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Bevezetó:

A Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiröl elfogadott
országg5zűlési haározatYl27, pontjában kimondjq hogy a ''Iégvédelmi és
rqülőcsqatok rendelkeaenek az orsuíg légterének ellenőnéséhez és
védelméhea az orszóg kglfontosabb objehtumai és a lúruz!ötü cíapatok
megbízharó oltalmgaisűoz, valamínt a védelmi haditevékenységek Iégí
tómogatósóhoz sziikséges erőkkel és eszközökkel'?,

A harci helikopterek területén a prioritíst a hadrendben lévö eszközök
maximális ideig történő rendszerben tarthatósága haüiroz"a meg.

A lej leszíé s c élkit íkése:

r a szárazft,ldi csapatok közvetlen légi üímogatr{sának (CAS),
páncélvédettségének hatékony b iztos ítása,

. a légi mozgékonysági, mobititrisi képesség fokoása,

. NATO/PARP felajánlrisi és interoperabiliási celkitűzések elérése.

A hangsúly a tőbbcélú alkalmazás biztosíü{sára, az éjszakai bevethe:
tóségre, a rendszeresített fegyverek pontosságára és pusaító erejére, a pán-
célvédettség, a tábori köülmények közötti alkalmazhatóságra és kijma-
gasságú repülési jellemzőkre tevődik.

. A Magyar Honvédség hosszú ávú terveiben olyan harci helikopter
jelenhet meg, illetve modemiálás utín tarüató még, amely feldeiítő,
zavaró, stb. alváltozatokkal rendelkezhet, napszaktól és időjárástól ffig-
getlenül kép€s rendszeresített fegyverzetét alkalmazrri.

l. Juhász JÁnos al€zr€d€s, MH 87. Bakonyi Helikopter Ezred Hadműveleti é5 Kiképzési o§ztályvezeó
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Fontos szempont, hory a kiszolgálása, iizemeltetése és javíüísa a
NATO-hoz közelítő elvek szerint valósuljon meg, a felmerülö infrashuk-
tunális igények szabvárryosak, a fenntartási költségek elviselhetóek legyenek,

Eg5z repülőeszköz (harci_üírnogató helikopter) _zel szemben támasz-
tott követelményeknél a légierö doktrína követelményeiből kell kiindulni,
amely tAítalmazza, - a légierő általános megfogalmazását - a légieró tulaj-
donvígait, - a légierő erős és gyenge oda|ait, - a katonapolitikai alapokat
és kapcsolatokat a stratégiával, - koncepcionális alapokat, - a légieró fela-
datrendszerét, annak ütemezesét és súlyponti kérdé§eit béke, válság (kon-
fliktus) és háborus helyzetben, - a feladatrendszer végrehajüísát biztosíto
erőket _ a légieíő alkalmaz-ásában, - alkalmazhatósígának követelményeit,
- a légierő műveletit.

A harci helikopterek (tárnadó helikopterek) a világ hadseregei zömé-
ben a szírazfdldi haderőnem csapatrepülő feryvememébe tartozrak, amely
a szárazfti|di parancsnok kezében a legnagyobb manőverező képességet és
legryorsabb tűzpusáítrási, áthelyezési képességet jelentik.

A szárazftrldi haderő repüló eróinek tüzereje és mozgékonysíga lehe-
tővé teszi, hogy meg|epetésszeriien és gyorsan megközelítsék az ellensé-
get és jelentó§ reszeit megsemmisiítsék. A trá,rnadó helikopterek ideális
eszközni az ellenség arcvonalában, mélységben és hátsó területén végíe-
hajtott ryors csapásoknak, De felhasználhatók olyan esetben is, amikor a
terep ko|átozza vary éppen kidia, hory a gyalogos és ítildi erók területet
foglalhassanak el. A támadó helikopterek kedvezöen befolyásolják a ftildi
erők döntő haícait.

A helyi háóoník és a NATO béketeremtö, békefennlartó műveleteinek
tapaszta|atai azt igamljáll, ho5l a harmadik dimenzió, a levegöből mért
csapások szerepe folyamatosan növekszik és a légierő tevékenysége a
feg5rveres küzdelem menete! végkimenetelét döntően képes befol}ásóhi.

A tapasztalatok aá is bizonyitjárk, hogy a légierö szerepe és jelen-
tósége a fegyveres konfliktusok megelőzésében folyamatosan növekszik,
visszatartó ereje felértekelódik. A konfliktusok idöszakában az agressziót
elkövető fél elsósorban a legieót képes a legrövidebb idón belül és
|eginkább hatékonyan alkalmazrri,

Ezen tapa§ztalatok alapján a haderejüket átalakító, jelentösen
csökkentó orságok a légieró korszerűsítésére helyezik a hangsúlyt úgy,
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hogy közben a szírazftildi csapatoknál elsósorban csak a gyors bea-
vatkoáshoz szükséges erőket tartják alkalmazható állapotban.

