakétatechnikai zászlóaljból áll.

Az ezred parancsnokság a vezetó szerveket,
logisáikai zászlóaljat foglal magába.

a

harcbiztosító alegységet

és eg;'

A két Iégvédelmi rakétazászlóaljba hat, illetve hét differenciált reagáIóképességű rakétaüteg tartozik.

Az

ezred, három laktanyában és há:om helyőrségben

diszlokál.

Az ezred szervezeti felépítésétaz ]. sz' óbra tartalmazza,

( lásd a

cikk

végén')
3.2.

A

Harci alkalmazás alapkérdései

vegyes légvédelmi rakétaezred harci alkalmazása alatt alegy-

ségeinek olyan tervszerű, szervezett felhasználását értjük a harcban, amely
során a megszabott harcfeladatokat az alegységek önállóan vagy más
eg1 ségekkel, alegységekkel együttműködésben hajtják végre'

Harcfeladataik végrehajtásához meghatrírozott harcrendet foglalnak
e\. melynek legfontosabb elemei a

kövakezők:

. harcálláspont, tartalék harcálláspont,

. légvédelmirakétaütegek

fó_, tartalék- és színlelt álláskörletei,

. kiszolgáló szervezetek települési körletei.

Az ezred, harcrendje a vrírható légi támadó eszközök harcászati-technikai jellemzőitől, alkalmazási módjától' a megszabott harcfeladattól és
létrehozandó tr.izrendszertől, védendő objektumok jellegétől' fontosságá_
tó]. a harctevékenységi körlet sajátosságaitól fiiggően felépülhet az objekfumok köriil körkörösen, illetve adott sávban vagy szektorban'
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3.3.

A légvédelmirakétazrlszlóaljak rendeltetése

A légvédelmi rakétazÁszlőaljak alapvető rendeltetése a kijelölt objektumok légvédelmirakéta oltalmazása. Béke állapotban a Vegyes légvédelmi rakétaezred parancsnokság alárendeltségében folyamatosan biztosítja a
magasabb harckészültségbe helyezés és mozgósítás feltételeit' Biztosítja a
készültségi (készenléti)szolgálatba lépésés ellátás feltételeit.
VáIságkezeléskor vagy magasabb harckészÍiltség során a légvédelmi
rakétazászlóaljak állományába tartozó légvédelmirakétaütegek az eloljátró
parancsának megfelelően elóre kijelölt, vagy a feladat meghatározásakor
kijelölésre kerülő tüzelőállást fog1alnak el, esetleg átalárendelésre kerülnek meghatározott objektum közvetlen oltalmazására'

A légvédelmirakétazászlóalj

aIapvető

feladala békeáIlapotbűn:

a') A zászlőalj békeállapotban folyamatosan biaosítja a magasabb
harckészültségbe helyezés és mozgósítiís feltételeit mozgósítási és készenléti idejének megfelelően;
b.) Biztosítja a készültségi (készenléti)szolgálatba lépésfeltételeit;

c.) Külön parancsra a szervezetében lévő előre kijelölt légvédelmi

rakétaütegekkel készenlétivagy készültségi szolgálatot lát el;
d.) Végzi a haditechnikai eszközök

3.4.

rendszeres technikai kiszolgálását.

A légvédelmirakétaütegek rendeItetése, harcrendje

3.4.l. A közepes hatótávolságú SZ-75M3 légvédelmi rakétakomplex-

umma l felszere lt ra k éta üte g :

Rendeltetése: a légi támadó eszközök

megsemmisítése kis_ közepes

és nagy magasságokon, kis- és közepes távolságokon.

A

légvédelmi rakétaüteg

Az

üteg harcrendj ét a 2' sz. ábra tartalmazza.

a harcfeladat

végrehajtása érdekében a

részérekijelölt álláskörletben harcrendet foglal el.

t(.

A rakétaüteg harcrendje három részre osztható fel:
A

légvédetmi rakétaüteg harcrendje( egyszeríísített vtízlat )
2. sz' ábra

'

a.)

