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FOLYÓIRATSZEMLE 

A NÉMET HADSEREG SZÁRAZFÖLDI ERŐINEK  
TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁGA 

Lits Gábor1 

A szárazföldi erők bevethető harctámogató-, logisztikai 
és tábori híradó erői 

A német hadsereg szárazföldi támogató parancsnokságának a fel-
állítása 2002 ben kezdődött, lassan befejezés előtt áll, de még ma is tart. 
Ezzel a német hadseregben egy teljesen új rendszerű, a mai követelmé-
nyeknek megfelelő támogató és logisztikai magasabbegység kerül felál-
lításra, amely a hadsereg legerősebb és egyben nélkülözhetetlen maga-
sabb egysége lesz és már ma is az. 

A szárazföldi erők támogató parancsnokságának tervezett felállítási 
helyén Koblenzben jelentette ki a szárazföldi erők akkori vezetési pa-
rancsnoka Rüdiger Drews vezérőrnagy 2002. március 6-án: „Ez a nap 
különleges helyet foglal el a német hadsereg történetében. Egy olyan 
szervezeti magasabbegység kerül felállításra, amelynek a múltban nem 
volt megfelelője, de még hasonlója sem nagyon”. (Ez pedig a német 
hadsereg történeti fejlődését és az elmúlt nagy háborúkban való részvé-
telét ismerve, elég ritka esetnek számít: szerző megjegyzése). 

A szárazföldi erők támogató parancsnoksága békében mintegy 
26000 katonával és 2300 polgári alkalmazottal, mint magasabbegység 
egyike az új hadsereg szervezet újító és egyben jobbító elemeinek. 

A támogató parancsnokság alárendeltségében harctámogató és lo-
gisztikai csapatok összesen 6 dandár, 30 aktív zászlóalj, valamint a Bun-
deswehr tábori híradó központja és egy zenekari testület tartozik. Ezek az 
erők a Szövetségi Köztársaság területén 12 tartományban, 35 helyőrség-
ben kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre. Ehhez jön még 30 nem aktív 
egység, melyek mozgósításkor 33000 tartalékossal kerülnek feltöltésre. 
Ezzel a szárazföldi erők támogató parancsnoksága a jövőt illetően a had-
sereg legerősebb magasabbegysége lesz, már ma is az, egyben a hadsereg 
tartalék állományának több mint a feléért is felelős. 

                                                           
1 Dr. Lits Gábor nyá. mk. alezredes. 
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A támogató parancsnokság felé támasztott követelmények  
főbb keretei az új hadsereg szervezetben 

A jövő biztonságpolitikai kihívásai a hadsereg számára főként azt je-
lentik, hogy a jövőben, békében, elsősorban Németországon kívül kerül-
nek alkalmazásra, szövetségi rendszerben, konfliktusok kialakulásának 
megakadályozására, illetve válságok leküzdésére. Ehhez jönnek még 
nemzetközi és honi területen, katasztrófák és szükséghelyzetek leküzdé-
sének feladatai is. Ezekhez, a feladatokhoz korszerű, jól felszerelt, gyor-
san átcsoportosítható, mozgékony, különféle módon rendelkezésre álló és 
alkalmazható, azonnal bevethető erők szükségesek, melyeknek ezeken, a 
jellemzőkön kívül, a korábbiaknál sokkal magasabb színtű túlélő képes-
ségekkel is rendelkezniük kell. A magasabb követelmények mellett azon-
ban a 2001-ben megkezdett hadsereg reform egyben szűkebb keresztmet-
szetet is jelent, amelyek nem csupán megfelezik a hadsereg erejét, 
hanem egy teljesen új átépítési eljárás keretében, teljesítőképességét hoz-
záigazítják az új követelményekhez. 

A gépesített hadosztályok kisebbek lesznek és elsősorban alkalmazá-
si kontingensek felállítására optimalizálják. E miatt a harctámogató és lo-
gisztikai erők – az un. hadosztály közvetlenek –személyi és pénzügyi ke-
retei is csökkennek. Egy részük megmarad, több kötelék és egység 
keretté válik, vagy csak részei maradnak aktívak. 