A c§aparfepüIők, ezen belüI a harci helikopterek !ő feladua lehel a:

válság időszakában a sárazfiildi készültségi szolgálat légi mozgá
konyságának biaosíásában a harccsoportok közvetlen tűztámogaásba;

hábonú idószakában a szírazftildi hadműveletek sikerének elósegí-
tése érdekében közvetlen légi nímogaüisi (CAS), légi felderitési és egyéb
speciális légi bizosítísi feladatok végrehajuísa.

A magyar légierő vonatkoásában a repülőcsapatok állomrán}ába tar-
tozó egy harci helikopter ezred hivatott a szárazftildi csapatok harcának
közvetlen légi üímogatására, A 87. BHFIE harci helikopter parkjárrak mind
több gépe válik üzemképtelenné az alkatrésáiá,rry miat! így harci lehe-
tőségei igen besaűkültek.

NATO-USA hadműveleti követelmények:

A xLégí-FöIdi Hadművelet-2000" doktínája nagr fokú mozgékony-
ságot és tűzerőt igényel a végrehajtó parancsnok számiára. Eá biaosítjrik a
csapatrepülök, melyek dandárokba szelrczve vannak jelen a hadtest íijlötti
összfegtrT lernemi szervezeteknél.

A harci helikopterek fő feladata az ellenség felkutaása és megsem-
misítése a manőver és tűz alkalmával. A csapatrepüló szervezet végrehajt-
hatja feladaát önállóan vagy az összfeg)rvememi csapatok részeként.
Esetenként aliárendeltségébe kerülhetnek princélos, tiizér, gyalogos és lég-
védelmi csapatok, illeWe egyéb harcbiaosító erők adott időtartamra, Így
egy csapatrepülő (tád.hel.) dandár végrehajthat harcbiaosíLási feladatokat is.

Kiemelt feladatukl a tímadó műveletek végrehajüísa, a ftildi- és légi
célok elleni tevékenyseg, feldedtés. A harci helikopterek mindig támadó
tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha ez a védelmi művelet része. A
harci helikopterekkel rendelkezö paranc§nokoknak a tíizerő ryors áthe-
lyezesével lehetősége van akeÁeményezés megragadásáía. A harci heti-
koptereket mozgó, nyíltan elhelyezkedő célok ellen célszerű bevetni, meg-
akadályozandó az ellenésges erők újraszerveződését, a második légierő
előrejutrisát, megsemmisíteni az ellenség vezetési elemeit, légvédelmi erő-
it, hátrahagyott é§ bekedtett csapatait.
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Nom cétszerű alkalmazri elökészített álásokban lévö erök ellen. A
tevékenységét a ábori tiizérséggel, harc.íszati repülőkkel összehangolva
kell végiznie, mindig a szá,rnyakon, illetve azokat megkerüIve az ellenség
hátíban és ritkán a saját csapatuk ftjlött, Tipikus feladat lehet az ellenség
ellentámadásának visszaverése, tartalékainak elszigetelse, az ellenség meg-

keriilése, bekerltése, eóinek felrnorzsolás4 saj& csapatok bekedtésének
megakadályozísa.

A harci helikopterek ezen feladatokat a saját csapatok mélységében,

valamint közeh éJ mélységi műveletek soníur hajliá* végre. A közeli
műveletek hatása azonnali, míg a helységi, illetve saját csapatok
mélységében végzett műveletek hatása késóbbi, de hozzájárulnak a közeli
műveletek sikeéhez,

Á hatcfeladat végrehajtósa soún a lontossógi sonend a köveíkező
eg| tórrradó helikoPrer sziruíra:

' tevékenysé8 az engem közvetIenül fegyegetö veszely ellen,

' rcvékenység a rajtlszázadot íenyegető veszely ellen,

' tevékenység az egyéb sajávszövetséges csapatokat fegyegetó

veszrly ellen,

o tevékenység az eredai cél érdekében (ellenséges légvédelem,

parancsnoki jármúvek, harckocsi\ műszaki járművek, PSZH-k,
tíizzel való pusztítása).

