
Sági János danilártábornok3

A légierőnél várható feg}ryerrend§zer váltás szükséges§ége,
hatása az üzemeltetésre

Tisztelt konferencia !

A Magtar Honvédség Légierő eszközei közép- és hosszú túvú fej-
lesüésének hadműveleti, minimáIis, illetve teljes katonaí követelményei
a Magyar Köztársaság Alkolmánya, a honvédelemről szóIó 1993. évi
CX. törvényben, a Magyar Közíárcaság védehni tervében rögzített fela-
datoknak való megfelelés alapján meghatározottak.

Elóadásomban vázolni szeretném a Légierőnél várható fegyverrend-
szer váltás szükségszerűségét, követelményeit, hatásait az üzemeltetésre.
Mint a legutóbbi háborúk és fegyveres konfliktusok bebi Zonyították, alé-
gierő kiemelt - adott esetben meghatároző - szerepetjátszik bármely típu-
sú konfl iktus megoldásában. A szövetség haderőfejlesaési célkitűzései-
ben, ajánlásaiban ezek a változások már megjelentek.

A stratégiai felülvizsgálat és aZ azt követően elhaíározott haderő át-
alakítás volt hivatott a légierő életében több mint egy él.tizede jelenlévő
negatív tendenciák megállítására és egy új haderő_struktúra kialakítására.
Célként fogalmazódott meg az ország gazdasági kópességeivel összhang-
ban lévő, a NATO elvárásoknak megfelelő hadsereg létrehozására.

Előadásom során az alábbifőbb terüIetekről kívúnok szót ejtení:

. a Légierő feladatai,

. a Légierő elé állított követelmények,

. a harcászati repülőgép modernizációs program,

. aMI-Z4 l i!íI-9 helikopter modernizációs program,

. a légvédelmi rakéta modernizációs program,

3 Sági János dandártábornok, a MH Légierő Parancsnokság parancsnok-első he-
lyettese.

169



. a lógérellenőrzés és légi vezetés irányítás modernizációja vala-
mint a fejlesztési célkitűzések.

A légierő feladatai

A légierő reformja fő céIkitűzéseinek nemzeti törvényi hótte-
rét és a szövetségi követelméryeket az alábbi llokumentumok hatá-
roaák meg:

. a Magyar Köztársaság alkotmánya,

. a Honvédelemről szőlő 1993. évi törvény,

. a 6112000 Országgyűlési Határozat,

o a 14/200I HM utasítás a védelem tervezési irányelvekről.

A Szövetségi követelményrendszereket a NATO haderó szabványok
áItalános légierő és ellenőrzési kötetei, a NATO védelemtervezési kérdő-
íVekíe adott nemzeti Válaszok és a NATo 2002-bel kiadott és 2008-ig
szóló haderőfejlesztési célkitűzések tarta|mazzák.

OGY. 61/2000 határozat

,, A légierő szervezetét úg}, keII koíszerűsíteni, hogl a légvédelem
egész rendszere képes legyen a NATO integrált légvéilelmi renilszere-
ként működni, a repüIőcsapatok pedig képesek lepenek közreműködni
ű kollektív védelmi íelűdatok ellátlís ához szükséges mííveletek végrehaj-
tlisábűrl, Képesnek kell lenníük a honi légtér ellenőrxés biztosítására".

A 61 12000 Országgyűlési Határozatből egyértelműen megállapítha-
tó, hogy a nemzeti légvédelem egész rendszerét és a modulrendszerűen
felépített elemeket teljesen integrálni kell a NATO békeidőben is működő
Iégvédelmi rendszerébe. A repülőcsapatokat kompatíbilissá kell tenni a
kollektív védelmi feladatok ellátásához szükséges szövetségi műveletek-
ben történő részvételre, és biztosítanunk kell a légtér ellenőrzését is, mely
része az integrált NATO légtémek.