Ezeknek a csapatoknak a zömét négy fegyvernemi dandárba: tüzér-, 
légvédelmi-, ABV fegyverek elleni védelmi-, műszaki és két logisztikai 
dandárba: utánpótló, karbantartó és szállító feladatokra vonják össze és 
kerülnek a szárazföldi támogató parancsnokság alárendeltségébe. 

Ily módon az előirt és megkövetelt csapatkiképzés is eredményesen 
végrehajtható. A frissítés és a feltöltés a szakcsapatokon, fegyverneme-
ken belül biztosított. A modulrendszer elvének megfelelően elsősorban a 
hadosztály számára megszabott követelményeknek megfelelően, jól ki-
képzett erőket lehet és kell rendelkezésre bocsátani. A többnemzetiségű 
hadtest támogatása is lehetséges a csapatiskolákon vagy más szervezeti 
egységeken keresztül, mint például a hadsereg kiképző bázis. 

Mivel a jövőt illetően a NATO parancsnokság számára, a mindenko-
ri békefenntartó műveletekben való részvételre egy megerősített, bevetés-
re képes hadosztályt kell biztosítani, az ehhez szükséges magas készenlé-
tű erőket az un. reagáló erőket is itt kell tervezni. 
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A követelmények sokfélesége azt eredményezik, hogy itt kizárólag 
„hosszú ideig szolgáló” katonák vannak készenlétben. A kötelező sorka-
tonai szolgálat biztosítja a személyi megújulást és a honvédelem teljes 
körű felépítéséhez szükséges növekedést. Ezáltal a támogató parancsnok-
ság kötelékeiből újra számos alegység nő ki úgy, hogy a szárazföldi had-
erő minden egyes hadosztálya szerves harctámogató és logisztikai erővel 
rendelkezhet.  

Ebből adódóan békében és mozgósítás után a támogató parancsnok-
ságra kulcsszerep hárul az alkalmazási kontingensek kialakítása során, 
nagy kötelékek gyakorlatainak támogatásánál és a gépesítet hadosztályok 
feltöltésénél. 

A támogató parancsnokság és a dandárok fő feladatai 

A parancsnokság fő feladata, hogy a meghatározott, kialakítandó 
harci támogató- és logisztikai erőket, amelyeket különböző készenlétben 
és rendeltetéssel gyakorlatokra és alkalmazásokra előkészítenek  teljes fe-
ladat spektrumukban támogassa. Az alárendelt dandárok és csapatrészek 
békében történő csapatszolgálati vezetésének fő feladatai mellett, további 
fő feladat mindenekelőtt a bevetésre szánt erők előkészítésének koordiná-
lása, a hadosztályok és többnemzetiségű csapatok kiképzésének és gya-
korlatainak biztosítása. A támogató parancsnokság törzse ezekre a fela-
datokra került kialakításra. Szabványtagozódás szerint „állandóan 
helyhez kötve van tervezve”.  Nem kell kötelezően gyakorlatokon részt 
vennie és ezért nincs is felszerelve mozgó alkalmazási és bevetési eszkö-
zökkel. Valamennyi vezetési, csapatszolgálati és feladat ellátási körben 
55 tiszt és 36 polgári alkalmazott áll a parancsnok közvetlen alárendelt-
ségében. Ehhez jön még 77 altiszt és őrmester, valamint 54 fő legénységi 
állományú, ők alkotják a parancsnokság alárendeltségében a törzsszáza-
dot. 

Az alárendelt támogató és logisztikai dandárok 2002. áprilistól veze-
tik, irányítják saját kötelékeiket, alegységeiket. Elsősorban az alárendelt 
csapatok, fegyvernemi és szakalegységek gyakorlatainak előkészítéséért 
és végrehajtásáért, valamint a hadosztályok nem aktív kötelékeinek és 
egységeinek a kiképzéséért felelősek. Erőiket, eszközeiket bevetésre, al-
kalmazásra rendelkezésre bocsátják. Kötelességük továbbá a szárazföldi 
erők magasabbegységeinek és a többnemzetiségű hadtest kiképzésének és 
gyakorlatainak a támogatása, valamint hozzájárulni a fegyvernemek to-
vábbképzésének teljesítéséhez. 
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A műszaki-, légvédelmi- és a tüzér dandárnak kiegészítő feladat-
ként egy-egy ezred harcálláspontot kell magas készenléti fokon tartani, 
alkalmazás és gyakorlatok során működtetni, a támogatott hadosztályok 
számára biztosított fegyvernemi és szakcsapatok vezetésére. 