"A'' Zóna, 25 m sugarú köÍ, itt találhatók:
- a Íakétarárvezető állomás

(SZNR)'

- az illesaő kabin ( szerepe az automatizált vezetési rendszer

harcálláspontjának illesztése a légvédelmi rakétakomplexumhoz ),

- az energiaellátó berendezések

. b') ''B'' zónában található a

6 db indító átlvóny

(IÁ)

'7',|

.

c.)

''C'
-

zőnában taláIhatók.'

FCL

- a felderítő és célmeg|elölő lokátor (P_18)'

- a személyi állomány fedezékei,
- a gépjárművek fedezékei.

A légvédelmirakétaüteg harcrendjének biztosítani kell:
- az úteg harci lehetőségeinek maximális kihasználását a harcfeladat
végrehajtása során,
_

az erőkifejtés összpontosítását a légitámadás legvalószínűbb irányá_

ba és magasságain,

- az ljte9 magas életképességét,illetve a tLiz_, a felderítésiés vezetési
rendszer zavarál lóságát,
- az elektronikai eszközök

elektromágneses összeferhetőségét,

- az egyszerii és megbízható vezetést'

A légvédelmi rakétaütegek harcrendje felépiilhet az objehum kórüI
körköröSen, illetye adoÍt sáyban (amit elteriedten yonalas harcrendnek is
neve znek),

vagt

s ze

ktorb an.

Az adott változatú harcrendben aZ ütegeket egy vagy több Iépcsóben,
lépcsőnként egy Vagy több terepszakaszon helyezik el'
SZ-75M3 légvédelmi rckétakomple:rum az aldbbi részekből tíIl:

. Rakéta távezető áIlomás

(

SZNR 7583 )

- adó-vevő, antenna kabin (
- harcvezetési kabin (

Pv

),

UV )'

- műszer kabin ( AV ).
. Indító rendszer:

- irányítható légvédelmirakéták ( ZDDSZU
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'

5J

Az3 ),

_

6 db egysínes indítóállvány ( SZM-90 típusú),

- indításvezérlő rendsze1
- rakéta sállító-töltó

gépjármű ( PR-

1

lBM

).

. Energia ellátó rendszer,
. Kiegészítő eszközök:
- saját felderítő és célmegielölő lokátor ( P- 18 ),

- az avÍomatizáJlÍ vezetési rendszerhez csatlakozást biaosító
eszköZök

3.4.2.

A

( 5F20, vagy 5F24

).

kis hatóttÍvolságű SZ-125M légvédelmi rakétakomplexum-

ma I fe Is zer e lt rak éta üteg :

Az üteg rendeltetése.' a légi támadó eszköZök megsemmisítéseft)ldközeli-, kis- közepes magasságokon, közeli-, illetve kis távolságokon.
Harcrendje felépítésében,annak elemeiben, telepítésiköVetelményei-

ben alapvetően megegyezik a SZ-? 5M3 komplexum telepítési szisz-

témájával.

SZ-125M légvédelmirakétakomplexum a kÖvetkező elemekbőI áII:
. Rakéta ráyezető állomás

(

SZNR 125M ).'

- antennaállvány ( r'NV ), rajta az antennarendszer és adóvevő rendszer,
- irányító kabin (L]NK_M), egyben az üteg harcvezetéSi pontja.

. Indító rendszer és indításvezérlő rendszer:
- kétlépcsős, szilárd hajtóműves rakéta (

5Yz1E),

- 4 db négysines indítóállvány ( 5P73 )'

- indításvezérlő rendszer,
- rakéta szállító-töltő

gépjármű ( PR_14AM

).
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'

Energia ellátó rendszer.

'

Kiegészítő eszközijk:
- saját felderítő és célmegjelölő lokátor ( P-18 )'

- az altomaÍizá!|t vezetési rendszerhez csatlakozást biztosító
eszköz ( 5F24 ).