A fent említett feladatok a nemzeti követelményeken kívül elsősor-
ban azt írják elő, hogy a légvédelem egész rendszere legyen képes a NA-
TO integrált Iégvédelmi rendszeréberr működni, Ennek alapfeltétele, hogy
a NATO Európai Szövetséges Fegyveres Erők Fóparancsnoksága által
kiadott ,,ACE FORCES STANDARDS volume III. STÁN'DARDS
FOR AIR FORCES" követelményeit teljesítsük.
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Mivel a légierő - feladatrendszerénél fogva - a NATO csatlakozás
napjátóI szerves része a szövetség integrált légvédelmi rendszerének, ve-
lünk szemben a tagságra való felkészülés időszakában úgynevezett mini-
mális katonai kóvetelményeket fogalmazott meg az Európai Szövetséges
Erők főparancsnoka az alóbbi lerületeken:

' fizikai- és információ biztonság,

o légvédelmiképességek,

. infrastrukturál i s biztosítás,

' kommunikációs- és információs rendszerek,

. haderő hozzájátulás.

A minimális katonai követelményeknek való megfelelés érdekében
végrehajtott, illetve folyamatosan végrehajtandó feladatokat kű nagy
csoportra oszíhatjuk:

' technikai eszközökés berendezések interoperabilitása,

' személyi állomány felkészítése, Illetve az alkalmazott eljárá-
sok harmonizációja.

A légierő feladatainak és a hadrnűveleti követelmények teljesítésé-
hez szükséges eszközök elemzése során jelentkezett igényként a moder-
nizálás (rnoderniáció) szükségessége. Elérendő cél volt, lrogy a jelenleg
is rendszerben lévő eszközök a gazdaságosan rendszerben tartlratóság
maximális határáig képesek legyenek, hazai repilő bázisről, a nemzeti és
NATo légvédelmi készültségi szolgálat ellátására, a nemzeti és NATO
légtér-szuverenitás biztosítására.

Az elérendő cél megvalósításához minirnálisarr szükséges moderni-
zálási célok jelentek meg feladatként a kommunikációs és navigációs
rendszereken, valamint az idegen-barát felismerő rendszeren, melyek
biztosítják a NATO által ellenőrzött légtér használatát.

Ahhoz, hogy a különböző válságkezelő, béketárnogató, humanitárius
műveletekben sikeresen részt vehessünk, rninden egységünket, a nemzeti
vezetési és irányítási rendszerünket modernizálni, integrálni kell a NATO
vezetési és irányítási rendszerébe. Ez megköveteli a technikai eszközök
kornpatíbilissá tételét, a hadrnűveleti eljárások harmonizálását, és az
együttműködési képesség elérését. Mindezerr feladatok komoly kihívást
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jelentenek nemcsak a légierő, de a Magyar Honvédség és a nemzetgazda-
ság számára is.

Tervezett és folyamatban lévő fejlesztések
harcászati repülők és heükopterek esetében

A GRIPEN lípusú harcászati repülőgépek bérlésére hozott kor-
mányruü ilöntéssel egyidőben a MiG-29 típasú repiilőgépek kivonásáról
is határozat szüleíelí. Tervek szerint az űj harcászati repülóeszközök had-
rendbe állításáig az üzemidő hosszabbított MiG-29-es harcászati repülő-
gépek látják eI az ország légtérvédelmét. Az új helyzetnek megfelelően
elvetették ajelenlegi MíG-29 típusú repülőgépek modernizációiát, de mi-
vel az új gépek beérkezéséig üzemben kell tartani őket, ezért szükséges a
repülőgépeken az ii,zemid,ő hosszabbítás végrehajtása. Az üzemidő hosz-
szabbítással egy időben az ()rosz fél elvégzi azokaí a munkálatokat is,
ame|yek az ,,állapot szerinti" üzemeltetést lehetővé teszik, mely alapján a
gópek gazdaságosabban üzemeltethetők tovább.