A logisztikai dandárok erre a célra közösen állítanak fel egy harcál-
láspontot. Az ABV felderítő - mentesítő dandárnak ez nem feladata, 
mivel az ABV erők a hadosztályok kötelékében zászlóalj nagyságrendig 
szét vannak osztva. 

Valamennyi alárendelt dandárra érvényes, általános követelmény 
mellett ki kell emelni néhány sajátosságot: 

Az ABV felderítő – mentesítő dandár rendelkezik valamennyi 
(összesen 37 db) harcértékben magas szintű FUCHS ABV felderítő jár-
művel. Békeidőben kiegészítésként vezeti a fegyveres erők 3 nem aktív 
ABV felderítő- mentesítő zászlóalját, melyek mozgósítás után territoriális 
nemzeti védelmi feladatokra kerülnek alkalmazásra. 

A tüzér dandárba kerültek szervezetileg a rakétatüzérség vala-
mennyi erői és itt koncentrálódnak a szárazföldi erők tüzérfelderítő erői 
és eszközei is. Kiegészítő feladatként, a tüzérség általános rendszerén be-
lül, 5 olyan nem aktív páncéltörő tüzérzászlóalj gyakoroltatási rendszerét 
koordinálja, melyek békében a gépesített dandárok kötelékeihez vannak 
rendelve. 

A légvédelmi dandár korszerű nagy teljesítő képességű légtérfigye-
lő (ellenőrző) radarrendszerrel és a legújabban rendszerbe állított könnyű 
és légi szállításra is alkalmas OZELOT légvédelmi rendszerrel rendelke-
zik (amely különösen alkalmas a hadosztály különleges feladatainak a 
támogatására). 

A műszaki dandár rendelkezik a szárazföldi erők teljes hadihíd ka-
pacitásával (a BIBER harckocsi gyorshíd kivételével). Az alárendelt ne-
héz műszaki zászlóaljak legkülönfélébb felszerelései, – az M3 kétéltű át-
kelő eszközökkel és az összehajtható úszóhíd készleteikkel, – szük-
ségessé teszik a kiképzés, gyakorlatok és alkalmazások kiegészítő össze-
hangolását, hogy a legkülönfélébb teljesítmények érdekében a leghatáso-
sabban lehessen őket alkalmazni. 

A logisztikai dandárok, a megcélzott elképzelésekben, a hadsereg 
logisztikai ellátását végzik hadosztály szintig. Külön feladatként 2002 
októbertől vezetik, irányítják a szárazföldi erők időarányosan felállítandó, 
összesen 31 regionális javító központját, melyek a szövetségi állam teljes 
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területén 18 helyőrségbe kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre. A javító 
csapatoktól kb. 200 katona és további 1800 magasan képzett polgári 
szakember, ezeken a helyeken regionális hatáskörben összegyűjtik a sé-
rült hibás harc- és egyéb járműveket és együttműködve a polgári javító 
szervezetekkel megjavítják. 

A logisztika rendszerén belül 2003. júliustól a parancsnokság átvette 
a hadsereg mindkét „hosszú tároló idejű” raktárkomplexumát (Straelen 
és Pirmasens), melyekben a nem aktív kötelékek nagyméretű haditechni-
kai eszközeit (kb. 1200 lánctalpas, valamint 530 kerekes jármű, vontató, 
utánfutó, nehéz szállító jármű) raktározzák. Ugyanezen időpontban került 
alárendeltségbe a mozgósítási központ Brukhierben, ahol 40 nem aktív 
szárazföldi kötelék anyagát tárolják. 

A szárazföldi erők és a légierő tábori híradó erőit szakmailag a 
Bundeswehr Diez-ben lévő tábori híradó központból irányítják. Itt ké-
pezik ki és készítik fel alkalmazásra. Ez a szolgálati hely 2002. október 1- 
én „a tábori kiképző századból” alakult. A tábori híradó erők eddigi 
„klasszikus” bevetési tapasztalatai alapján – főként, amit a balkánon sze-
reztek - a híradás terén számos új eljárás alakult ki, amelyhez a jól kikép-
zett híradó szakemberek alapvetően hozzájárultak. 