A támadó helikopter alkalmazása az összes feryvertípus (harckocsi,
löveg repülógép, stb) alkalmazása köárl kivánja a legnaryobb körülte-
kintest, hiszen az ellenség Észéól megrryilvánuló veszélyeztetettség a
ftildi és légi céloktól-eróktöl azonos terben és időben (pl: osapat|égvé-

dolom, eryéb foldi tíizeszközök, harci helikopterek, vaűszrepülőgépek). 3

dimenziós fenyegercttségnek van kitéve a harci helikopter, varyis; alulról,
azonos szintöl és felülról. Viszont uryanilyen dimenziókban kell együt-

működni a saját csapatokkal;

o sárazföldi erök (pl. támagatandó harckocsi kötelék, csapat-

légvéde|em, csapatr€pülók),
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hory közben a szírazftjldi csapatoknál elsősorban csak a ryors bea-
vatkozáshoz szükséges eróket tartjtá,k alkalmaáató állapotban.

A csapalrepiilők, ezen belül a harci helikopterek !ő fetadata leher a:

válság időszakában a szárazfóldi készültségi szolgá,.lat légi mozg€
konyságának biaosítrásában a harccsoportok közvetlen tüzníLrnogaüísba;

háboni időszakában a szi,Lrazfiildi hadrnűveletek sikerének elősegi
tése érdekében közvetlen légi Uímogaási (CAS), légi feldedtesi és egyéb
speciális légi biztosíüísi feladatok végrehajása,

A magyar légierő vonatkoásában a repülócsapatok állomanyába tar-
tozó egy harci helikopter ezred hivatott a szírazfiildi csapatok harcának
közvetlen légi üámogatrásrira. A 87. BHIIE harci helikopter parkjának mind
több gépe válik üzemképtelenné az alkatrészhirány miatt, így harci leho-
tőségei igen beszűkültek.

NATO-USA hadmúveleti követelrnények:

A "Légi-Földi Hadmíivele1-2000" dokbínája nary fokú mozgékony-
ságot és tíizerőt igényel a végrehajtó parancsnok számára. Eá biztosítjak a
csapatrepülök, melyek dandárokba szeí\lez\te vannak jelen a hadtest ftilötti
összfegyvememi szervezeteknél.

A harci helikopterek fő feladata az ellenség felkutaása és megsem-
misítése a manőver és tűz alkalmával. A csapatrepülő szervezet végrehajt-
hatja feladaát önállóan vagy az összfe5rvememi csapatok részeként.
Esetenként alárend€ltségébe kerülhetrrek páncélos, tiizér, gyalogos és lég-
védelmi csapatok, illetve egyéb harcbiztosító erők adott időtartamra. Iry
egy csapatrepüló (tád.hel.) dand.ír végrehajthat harcbiaosíási feladatokat is.

Kiemelt feladatuk a támadó műveletek végrehajtísa, a fdldi_ és légi
célok elleni tevékenység, felderítés. A harci helikopterek mindig rámadó
tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha ez a védelmi művelet része. A
harci helikopterekkel rendelkeó parancsnokoknak a tűzerő gyors áthe-
lyezésével lehetósége van a kezdeményezés megragadásrára. A harci heli
koptereket mozgó, nyíltan elhelyezkedö célok ellen célszerú bevetni, meg_
akadályozandó az ellenésges erök újraszerveződését, a második légierő
elórejutásá! megsemmisíteni az ellenség vezetési elemeit, légvédelmi eró-
it háíahagyott ós bekerített csapatait.
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Nem célszerű alkalmazni elökészített állásokban lévö erók ellen, A
tevékenységét a tábori tiizérséggel, harcászati repülökkel összehangolva
kell végeznie, mindig a saíLrnyakon, illetve azokat megkerülve az ellenség
hátíban és ritkán a saját csapatuk fölött. Tipikus feladat lehet az ellenség
ellenüirnadásrána]i visszaverése, tartalékainak elszigetelse, az ellenség meg-
kerülése, bekeritése, eóinek felmorzsolásq saját c§apatok bekeritésenek
megakadályoása.

A harci helikopterek ezen feladatokat a saját csapatok mélységében,
valamint közeli és mélységi műveletek során haj{irák végre, A közeli
műveletek hatása azonnali, míg a helységi, illetve saját csapatok
méIységében végzett müveletek haüása késóbbi, de hozzijárulnak a közeli
műveletek sikeréhez.

A hatcfelada végrehajtása sotón a fontossógi sonend a következő
egl tóttudó helihopter szómára:

' tevékenység az engem közvetlenül feryegető veszély ellen,

. rcvékenység a rajt/századot fenyegetó veszély ellen,

' tevékenység az egyéb saját/szövetséges csapatokat fegegető
veszély ellen,

. tevékenység az eredeti cél érdekében (ellenséges légvédelem,

parancsnoki járművek, harckocsik, műszaki járművek, PSZH-k,
tüzzel való pusztítása).