Harcászati repü|őgép modernizációs program:

12 együléses és 2 kétüléses gripen bérlése,

12 együléses és 2 kétüléses mig 29 üzemidő hosszabbítása,

i n frastrukturáI is fejlesztések.

A légíerővel szemben íámasztott követelmények 40 db harcászati
rep ülőgép rendszeíben tartásáí tenné inilokoltá.

Figyelemmel a tényre, hogy reális számvetések alapján a légierő fe-
ladatainak végreh altásához, a hadműveleti követelmények teljes itéséhez a
légierónek 40 db harcászati repülőgépre van szüksége, célszerű lenne az
üzemidő hosszabbítást valamennyi rendszerben lévő MiG-29-es repülő-
gépen elvégezni és ezekkel az eszközökkel állapot szerinti i,izemeltetésre
áttémi. EZ a megoldás átmenetileg biztosítaná, hogy a szükséges mennyi-
ségü harcászati repülőeszköz rendelkezésre álljon.

Vélernényünk szerint már most meg kellene kezdeni további korsze-
rű harcászati repülőgépek beszerzésének, bérletének előkészítését, mert
ha az elmarad, a Magyaí Köztársaság nem tud a szövetség részére a ké-
szenléti szolgálatot ellátó harcászati repülőeszközökön túl szövetségi fe-
ladatra repülőgépet felajánlani.
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A helikopter egységeket érintő tervezett modernizációk

A harci- és szállító helikopterek modemizációs igényei a NATO kö_
vetelmények szerinti feladataik alapján kerültek összeállításra.

A Haderó FejlesZési Feladatok 2000-2006 közti időszakának tervé-
be a fent említett követelmények alapján kerúltek be a harci helikopterek
modernizációs elképzelései. A tervek alapján csak 2004{ől kezdődően
állnak rendelkezésre eróforrások, azonba,n a íervezés már megindult.

MI-ZI MI-S helikopter modernizációs program követelmény€i

. éjszakaialkalmazhatóság,

' aktív és passzív ónvédelmi rendszerek,

. navigációs rendszer,

' kommunikációs rendszer.

. kabinberendezés/műszerfal,

. (harci) kutató-mentő felszerelések, fegyverzet,

A harci helikopterek modernizációját tervek szerint a "Visegráili
Négyek" kózösen hajtják végre.

2O02 elelén a négy oíszáE fegyverzeti igazgatőjának találkozóján
megállapodtak a felek, hogy folytatják munkájukat a MI-24 típusú harci
helikopterek modemizálására vonatkozó közös projekt létrehozása érde-
kében. A légierő első lépésként kialakította lrarcászati-technikai igényét a
modernizált harcihelikopterekkel szemben, melyek a korábban említett
feladatok alapján, illetve a szükséges képességek elérése érdekében je-
lentkeztek.

A szállító helikopterek modernizációja

A szállító helikopterek békeidőben is igen jelentős fontosságú és
mennyiségű f€ladatot hajtanak végre (kutatás-mentés, tűzoltás, kataszíró-
fa védelem, sérült, donor szerv, VIP szeméIyek, fegyveízeí ellenőrök
szállitása, beemelések), alapvetően nappal, egyszerű és bonyolult időjárá-
si viszonyok között, éjjel azonban alkalmazhatóságuk jelentőserr korláto-
Zotí-
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Párhuzamosan a harci helikopterek tervével, a légierő kialakította
igónyeit a szállító helikopterek vonatkozásában is. (2.s7ábra)

Szállító repülőgépek modernizációja

A szállító repülőgépek vonatkozásában, a 2000-2006 periódusban
nincs tervezve modemizáció, illetve kiváltási alternatíva sem, ez csak a
későbbi távlati tervekben szerepel. Ugyanakkor a szövetségben vállalt
feladataink elengedlretetlenné teszik a légierő nagy távolságú szállító ka-
pacitásának kialakítását, illetve rrövelését. A jelenleg rendszerben lévő
AN-26 szállító repülőgépeink sem kapacitásukat, sem hadrafoghatósági
mutatóikat tekintve nem elégítik ki hosszú távon az igényeinket. Kiváltá-
suk elengedhetetlen és történhet akár nemzeti, akár többnemzetiségű
szállító kapacitás kialakításában való részvétellel is, fenntartva bizonyos
klzfuólag nemzeti szállítási kapacitást is.