A szárazföldi erők zenekari együttese (Honvéd Együttes) főként a 
Rheinland - Pfalzban és Saarlandban lévő csapattestekhez kötődik. Első-
sorban saját csapatok katonai ünnepségein és polgári jótékonysági hang-
versenyeken szerepelnek. 

Az alárendeltek tágas díszlokációja egyrészről a szolgálati felügyelet 
és személyes együttműködés jelentős kiterjedését jelenti, másrészről 
azonban a szárazföldi erők csaknem valamennyi nagy kötelékével a „ka-
puban” történő együttműködés gyakorlását is biztosítja. 

A hadsereg magasabbegységeinek támogatása bevetések  
(alkalmazások) és gyakorlatok során. 

Békében, a logisztikai és harctámogató csapatoknak a szárazföldi 
haderő magasabbegységeibe történő tagozódását, nem szabályozza szoros 
besorolás. Ennek megfelelően a hadsereg vezetése már 2001-ben a priori-
tásoknak megfelelően rögzítette a szárazföldi csapatok támogató parancs-
noksága erőinek elosztását. Egy gépesített hadosztály nagyméretű had-
művelet keretében való részvételének előkészítése elsőbbséget élvez a 
többnemzetiségű hadtest támogatásához képest. Előtérben áll tehát az 
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alkalmazásra tervezett erők előkészítése és kiküldése, amelyeket a had-
sereg parancsnokság hadműveleti terveiben rögzített. Támogató erőként 
már 2002-ben szinte valamennyi dandárral számoltak az SFOR, KFOR, 
Task Force FOX, ISAF és ENDURING FREEDOM tevékenységek kere-
tében. 

Második fő feladat a gyakorlatokon való részvétel, közreműkö-
dés. Ez azt jelenti, hogy a gépesített hadosztályok és a többnemzetiségű 
hadtest törzs gyakorlatainak követelményeit középtávú tervezés kereté-
ben, két évre előre a támogató parancsnokság irányelvei szerint koordi-
nálják. A gyakorlatok tervezésének keretében megfelelő konferenciákat 
tartanak a támogató parancsnokság, hadtest törzs és a hadosztályok szint-
jén. Már itt lefektetik a bizonyítandó képességeket, elérendő követelmé-
nyeket és összehangolják a gyakorlatok terveit. 

A 2002- ben történt felállítás megkezdése után, a 2003-ra vonatkozó 
első intézkedések idejében megtörténtek. Ennél a hadsereg eddigi terveire 
építettek, mindenekelőtt a hadosztályokéra. A magasabbegységek szintje 
alatt a csapatiskolák, a harcgyakorlat központ, illetve a regionális gyakor-
lóközpontok és a kiképzési javaslatok figyelembevétele is hasonlóképpen 
nagyon fontos volt. A sokoldalú összehangolások komplex „kapcsolat 
összefonódáshoz” vezettek a hadtest, a hadosztályok, valamint a csapat-
iskolák és a támogató parancsnokság között. 

A tüzér, légvédelmi és műszaki, valamint a két logisztikai dandár 
törzsei úgy kerültek elhelyezésre, hogy személyzetük egy-egy ezred harc-
álláspont magjaként a magasabbegységek gyakorlatai számára rendelke-
zésre álljanak. Ehhez a dandártörzseket a megfelelő helyeken és a szük-
séges mértékben kellett elhelyezni. Előre látható azonban, hogy bizonyos 
esetekben az alárendelt kötelékek különleges személyzetét is be kell von-
ni, mindenekelőtt a többnemzetiségű hadtest esetében, ahol a hadtest és a 
hadosztály csapatainak kell gyakorolni. A gépesített hadosztályokkal való 
együttműködés keretében azon személyek is, akik nem tartoznak az aktív 
ezred törzsekbe, kiképzési és gyakorlattervezési feladatokba bevonhatók. 