A támadó helikopter alkalmazisa az összes fegyvertípus (harckocsi,
löveg, repülógép, stb.) alkalmazása közül kívrá,nja a legnaryobb körülte-
kintést, hiszen az ellenség reszáól megnyilvrinuló veszéIyeztetettség a
íöldi és légi céloktól-eróktől azonos térben és időben (pl: csapatlégvé-
delem, eryéb ftildi tűzeszközök, harci helikopterek, vadászrepülőgépek). 3

dimenziós fenyegetettségrrek van kitéve a harci helikopter, varyis; alulról,
amnos szintról és felülról. Viszont uryanilyen dimenziókban kell együt-
működni a saját csapatokkal;

. sárazftldi erók (pl. támagatandó harckocsi kötelék, csapat-

légvédelem, csapatrepülök),
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. légieró (vadás4 sállíó, kisegítő repüIólq stb.).

Tehát egy 3x3-as ffrggóségi viszony áll fenn az alkalmazás sönfu, ami
igen bonyolult!á teszi a harci alkalmazíst a tulélés tiikrében.

Egy áltelános bevetési helyzet rövid jellemzése:

Nappal eryszenü idójrÁrási viszonyok között; vízszintes leás 2,r3 kííl,
felhőalap 40&ó00 méter, 8 okta, a szél 8- 1 2 m/s, dombos, félig fedett terep
felett tevékenykedve a támadó páncélosok pusáíása a védelmi harc sorrfut

a sárnyakról leshely és harcbavetési terepszakasz alkalmazásával.

l.) A leshely vary a harcbavetési terepszakasz rejtett megközelítése.

2.) Az hányitott páncéltörö rakéták maximális hatótávol*ígán történó
feldedtés,

3.) Célazonosítrás, élelosztás, gyors rejtett kommunikáció a tíizelési
szektorok meghatriroaására.

4.) Túzkivátrás (saját beépített feg5rverzet, ajólövész).

Elsörendú feladatként rendelkezik az életképességet biztosító rendsza-
bályok szeleskönö alkalmazása, varyis a trllélés. A um,unkl' közben ha-
gyományos rendszerekkel és módszerekkel nehéz detekálni az ellenséges
fenyegercst.

Az esetleges késói észlelés miatti idóbeni hatékony kiterö manó-
verezésre nincs lehetőség, mivel a helikoptert többnyire rejWe és megle-
petésszerüen támadját meg, különösebb elözetes bejelentés nélkül.
Többnyire oldalról, hátulíol, i etve rejfue námadják meg a Iassan mozgó és
a tiizeléssel elfoglalt helikoptert. Amennyiben nincs hatékony vedelmi
rendszere, a tiámadást úry veszi észre, hory találatot kap. Ez nern egy hol-
lywoodi film, kitérek egy 23, illetve 33mm-es gépágyú lövedék elöl, ami
nyomjelzös és előzetes fi8yelmeztetés nélkül löttek ki, nehéz vary lehe-
tetlen. Rejtözködni kel| a technikai és namöver kópességekkel, e,z takaré-
kosabb és biztonságosabb megoldás, mint a kialakult küzdelmi helyzetben
hirtelen átváltani ery védekezó manóverbe, esetleg ery bizonytalan ki-
menetelű védekezó tiizpárbajba. A korszerü harcmeón nem életbiáosítás
a kis sebességü, fdldközeltól elrugaszkodott ffiggőIeges manóverezes és a
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közel légiharc, szitmíásba véve az ellenséges csapatlégvédelme! a hajózó
áIlapoát és a támadó íi'ldi, illewe légi ellenség időbeni feldedtésének
lehető§égét, a íö feladat végzése pl. irrinyított páncéltörő rakéta rávezetése
közben.

A leghatékonyabb harceljárrás a rejtőzködés és a megtévesáés szeles-
körű alkalmazásával alakul csak ki, melynek fő célja a pusztíási tónyező
hatérkony kihasználrása, ehhez viszont a pusztító eszközöket védetten kell
a célkörzetbe juttatni, melyben a manőverező és rejtőzködő képesség ját-
sza a íószerepet.

A fenti példákból is kitűnik, hogy a harci helikopter (nfunadó heli-
koptnr); "egl glorsjáratú6 jó tnanőverező képességű, sokoldalúan alkal-
mazható, nag, puszlító erővel rendelkező, fegtverhordozó (pdncéltöró)
eszköz'l, vagyis |?Iégi tüzérség'| nem egy önmagáért való dolog és nem is
egy légi bemutatókon láwányos műreplö figurákat bemutató repülőszer-
kezet, amellyel berepülő és speciális kiképzést kapott hajózók villognak.