Légvédelmi rakéta modernizációs program

A rendszeresített 5.4-6 légvédelmi rakétakomplexum interoperabi-
litása, így a NATO irrtegrált légvédelmi rendszerébe való beilleszthetősé-
ge megteremtése érdekében 2001 novemberében összességében négy
légvédelmi rakéta üteg modemizáláSát célzó program került beindításra
részben magyar, részben lengyel fejlesztés keretében.

Légvédelmi rakéta modernizácíós program tartalma:

' 2002-ben és 2003-ban 2-2 kub típusú (5.{-6, gainful) légvédelmi ra-
kétakomplexum modernizálása Lengyelországban.

' Nagymagasságú (hsam) légvédelmi rakétakomplexum beszerzése.

o Infrastrukturális fejlesztés.

A légvédelmi rakéta dandár rendszeresített technikai eszközeive]
még modernizációjuk ellenére sem leszünk képesek a szövetségben tett
vállalásaink és felajánlásaink teljes mértékű teljesítésére, elsősorban a
harcászati és ballisztikus rakéta elleni védelem (TBMD) hiányzó képes-
sége miatt. Ezt a képességet csak egy, a kor színvonalán álló, több célcsa-
tornás légvédelmi rakéta komplexum beszerzésével, illetve bérletével
alakíthatjuk ki. Az ilyen típusú eszközök körébe nyugati relációban jelen-
leg a PATRIOT légvédelmi rakéta komplexum tartozik.
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A légvédelmi rakéta dandámál - a Magyar Honvédségnél folyó lak-
tanya korszerűsítési program keretében - jelenleg elsősorban a szolgálati-
és életkörülményeket javító beruházások vannak folyamatban.

Az 3A-6 KUB üteg moderniáIása az önjdró felderítő és távezető
állomás esetében a fentí elemeket éintí:

. Interoperabilis;

. NATINADS- hoz illetszkedő;

' Nincs TBMD képessóge;

' Korlátozotttűzlehetőségek;

o Alkatrészellátási problémák;

. NATO felajánlás 2+2 nteg,

Abban az esetben, ha például a PATRIOT rendszerrel kapcsolatban
kedvező döntés születik, a rendszer modernizációt nem szükséges végre-
hajtani.

A 12. Légvédelmi rakéta dandámál egy készlet ASOC-KI informá-
ció fogadó és feldolgozó alrendszer (IFA) kiépítése megtörtént.

A légtérel|enőrzés és légi vezetés irányítás modernizációs prog-
ramja

Áz elmúIt itlőszakban elkeulűlött a felderítő P-37 és magasságmé-
rő PRY-17 radarok modernizáciüa és gyári felújítása, mely nagy-
mértékben javította az üzemeltetés bizíonságát. Jelenleg 8 db P-37M és
l db PRV-I7M működik a rentlszeúen,

A légierő repülőterein üzemelő RSZP-I0 típusú leszállító radarok
modemizálását 2001-ben kezdte meg a MH Fegyverzettechnikai Szolgá-
latfőnökség.

Ez év végéig várhatóan befejeződik az MRL-5 típusú meteorológiai
radarok digitálisan illesztett kimenetének és az országos adatfeldolgozó
hálózatának kiépítése egy egyesített radarkép kialaKtása, céljából.