További követelmények, feladatok adódnak a csapatiskolák gya-
korlati terveiből, mivel a tancsapat részek a jövőben csak korlátozott mér-
tékben fognak rendelkezésre állni. Regionális támogató csapatrészek be-
szervezése révén sikerült a csapatiskolák alapvető támogatását biztosí-
tani. Már most felismerhető azonban, hogy a szárazföldi haderő intenzív 
kiképzése nagy kihívást jelent. 
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Ezért a parancsnokság törzse különleges felelősséggel, időben törté-
nő tervezéssel törekszik a megfelelő együttműködésre valamennyi 
„igénybevevővel” azért, hogy valamennyi (igen sokrétű) követelménynek 
megfelelően (jól) eleget tudjon tenni. 

A tartalékosok szerepe a támogató parancsnokság kötelékeiben 

Az ország megvédésének feladatai szükségessé teszik mozgósítás 
után a támogató parancsnokság csapatainak személyi feltöltését. A támo-
gató parancsnokság tartalékosok szempontjából is a hadsereg legerősebb 
magasabbegysége. Együttműködve a többi hadosztály parancsnoksággal 
és a személyügyi tervező helyekkel, még számos intézkedés meghozatala 
szükséges, hogy a mozgósítandó állomány a parancsnokságok számára a 
szükséges mennyiségben a megfelelő helyen és időben biztosítva legyen. 

Harci alkalmazások és gyakorlatok során is elkerülhetetlenek a tarta-
lékosok, mivel a csapatok számos különleges alkalmazás esetére nem 
rendelkeznek elegendő, megfelelő színtű és mennyiségű szakember állo-
mánnyal. Ugyanez a helyzet honi területen történő katasztrófa elhárítás, 
szükséghelyzetek esetén történő alkalmazások során is. A támogató pa-
rancsnokság aktív, nem aktív és részben aktív csapatai a jövőben kikép-
zés, gyakorlatok és alkalmazások során, szorosan együttműködik a 
hadsereg magasabbegységeivel, ugyanis csak így, ily módon lehet a tar-
talékosok képességeit optimálisan hasznosítani azért, hogy a hadsereg tel-
jesítő képességét valamennyi feladatkörben megtartsa és a lehetőség sze-
rint, még javítsa is. 

A támogató parancsnokság felépítésének folyamata,  
főbb ütemei 

A parancsnokság felállítását szervezési parancs írta elő. Nem írták 
elő azonban azt, hogyan kell megtölteni élettel egy új parancsnoksá-
got. Képletesen szólva, kezdetben volt egy papírlap a szárazföldi csapa-
tok parancsnokságának a leírásával. Hogyan, milyen módon valósult, va-
lósul meg, a meglehetősen „kevés” javaslattal ellátott utasítás? 

A megoldás, a siker kulcsa valamennyi szinten a katonák és polgári 
alkalmazottak kezében volt. Mindenekelőtt őket kellett az „új” helyessé-
géről és egyértelműségéről meggyőzni. Csak ezután lehetett minden erőt 
bevetni és a jövő hadseregének a magvát elvetni. Ennek elérése volt és 
van ez ideig is a legnagyobb kihívás. A parancsnokságnak az volt a szán-
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déka, hogy ezt a pozitív magatartást, fejlesztési kedvet aktívan támogatja 
és minden körülmények között folyamatosan fenntartja. Ehhez az alábbi 
ötszakaszos „elgondolást” fejlesztették ki és hajtották végre: 

Az első szakasz, a tisztán szervezési feladatok mellett az önazonos-
ság megtalálása és újrakezdés jegyében telt, gyorsan megcéloztak egy 
összetartozás érzését. Az elgondolásbeli munkáknál összegyűjtötték és 
felhasználták a felállított törzsek alkalmazottainak, mint a jövőbeni tevé-
kenységi területek gazdáinak a tapasztalatait, elgondolásait, javaslatait. 
Összességében az első szakaszban nagyon jelentős volt a magas szintű 
motiváció, „valami újat alkotni” lelkesedés. Igazi úttörőszellem uralko-
dott, amit a parancsnokság törzse a mai napig igyekszik megtartani. 

A második szakasz tartalmazta a további fejlesztés fő irányait és ke-
reteit. A szolgálati helyek bevonásával, ünnepi aktus keretében, széles 
nyilvánosság bevonásával, első alkalommal került sor a támogató pa-
rancsnokság létezésének és jövő szerepének a megvilágítására. A belső 
munkára érvényes volt a közös megértés a parancsnokság teljes területén 
belül. A helyzet átfogó megítélésének keretében azonosultak a lényege-
sebb jövőbeni tevékenységi területekkel. Az átültetés „a támogató pa-
rancsnokság 2002 -re vonatkozó első irányelvében” történt meg, amely 
megadta a lényegesebb impulzusokat a további fejlesztésre vonatkozóan. 