Viszont drága harceszköz, igen drága és értékes kezslőszemélyzettel,
amit védeni kell a bevetési intenzilis fenntartásához, amihez a védelmi
rendszer és a manőverező képesség nyújtja a legnagyobb ámagaást, A
támadó helikoptereknek gyorsan, rejtetten, hatékony felderftéssel és a
lehető legnagyobb, leghatékonyabb pusztítási és elrettentési fokú fegy-
verzetet kell a helyszínre szállítani, majd céIba juttatni és életképesen az
újbóli bevetésre, felkészítéshez visszarepülni és újabb gyors bevetésre
menni.

A közvetlen ózUímogatás nemcsak a harci helikopterek feladata és
egyedüli sajátossága, mert ezt a harcászati légierő ene a feladatra tervezett
repülői is elvégezhetik, Ma már egyre inkább mértékadóbb vélemény,
hogy nincs adott célra alkalmas típus. Csak feladat van és a körülmé-
nyeknek leginkább megfelelő megoldás, pl: az Öböl-háboruban az AH-64
Apache-ok' 700 km mélységben semmisítettek meg iraki lokátorokat
ftrldözeli magasságon repülve, légi uüintöltést alkalmazva.

A közvetlen tüáámogatásról alkotott felfogás élesen eltér a volt VSZ_
ben megszokott szovjet elvektől, melyek értelmében a harci helikopterek
az egykori IL-2-es |'Sturmovik"-ok szerepét játszrák. Amerikai vélemény
szerint a légierőt (harci helikoptereket) nem célszeni alkalmazrri erre a kis
hatékonyságot és saját vesáeséget jelentő feladha.



A |'Sturmovik'|-ként alkalmazandó helikopter csak a fel- és lesál-
láskor viselkedik helikopterként. Amerikai elvek szerint a helikopter ked-
vezó, különleges tulajdonságait a fel_ és leszálláson kívül hangsírlyozottan
kihaszrrálják a harctevékenység végrehajtása sorárr az ún. NOE (in the Nap
ofthe Earth) "repüles atöld bolyhai közötl|| repúlések alatt.

A közvetlen űzLímogatás végehajüisrára tipikus megoldás a l'JAATll
(Joint Air Attack Team, Egyesített Légi Támadó csoport) közvetlen trfuno-
gató repüló + helikopterek + tábori tiizérség, alkalmazása a súlypont áthe-
lyezésekor.

A harci helikopterek szerepe a felderítés, az ellenséges légvédelem Ie-
fogása, céImegjelölés a nary pontosságú fegynlerek (Hellfire, Copperhead,
ATAMCS, MLRS, Maverick, stb,) számára, az ellenség felderító erői
elleni harc, A páncéltörő, illewe pusaító szerep elsősorban a közvetlen
ámadó repülőké. A tiizérség íeladata az ellenséges légvédelem lefogásq
vezetési rendszerének megbonása, az ellenséges páncélos erők számfua a
fi gyelés akadályozisa azzal, hogy nyílásaik bezárására késznyszerülnek.

A harci helikopterek általában nagy szrimban keriilnek bevetésre moz_
gó, pánzcélozott célok ellen a közeli, illewe mélységi műveletek során. A
tevékenységi körzetbe különböző útvonalakon repülnek ki és más irányból
támadnak, mint a szírazíiildi csapatok.

Amennyiben a felelős parancsnok tartalékát képezik, feladatuk nem
az elkövetett hibák kijavítása, hanem a döntő helyen és időben alkalmaz-
va biztosítani a harctevékenység kedvező kimenetelét.

A valóban korszerű harci helikopter konstrukcióban biztosítotl har-
cdszat technikai ismének a következo'k:

' Manőver, beleértve a légiharc megvívásának képességét, ellensé-
ges harci helikopterekkel és repülőgépekkel, szüség szerinti ön-
védelemből is.

. Fegyverzeti és avionikai jellemzők.

. Önvódelmi, tulélési jellemók.

Ezek közül az első kettövel - eltérő mértékben - valamennyi felsorolt
helikoptertípus rendelkezik, az utóbbi - a védettség - viszont csak a tény-
leges harci helikopterek (AH) sajátja.
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A komplex önvé.delem (páncélza| alacsony felderíüetöség, tíiz_ és
robbanásvédelem, lezuhanási biztonság, magas harci tulélöképesség)
kiemelt fontossrigrá,ra a 70_es évek6l folytatott helyi háborúk tapasztalatai
hívták fel a firyelrnet. Ezek szinézise nyomán alakult ki az általri,rros
követelmény-e5óttes, amelynek 

^z 
ezredforduló köríil hadrendbe állí-

tandó valamennyi haroi helikopter meg kell feleljen.