Az SZT-68U típusú felderítő radarok modemizáciőja ez évben vált
sürgőssé. Ez a típus alkalmas kismagasságú felderítésre, rövid telepítési
és bontási idejű, valamint 3D funkciókkal is rendelkezik, így a mobil ra-
darszakaszokban jól használható.
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Légtérellenőrzés és légi vezetés irányitás modernizációs prog-
ramja

' P-37 és PRV-17 radarok modernizációja.

. RSZP-IO típusú leszállító radarok modemizációja,

' MRL-5 típusú meteorológiai radarok kiépítése.

' SZT-68U felderítő radarok modernizáciőja,

. 3D radar beszerzés késése.

. Légi C2 képesség fejlesztése.

A légierő NATO integrált vezetési központ rendszerének (ICC) ki-
építése az eredeti tervhez képest csúszik. Első üternben, ez év végéig a
veszprémi AOC, CRC/ASOC, valamint a kecskeméti WOC NATO
szoftverrel történó rnűködési fe|tételeinek biztosítása volt a cél. A mobil
vezetési központok (DSAMOC, DAOCC) a hosszú távú köVetelmények-
rrek is megfelelő kontérrerek/szállítóeszközök beszerzését követően vár-
hatóan 2003-ban kerülhetnek rendszerbe.

A légierővel szemben támasztott követelmények 2008. végére

A,61/2000. oGY. határozat és a FP 2000-re adott Válaszok,
valamint a HM határozatbarr szerepló feladatok alapján a légierővel
szemben támasztott köVetelmények láthatík aZ 5,ábrún.

A légieúveI szemben túműsztotí követelmények 2008, végére

. NATO követelmények szerinti légtérellenőrzés.

. A légtér-szuverenitás biztosítása.

' A szárazfoldi csapatok tűztánogatásában való részvétel.

. NATO vezette hadrnűveletekben va|ó részvétel,

' A megerősítő erők fogadása a kijelölt repülótereken.

o Korlátozott légi szállítási feladatok ellátása,

o Egy kijelölt fontos objektum, körzet földi légvédelmi oltalmazása.

. RéSZvétel harci kutató-mentő fe|adatokban.
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Az első két porrt kivételéveI a teclrnikai kompatibilitás, a kor színvo-
nalán álló harci eszkózök hiánya, a jelenlegi eszközpark elavultsága, az
IFF berendezések lriánya miatt, valamint a repülőtereken most folyó re-
konstrukciós munkák befejezéséig csak korlátozottan, illetve egyáltalán
nem tudja a légierő teljesíteni a vele szemben támasztott követelménye-
ket.

A Légierő fejlesztési célkitűzései repülő csapatok
vonatkozá§ában

Repülőcsapatok

. többfeladatúharcászatirepülógépek,

. légi támogató képesség,

. reptilőtériképességcsomagfeladatai,

. szállítórepülókmoderrrizálása,

. helikoptermodemizáció,

' üzemidőlrosszabbítások.

Cé|:

o Modern, többfeladatú harcászati repülógépek rendszerbeállí-
tásávaI biztosítan,t az ország légterének szuverenitását, a késóbbiek-
ben résá venni a NATO vezette rnűveletekberr.

o A földi csapásmérés képességének megteremtésével hozzájárulni a

szárazföldi csapatok légi támogatásához.

' A repülótéri képességcsomagban foglalt feladatok végrehajtásával
biztosítani a megerősítő erők fogadását a kijelölt repülőtereken.

' A szállító-repülőgépek minirnális modernizálásával és üzernidejük
meghosszabbításával fenntartani a Magyar Honvédség légt szállító-
kapacitását, végrehajtani a VIP szállításokat.

' A szállító-repülógépek cseréjének előkészítése,

' A harci és száIlitő helikopterek üzemidejének meghosszabbításával
előkészíteni a helikopterek moderrrizációját.
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A harci helikopterek modernizációjával biztosítani a szárazföldi csa-
patok magas szintű támogatását, a bonyolult időjárási viszonyok kö-
zötti, napp altl éj szakai alkalmazhatóságot.