A harmadik szakasz szolgálta a „kezdetet” és az egész szakaszra a 
parancsnokság belső megismerésének folyamata nyomta rá a bélyegét. 
Parancsnoki szinten és a különböző vezetési szinteken megtörténtek az 
első megbeszélések az alárendelt területek alkalmazottaival azért, hogy 
lerakják a sikeres együttműködés alapjait. A parancsnokság sajátossága, 
különlegessége a jövő hadseregében szükségessé tesz egy átfogó és rész-
letes információt is a parancsnokságról a hadseregben. Ehhez kifejlesztet-
tek egy információs tájékoztató programot. Ennél az volt a cél, hogy 
mindenekelőtt az elöljárót, a hadtestet, a hadosztályokat és a csapatiskolát 
célirányosan tájékoztassák az együttműködés mindenkori tartalmáról és 
lehetőségeiről, ugyanakkor rámutatni a tevékenység határaira, korlátaira 
is. 

A negyedik szakaszban jellemző volt a bevezetett intézkedések meg-
tartása.  A közösen végzett munka és tapasztalat bázisán fejlődött az 
identitásra vonatkozó eszménykép. Kifelé a parancsnokság szerepét a 
Bundeswehrben aktívan, valamennyi döntést saját felelősségi körben kel-
lett megmagyarázni. Befelé közös megértést kellett megcélozni és vala-
mennyi alkalmazottnak – munkája szintjének megfelelően – az elérendő 
célok érdekében kellett tevékenységét végezni. 
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Ezek az elgondolások érvényesek voltak az eddigiekben és még 
vannak a jelenben is, a most folyamatban lévő ötödik szakaszban. A 
munka súlypontja most a belső és külső együttműködés még magasabb 
szinten tartása és a pozitív tartalmú építkezési ütem megtartása. 

A támogató és logisztikai parancsnokság megalakításával javul 
az arculata a jövő hadseregének 

A támogató parancsnokság alapvetően hozzájárul a hadsereg jelen-
legi, de mindenekelőtt jövőbeni feladatainak teljesítéséhez. A bevetésre 
előirányzott törzseknek és csapatoknak, alárendelt dandároknak és köte-
lékeknek „alkalmazásra történő valóságos rendelkezésre bocsátása” a 
parancsnokság legfontosabb feladata és teljesítménye. Ez felel meg az 
alaprendeltetésnek és a parancsnokság felé állított követelményeknek. 
Ezen belül előremutatóan és rugalmasan kell működni és a hadsereg jö-
vőjét a megfelelő szakértelem bevitelével kell alakítani. 

Jóllehet az anyagi eszközök békeidőben való korlátai határt szabnak 
a lehetőségeknek. Az itt dolgozó katonákkal, polgári dolgozókkal együtt 
a parancsnokság bátran néz szembe a különleges kihívásoknak azért, 
hogy a hadsereg pozitív változását eredményesen és előremutatóan előse-
gítse. Sok bizalom és igen pozitív hozzáállás jellemzi ezt a feladatot a 
„még nem próbált, teljesen újnak„ a realizálását. 

10 hónappal a parancsnokság rendszerbe állítását követően, 2003. 
januártól, már mintegy 19200 katona volt 25 kötelékben és csapatrészben, 
a parancsnokság alárendeltségében. 2003. július 1-ig, szinte a teljes béke-
létszám feltöltésre került – 15 hónappal az első alegységek felállítása 
után. 

Már most is igaz: a támogató parancsnokság a hadsereg központi és 
egyben legerősebb magasabbegysége. Alkalmazási készenlétbe helyezi a 
hadsereg gépesített hadosztályait és a többnemzetiségű hadtestet, jól ki-
képzett harci támogató és logisztikai erőket bocsát rendelkezésre, beve-
tésre, kiképzésre és gyakorlatokra a helyzetnek és feladatoknak megfele-
lően. A rendelkezésre álló erők alkalmazására már 2003-ban és 2004-ben 
is megfelelő tervek álltak rendelkezésre. A parancsnokság első bizonyítá-
si lehetősége a 2002-es elbai árvíznél adódott az erők alkalmazása és irá-
nyítása terén, jól vizsgázott! 