Mit tertrlmez a 3 fő prioriüísi jellemző?

l.) Tűzerő:

. Felderítési, célazonosítási élmegielöló rendszer és képesség N-É,
bonyolult idöjárási viszonyok között;

o Kilövésre kerülő íegneneti anyagi

. Autonóm tűzvezetó rendszer;

' Ballisáikai kilövő rendszer;

' Különböó típusú célok megsemmisítési lehetősége;

o Megsemmisíthetó celok száma egy bevetéssel;

. Kommunikáció, adaüítvitel, célátadási lehetőség.

2.) Védettség:

. Aktív és passzív védelem;

. Lövedékállóság (pc, védettség);

. Rejtózködési képesség levegöben-fdldön (méret, radarálcáás,
RTT) forgószá,rny összecsukhatóság, rejthetőség, alacsony kisu-
gárzás;

. ABV (NBC) védettség;

. EOW Electr._Optic_Warfare, ECM állóság;
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. Becsapódási életképesség (Crashwortlry Prorcdion);

. Manóvereó képesség (gyorsulrási terryeák);

. Kommunilcíció, alacsony kisugárzisi teljesítnény.

3.) Menőverczés:

. Sebesség s/or§ulós Oq y, z) tengelyban (térben-idöben);

. Magasságiartományok;

. llatotáv (akciórádiusz);

. Műrepülö és trriltcrhelési képessíg;

. Éjiel-nappali alkalrnaáatósíg;

. lijra felkészíté§i idó;

. Földi és légi sállíóaóslfu.

. A harcrászati követelményekbót és feladafiendszerMt, könnyen lehet
követkeáeEri a úechnikai elvánísokr4 mint pl. {űzeró, -véd;fi§eg, _manóver
képességekre. A sorrendet aspeciíikus kOvetelmények hatírozzíÍ meg.

A körletelrnenyek számszerűsíthetö\ s ez a harcászati képessegek
vonatkoásában is igaz, vismnt egy hidat kell képeani a technikai hövúel-
ményeh átveűésére

A harcászati követelményck technilrli köveúeünénytáma§ztá§§á
átvetítése

_ Áz USA The Analytic Science Corporation (TASC) ég l978-ban
kezdte meg a Vedelrni Minisztérium ÉleInezesi Hivatata szimára egt
oly.an módszertan kidolgoását, arnely a katonai fejlesztések eredményZt
s;ám9ze$ foryában jelenlti meg. Ez a kezAelei pro.|ikt átalatult eg5l mln-
de1 níszlene kitefjdó elemzési modszerianr4 irnéty az etaHnos rendel-
rctésű csapatok képességét állapíüa meg, neghatározot katonai eszközök
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mérhető jellemzóin alapulva. A módszertan elnevezése: TASCFORM -
Technique for Assesing Comparative Force Modemization - Összehason-
lító Haderő Moderniáció Ertékeló eljárás. Ez megába foglalja egyrészt a
fegyverrendszer értékelési eljárások csoportját, másrészt a katonai alaku-
latok nem fegyver kategóriába tartozó, de a képességekre hatással bíró
eszközöket és erőfonásokat. Ez egy statikus értékelési modell, moduláris
megközelítéssel.

A te|jesítrnény képesség elsődleges jelzőszráma lehet, az egyes fegy-
verzeti eszköók hatékonysági mutatóinak összehasonlítása. Költség ada-
tokkal történő kombinálás esetén pedig alkalmasak lesznek költségteljesít-
mény tendenciák kimutat ísara, értékelésére,

Ezek közül veglük a MSCFORM-AIR, eljórdst:

Ez mérőszárnokat generál, egyes repülőeszközöke és harcászati repü-
lőcsapatokra vonatkozóan, melyek elsődleges funkciója a légi- és ftlldi cé-
lok elleni tevékenység.

Minden funkción belül több feladatot vesznek figyelembe.