A harci és szállító helikopterek cseréjónek előkészítése.

Légvédelmi rakétacsapatok vonatkozásában:

. A közepes hatótávolságú I(uB légvédelmi rakétakomplexu-
mok modernizálásával biaosítani a NATO erőkkel való együttmű-
ködés képességét.

o A hadszíntéri rakétavédelmi képességekkel rendelkező
nagymagasságú légvédelmi rendszer (HSAM), valamint NATO
kompatíbilis közeli és kis-hatótávolságú (V-SHORAD és
SHORAD) légvédelmi rakétakomplexumok beszerzése, rend-
szerbe állílísa.

Légi vezetés és irányítás (Air C2)

. A modern 3D-s radarok, rendszerbeállítása a réskitöltő radar-
rendszer további üzemeltetése a NATO követelmények szerinti lég-
térellenőrzés biztosítása érdekében.

' A légi vezetési rendszer kiépítése ezred szintig, az ennél kisebb fel-
ajánlott szervezeteknél a felajánlás szintjéig, az ország légterében a
légi vezetési és irányítási feladatok végrehajtására.

A légtérellenőrzés és légi yezetés irénltás modernizációs prog-
ramja

P-37 és PRV-17 radarok élettartamának meghosszabbílása (NATO
és nemzeti linanszírozással). Megvalósulás várható ideje 2001-2004:

' Fegyverirányító képesség megteremtése, - MASE (Multi Aegis Site
Emulator) Megvalósulás várható ideje 2004 január-június;

' ICC (lógi vezetési feladatszabó és tervező rendszer) rendszeresítése a
légierő minden alakulatIínál (teljes nemzeti finanszírozással). Megva-
lósulás várható ideje 2003. rníjus.

' NATO katonai légi előrejelző rendszerének integrálása, Megvalósu-
lás várható ideje 2004. január-június;
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. Az úi 3 dimenziós radarok teljes integrálása a MASE-hoz (teljes

NATO finanszírozás).

' A föld-föld és ftild-levegő-ftld híradó összeköttetés létrehozása nem-

zeti finanszírozással.

' Infrastrukturális felújító munkák: LHK (megvalósulás várható ideje
2004. január I. fázis, december II. fázis), tartalék hadműveleti vezeté-
si pont (SOF-WOC) épület felépítése Kecskeméten (megvalósulás

várható ideje 2003. december), 3D-s radarok tomyainak megépítése
(megvalósulás várható ideje Zengővár 2004., Bánkút és Békéscsaba
2005.)

. 3 db 3D távolfelderítő radar beszerzése teljes NATO finanszírozás
mellett a várható megvalósulás ideje Zengővár 2004., Bánkút és Bé-
késcsaba 2005.)

Nemzeti fogaű tdmogaűs tekintetében alnpfeladat a kecskeméti és

pápai repüIőterek korszerűsítésének folyatása a NATO normákrrak meg-
felelő körülmények megteremtése érdekében. Ezen tevékenység az CP
3A 0053 számú képességcsomag keretében a HM Beszerzési és Bizton-
sági Beruházási Hivatal irányításával folyik.

A légierő előtt álló feladatok

' A repülótér fejlesztési, légivezetési és 3D radarbeszerzési képesség-
csomagokból adódó feladatok folytatása.

' MIG-29 üzerr-ridő hosszabbítás, állapot szerinti üzemeltetés, rendszer-
ben tartás AIR POLICING feladatokra.

. Új harcászati repülőgép típus rendszerbe állítása, felkészülés a Ma-
gyar Köáársaság területén kíVüli műveletek végrehajtására,

' Repülőgép-vezetők kiválasztása, felkészítése, képzése hazai és kül-
földi házisokon és kanadában.

. Ezred, század műveleti központok felállítása, NATo normák szerinti
működtetése.

' 5A-6 (KUB) légvédelmi rakéta komplexumok felújításának folytatá-
sa.
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