A támogató parancsnokság komoly felelősséget visel a hadsereg jö-
vőbeni átszervezésével kapcsolatban. 2003 végén szimpóziumot tartottak, 
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amelyen az alárendeltek és a hadosztályok, a hadtest és a csapatiskolák is 
részt vettek, hogy a hadsereg jövőbeni logisztikai harctámogató feladatait 
megbeszéljék.  

A támogató parancsnokság katonáival, sokrétű és terjedelmes hadi-
technikai felszereléseivel alapvető jelentőségű a hadsereg feladat teljesí-
tése szempontjából. A támogató parancsnokság felállításával, mint a 
harctámogatás és a logisztika magjával, a hadsereg elnyeri jövőbeni ar-
culatát, új profilját. A parancsnokságra és az alárendelt dandárokra is 
egyaránt érvényes, hogy támogatásuk nélkül a hadseregben semmilyen 
nagyobb feladatot nem lehet végrehajtani, megvalósítani. A támogató pa-
rancsnokság teljesítménye ezzel mintegy előfeltétele a közös sikernek. 
Ehhez alapvetően hozzájárul a parancsnokság valamennyi katonája és 
polgári alkalmazottja. A jövő követelményeinek megfelelően előtérbe 
kell helyezni a Team szellemet. Ebben a „Viribus unitis” (közös erővel) 
szellemben tevékenykedik a parancsnokság vezetése és a teljes állomány 
már a jelenben és fog a jövőben is. 

Forrás: 

Europaische Sicherkeit 2003. II. félév. 
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Az alárendelt dandárok nagyméretű harcászati,  
műszaki technikai eszközei a célstruktúrában 

Alárendelt dandárok mennyi- 
ség 

(db, klt) 

Típus jelölése 
 
 

Műszaki dandár 30 Műszaki harckocsi 
 30 Összehajtható hídrendszerek 

(összehajtható vagy úszóhidak) 
 30 SKORPIO aknavető 
 30 aknarakó rendszerek 
 30 M3 kétéltű járművek 
Légvédelmi dandár 126 GEPÁRD légvédelmi (légelhárító) 

rakéta 
 100 ROLAND páncélos légvédelmi raké-

ta 
 45 OZELOT fegyverrendszer 
 4 LÜR légtérfigyelő ellenőrző rendszer 
ABV dandár 75 FUCHS vegyi ABV felderítő páncé-

los 
 180  Mentesítő gépjármű 
 15 Komplett felszerelés a mentesítő he-

lyek berendezéséhez 
 22 Víztisztító berendezés  
Tüzér dandár 120 MARS közepes rakétavető 
 6 DOBRA tüzérségi radarfelderítő cél-

befogó rendszer 
 10  CB 289 felderítő rendszer, összesen 

180 rakétával (repülőtest) 
 10 Kis repülőgépes célfelderítő rend-

szer, 30 repülőeszközzel 
Logisztikai dandárok 2500 

tonna 
Szállítókapacitás békében 

 36 Mentesítő harckocsi 
 390 Harceszközök, gépek szállítására al-

kalmas szállító-repülőgépek száma, 
ebből 156 nehéz eszközök számára 
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Szárazföldi csapatok 
támogató parancsnoksága 

 

Szárazföldi csapatok támogató parancsnokságának díszlokációja 
(célstruktúra) 

 

Méretarány 1: 3,5 Millió 

 



 267 

AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG  
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ „TÁJÉKOZTATÓ” 2005. 1. 

SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI REPÜLŐ 
SZAKMAI CIKKEK ÉS INFORMÁCIÓK FORDÍTÁSAINAK 

RÖVID ISMERTETÉSE 

Kaufmann János 1 

Új szárnyakkal tervezik felszerelni az A-10 repülőgépeket 

Az USAF egy kibővített modernizálási program keretében új szár-
nyakkal tervezi felszerelni a Fairchild A-10 Thunderbolt II. repülőgépe-
ket, hogy biztosítsa azok szolgálatban maradását 2028-ig. Az A-10 terve-
zett teljes műszaki üzemidejét megkétszerezték, s ezáltal 16.000 repült 
órára növelték.  