TACAIR funkciók

Egy repülőeszköz hatékonysági mutatójának kiszámítása 3 lépésből
áll. Az elsó lépés a repüüígép képesség pontsz{mának kiszámítása a
sáfkány hajtómű a hasznos teher jellemzőinek figyelembevételével, majd
ezen pontszám normaliálása az alapeszöz, az egy amerikai alaptípushoz
viszonyítva. A szubjektív módon meghatározott súlyozási tényeák relativ
fontosságot tulajdonítanak bizonyos jellemzőknek, attól ffiggően, hogy
azok mennyiben befolyásotják a légi harctevékenységet. Következő lépés_
ben a fegyverrendszer teljesítrrrényének pontszíma kerül kisámíásra a
fedéIzeti rendszerek figyelembevételével, feglrverek, navigációs berende-

Vadász
Elfogó

Légi közelbiaosítás (ftildi cél
táűnadás támogatás CAS/BAI)
Lefogás
Támadó helikopter
Nehézbombázó

Nehézbombázó
Levegő-ldld rakéta
(AsM) indító
Hajók elleni cirká-
ló rakéta (ASCM)
indító
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zesek és elektronikai berendezések,Végül a feg)rverrendszer pontosított
telje§ítmny értékszáma keül megha!írozísra, aáely pontokkal fejezí ki a
viszonylagos eredményességet egy meghatározoít ellenség figyelembe-
vételével.

Az így pontosított értékszám módosítható a relatív avulási tényező_
vel, egy csökkentett pontérték megállapítá,sr{hoz, ha szükséges,

TACAIR hatékonysági mutató felépítése

ESZKÖZ KÉPES§ÉG (WP) - alapvetó hatékonysági mutatók
- Hasznos teher
- A reptilőeszköz hatótávolsága, fel- és lesállási leh€tóségek, az

ellenséges gép, tiiz eszköz maximális löt ívolságának aránya a
sajátéhoz Yiszonyítva

- Menöverezesiképesség
- Sebesség

FEGYVERRENDSZER KÉPESSÉGE (WSP) WP - pontosítása
- célfelderíés és tiizyezatés
- Érúkenység azellentevékenységre
- Fegyver hatásának fokozása
_ Navigáció
- Túlélési képesség

PoNToSÍToTT FEGYVERRENDSZER KÉPESSÉG (AwsP)
- Avulrás
_ Hatékonyság

A repülő csapatok hatékonysági mutatóinak ismeretetésével most nem
foglalkozom. Ezt követően több lépcsős sámíúsi rendszerben haározzák
meg a feladatkörönkénti mutatókat, mint pL:

. Légi harc funkciókra vonatkozó eszköz hatékonysági mutatók és

súlyozási tényezők.

' Ellentevékenység érzékenységi tényezö légi harc szerepkörben.

' Irányított rakéta hatásfok növelési tényező légiftildi célok elleni
szerepkörben.
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Manőverezesi képesség lényező:

. sebesség

. Forgószárny vonóereje

. Légellenállás

o Súly

Túlélési képesség lényező:

Pontozási kgt€póíi8

Érzékenység

Mozgékonyság Manóverezö képesség
sebesség

Jelleg Méret
kisusárzás

Ellent€vékenység Aktív ellentevékenység
passzív e| lentevékenvsés

Feg,r,er elhelyezés,
rugalmassága

Tlizelj é§ felejtsd e|
rendszer
Lötáv különbsée

Sebeáetöség Megerösítés
Redundanció
ÁlaD S érték

Magas-Közepes-Alacsony

Relatív avulási tényezó, firyelembe veszi egy relatív potenciális el-
lenség létezését. Az közismert, hory a fegperek új geneniciójának muta-
tói jobbak, mint a régebbieké és, hogy a legtöbb harcászati légi eszközön
kiegészltó moderniálásokat hajtanak végre rendszerben tarüísuk ideje
alatt módosíüisokkal és átfegyverezéssel.

Ha a helikoptereket Úgy tervezrrék, hogy az egy generációba nem
eg;más ellen alkalmaznrák, akkor a regebbi típusú gépekkel történő össze-
hasonlítás na$/ teljesímeny növekedéseket mutatna. Azonban a poten-
ciális ellenfél általában arra törekszik, hogy az ellenfélnél végrehajtott tel-
jesíünény növelésre ellenintézkedésekkel válaszoljon. Az avulás eryenlő
a képességek'csökkenésével egy szembenálló eróv€l §zemben, kombinál-
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va az öregedés fizikai hatásaival. Kérdések vetődnek fel abban a témában,
hory ery eszköz képessége gyorsabban csökken, annak rendszerben tar-
lisának végén vagy nagyobb mértékű degradációval kéll szrimolni koníb-
ban, amikor a szembenálló erő eszközÉr7ban megielenik a saját ellensú-
lyozilsátta szánt eszköz.