4.) Azsz-75u3 Éssz-rzsu tégvédelmi
rakétakomplexumok, harcászat - technikai adatai
4.l. Az sZ-75.l||'3 légvédelmirakétakomplexum

Az SZ-? 5M3 légvédelmirakétakomplexum egyidejűleg egy cél meg_
semmisítéséreképes, egy célra egy idóben maximum három rakéta
rávezetésével. A liomplexum átlagosan 1,5 percenként képes egy-egy cél
leküzdésére.

A rakéták irónyítása szempontjából a komplexum parancs távirdnyítósú.
Mobilitása korlátozott. A komplexum elemeit vontatható utánfutókon,
illetve speciális a|vázakon helyezték el.
rakéta rávezető állomás biztosítja a bármely irányból közeledó cél
felderítését,felismerésé!kézi vagy automatikus köVetését, a tiizelés kezdőelemeinek kidolgoÁsát, a cé|ra egy időben három rakéta rávezetését'

A

cm-es, impulzus üzemíí, hdrom koordinátás céIkövető loktÍtor és
rakéta rtívezetÍítillomós ep pár tíinyalábú parabola és/vagl eg pór kés'
nyalóbú parabolaszelet antennával méri a céI koordináttíit (utóhbi a
iakéttik vdlnzjeleit is veszi), valamint egl parabolaantennával sugórozza ki a rakéta kérdtíjekketés irdnyító parancsokol.

A

A

nagyobb nyereségű tűnyaláb antennák alkalmazása nagyobb

célfelderítésitávolságot és jobb zavarvédelmet eredményez. Utóbbi fokozására az állomást felszerelték TV-optikai rendszenel is.

A tíizvezetési lokátor célfelderítésitávolsága 75_l45 km. Jó látasi viszo-

nyok mellett a TV-optikával maximum 25 km_en lehetséges a célfelderítesés

célkövetés.
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Az 5JA23 típusúilányítható légvédelmirakéta két fokozatú, soros
eIrendezésű, normál aerodinamikai felépítésű.Indító hajtóműve szilárd,
utazó hajtóműve íolyékonyüzemanyagú.
Az indíló és indításvezérlő rendszer haí db eg)sines, oldal- és helyszögben vezérelhető indítótillvtinybóI tÍIL A harcvezetési kabin és az á|lr ánr ok között
a kapcsolatot 60-100 m_es kábelek biztosítják. A rakéták
fel}iészítésrekapcsolását és indítását a harcvezetési kabinból vezérlik. A
ra}iétíL}iindítóállványra töltése ZlL nyerges vontatóVal Vontatott szállítótöltő utánfutóról történtk. Egy áIlvány újratöIlési ideje 2 perc.

A

komplexum főbb harcászat-technikai adatait az ]. sz' táblázat tar-

Íalmazza.
4.2. Aa

sz-l2sl-lI légvédelmi rakétakomplexum

Az SZ-125M légvédelmirakétakomplexum egyidejűleg egy cél megsemmisítéséreképes, egy célra egy időben maximum ketto rakéta rávezetésével' A komplexum átlagosan egy percenként képes egy-egy cél leküzdésére.

A

rakéták irányítása szempontjábó] a komplexum parancs távirá-

nyítású.

Mobilitása korlátozott. A komplexum elemeit vontatható utánfutókon, illetve speciális alvrízakon helyezték el.

A rakéta rávezetó állomás biztosítja a bármely irányból közeledő cél
felderítését,felismerését,kézi' vagy automatikus követését, a tiizelés
kezdőelemeinek kidolgozását, a célra egyi dőben maximum kettő rakéta
rávezetésót.

A cm-es, impulzus üzemíi, hórom koordinátós céIkövető lokátor és
rakéta rávezető óIlomós egt tíínyalúbúparabola és egl pár 450-ban elheIyezett késnyalóbú paraboloid-szelet antenndval méri a cél koordinátáit
(utóbbi a rakéttik válaszjeleit is veszí), valamint egl parabolaanÍennávaI
sugórozza ki a rakéla kérrlőjeleket és irányító paraacsokaL
A zavarvédelem és az állomás lehetőségeinek növelésére felszerelték
TV-optikai rendszerrel is.
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A tűzvezetési lokátor célfelderítésitávolsága maximálisan l l0 km. Jó
látási viszonyok mellett a TV-optikával maximum 25 km-en lehetséges a
célfelderítésés célkövetés.