._ Eryértelrnű, hory az eszközöket azelőtt kivonják a rendszerből, mie-
lőít azok alkalrnazhatóságának mértéke eléri a nuliát. Emiatt annak hasz-
nos élettartama rövidebb, mint a teljes élettaítama. Az eszköztől fiigg, hogy
valamilyen okok miatt aá a hasmos élettartam kétszereséig viá .é!
tovább renszerben lehet tartani,

. .,Bev.7eé_sre _ke.{l,t "gy 
módosíüisi_átferyv enési télyező, melynek

érteke változik a NATO, illetve a volt US orsZgai esetében. A különbség
\_if9je! a két fajta rendszer harci repülőgép csa}atokra vonatkozó modi-
íikícós és átfeg5rverzesi elveinek eliérését,-

Szakéítók szerint az USA és Sóvetségesei több fig]elmet fordítanak
a_régebbi repülóeszközeik modemizálásrára, így azok Űamivel hosszabb
élettartammal rendelkezrrek, míg a vott VSZ-bá gyakoribb volt az új esz-
közök_ rendszerbe állitás4 am.elyeket nem módóiítottak (mOdosúak)
jelentös mértékben a szolgálatban eltöltött idejük során.

. Nl+9s." ilyen idótől íitggő tényeó aá tiikrözi, hory ery eszköz pil-
lanatnyi á|lapota hogyan változik az idő múlásávai. rrieáet a fejlesz-
téseket nem veszik számíüísba, a valós képesség alulértékelődik. Énlek
|ry"E*, kívül hqryása tulbecsülné azóknak- a régi eszköz<lknek a
|fpességeit amelyeken nem hajtottak végre modernizáIást. A relatív avu-
lási úÉnyezó jelenlegi formájában meg|eliníti a^ a tény\ hory ezen esz-
kö_z,<r}' használható sága az idő múlásával csökken, sót majdná nullára is
csökk€nhet,- fejtett ellenséges eszközök meg|elenésével.-A fegyverrend-
szer használhalóságá,rrak talrful a legielentősebb csökkentö tényúője a kör-
nyezet miaűifokozatos elavulás, mind a szembenálló tevékenységet, mind
ped.ig a. célok vá|toását figyelembe véve, amelyek 

"ry 
uársÜrykepes,

aktív g]lenséget tételeznek fel. A fegyvereket Ugy teti"rüUt, hory azoli
használhatóságának mértéke nem lineárisan csOkión,

Felvetődik a kérdes: Vannak-e olyan fegtverek, amelyek söha nem
avulnak el?
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A kérdésben foglalt állítás tulzásnak tűnik, valószínűleg a
fegyverek megmaradó pusztító hatása és ajelenlegi katonai éftékük közöt-
ti ételmezési hibán aIapul,

Hasznosak-e a régebbi eszköük a rruísodik hulldm lbrudósdnóI?

Természetesen igen, azonban az a tény, hogy ezeket visszaminősítet-
ték a második hullámba, azt sugallja, hogy relatív teljesítrnényük csökkent.
Ha pillanatryilag rendszerben vannak még nem avultak el teljes mérték-
ben, katonai értékük van, br{Lr csökkent.

Másik probléma a feltételezés, hogy a modern eszközök mrár régen el_
ha5,ták a harcmezót, mire a régebbiek harcba lépnének. Kétségtelenül ez
igaz, de nem minden eszközre. A háboru tul komplex ahhoz, hogy az egy-
értelmű legyen. A régebbi eszközök olyan fenyegetéssel és olyan célokkal
találják magukat szemben, amelyek ellen r€latív teljesítményük már na-
gyon kevés lesz.

Az előzőekben említett módszerek és értékelósi eljfuások képezik a
technikai eszközölq mint például ery úmadó helikopterrel szemben tá-
ma§áott követelmények alapját.

Összességében megállapítható :

A harci helíkopterek konslrukcűjónak és harci alkalmazósdnak tük-
röznie kell a légíeű doktina tanait; (- Eg&telmű célkiűzés, - Rugelmas-
sdg, erők{ertés összpontosítása, - Erők gazdasógos felhasutí!ása, - Össze-
hangolt és egséges felhaszadlós, - Ol|enzív magatartós, - Bidonsdgra
bóny uIó lörekvések), valamínt a légierő alkalmaaisónak követelménleit,
( Interoperabilitás, - ÁIkalmassdg elhúzódó haraevékenységre, - Alkalmaz-
hatóság ellenséges rddióelektronikai tevékenység viszonyí között, -
Kiképus, - Túlélő hépesség, - Idfiárási víszonyohtól Jüggetlen harcké-
pesség, - Erők készüItsege, -Híradás, - Kommunikác ő) - mint összetevőket,
med ez bizlosua eg) rendszer speci./ikus harci helikopter hatékonysógót.