Az 5Y27E típusúirányítható légvédelmi rakéta két fokozatu' soros
elrendezésű ''kacsa" típusít aerodinamikai felépítésti'Indító és utazó
hajtóműve szilárd üzemanyagú.

A hagyományos repeszhatású harci rész felrobbantása aktív üzemű
rádiógyújtóval vagy közvetlenül foldi rádióparanccsal történik.
Az indító és indíttísvezérlő rendszer 4 db néglsínes oldal- és heQszögben vezérelhető indító.illványbóI áII. A harcvezetési kabin és az
állványok kÖzött a kapcsolatot 60- 100 m-es kábelek biztosítják. A rakéták
felkészítésrekapcsolását és indítását a harcvezetési kabinból vezérlik. A
rakéták indítóállványra töltése két töltőpályás szállító-töltő gépjárműről
történik. Egr, tíIlvóny újratöItési ideje I perc.
A komplexum fobb harcászat-technikai adatait az alábbi tábltizat tarÍalmazza.

A komplexumok főbb harcászattechníkai adatai

sz-t2s\t

sz-75M3
Paramét€rek
cél sebessóg

cél magasság
cél távolság

Aktív szakasz

Passzív
szzkzsz

1000 m/sec

300 m/sec

700 m/sec

( 420 m/sec

(

utoléréss€l )

utoléréssel)

l00m-30km
7-43 km
(12-43km

300 m/sec

2-25km

20m-25km

5ó km-ig

3,5 - 25 km

utoléréssel)

célcsatorna

I

I

3

2

száma

rakétacsatorna
száma

Összességébenmegállapítható:

A NATo

kcivetelményeknek megfelelő strukturáliS átalakítás
Dunl Vegyes LégvédelmÍRakétaezred szervezeti
fe lép ítésej elentosen megváltozott. A vegyes légvédelmirakétaezred - rendeitetése és íeIadatai következtében - harcrendje nagy területi kiterjedésű,
Útegei egymástól elkülönülten, széttagoltan, kis területen kiépített
üZelóál lásokban telepiilve működnek.

kovetkeztében a 1].

Haditechnikai biáosításának legfontosabb tertiletei a légvédelmirakétabiaosítás és a légvédelmi rakétakomplexumok technikai kiszolgálása.

A szervezeti változások követkeaében megváltozott a légvédelmi
rakétabiztosítás és a légvédelmirakétakomplexumok technikai kiszolgálási rendszere is.
Ez a cikk a l l. Duna Vegyes LégvédelmiRakétaezred haditechnikai
biZtoSítását meghatározó alapvető tényezőket mutatja be. A cikk folytatása
az ezred HTB-nak B és M sajátosságainak ismertetésével fog foglalkozni.
Felbasznált irodalom:

1') Honi légvédelmi rakétacsapatok harcászaÍa, 1982 Magyar

\éphadsereg Légvédelmi és Rakéta Tüzérfónökség.
2') Légvédelmi rakéta és tüzérfegyverek l989.

A ''Duna'' szabályozása, Kapcsándi István alezredes, Magyar Honvéd
lX. évf. 1' szám.
3

')

4.)

Minszki Légvédelmi Rakétamémöki Fóiskola, főiskolai jegyzetek'

5.) Dr. Morvai Józsel'

A légvédelmirakéta-éslégtér-ellenőrző csapa-

tok harctevékenysége anyagi-technikai biztosításának

sajátosságait

meghatározó és befolyásoló tényezők értékelése'
6.)

Dx

Turcsányi Károly mk. ezredes: Az anyagi-technikai biztosítás
ZMKA' 1993.I. és IV fejezet'

a|apjai' IegyzeÍ'

7.) Dr. Turcsányi Károly, Rácz János, Labancz Sándor.' A Yegyes
légvédelmi rakétaezred rakétatechnikai biztosítása. Katonai logisztika 6.
évfolyam 1998. 4. szám.
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