Tájékoztatás a MEADS légvédelmi rendszer fejlesztéséről 

A Lockheed Martin cég által vezetett MEADS International Konzor-
cium átvette a szerződés-levelet, amely engedélyezi a Közepes Kiterjedt 
Légvédelmi Rendszer (MEADS) fejlesztési munkáinak megkezdését. A 
MEADS rendszer az USA-ban és Németországban lévő Patriot- és az 
Olaszországban lévő Nike Hercules légvédelmi rendszereket fogja levál-
tani. A MEADS International konzorcium magába foglalja a Lockheed 
Martin céget, valamint Németország EADS/LFK és Olaszország MDBA 
ipari csoportjait. 

Az USMC nehéz szállítóhelikopter stratégiája 

Az U.S. Tengerészgyalogság (USMC) tisztázta a nehéz szállítóheli-
kopter (HLR) beszerzésre vonatkozó stratégiáját. A HLR kifejlesztését a 
Sikorsky cég fogja végezni. Az új típussal 2015 után kívánják lecserélni a 
jelenlegi CH-53A Sea Stallon nehéz szállítóhelikoptereket. A cikk részle-

                                                      
1 Kaufmann János nyá. mk. ezredes, MH ÖLTP szakkönyvtár főmunkatársa. 
(Részletes tájékoztató a HM 576-81 telefonszámon kapható). 
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tesen ismerteti az új HLR típussal szemben támasztott követelményeket, 
a helikopter szerkezeti felépítését.  

A három hajtóműves HLR teljesítőképességének várható főbb ada-
tai: 

• 13.6000 kg külső teher szállítása legalább 205 km távolságra; 

• Lehetőség maximális teherrel a 900 m tengerszínt feletti magas-
ságról, 330C külső hőmérséklet mellett történő felszállásra. 

Tájékoztatás az egyedüli orosz repülő- és űripari társaság  
létrehozásának előkészítéséről 

Az orosz kormány tervezi egy egyedüli nemzeti repülő- és űripari 
társaság létrehozását. Az erre vonatkozó tervek végrehajtásában jelentős 
lépést képez Alekszej Fjodorovnak, az Irkut konzorcium elnökének az 
RSZK MiG cég vezetésére történt kinevezése Putyin elnök részéről. 
Fjodorov várhatóan elő fogja készíteni a céget a privatizációra és az Irkut 
konzorciummal együtt a tervezett egyedüli nemzeti repülő- és űripari tár-
saságba történő befoglalásra. Kinevezése egyben az export megrendelé-
sek teljesítéséhez szükséges MiG-29 gyártás-újrakezdés számára is előké-
szíti a talajt, ami eddig a finanszírozás hiánya miatt nem került rea-
lizálásra. 

Oroszország avionikai cégek egyesítésére készül 

Putyin elnök aláírta az „Avionika” elnevezésű egyesített avionikai 
társaság létrehozásával kapcsolatos törvényt. A 19 repülő avionikai be-
rendezéseket gyártó vállalatot magába foglaló új részvénytáraságot 2005 
közepéig kell megalapítani, s feladata lesz a navigációs rendszerek, tűz-
vezérlő lokátorok, robotpilóták, fedélzeti számítógépek, repülésvezérlő 
rendszerek és fedélzeti élet-fenntartó rendszerek fejlesztése és gyártása. 

A BAe cég lett kiválasztva az U.S. Hadsereg helikoptereinek 
önvédelmi rendszerekkel való ellátására 

Az U.S. Hadsereg aláírt egy 484 millió USD értékű szerződést a 
BAe céggel, melynek alapján közös rakéta-figyelmeztető és fejlett infra-
vörös ellentevékenységet biztosító alrendszerekből álló kombinált önvé-
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delmi rendszerek kerülnek leszállításra, melyeket várhatóan a Hadsereg 
Boeing CH-47 Chinook és Sikorsky UH-60 Black Hawk szállítóhelikop-
tereibe fognak beszerelni. 

Tájékoztató az olasz M346 kiképző-vadászrepülőgép  
fejlesztéséről 

Az Aermacchi cég M346 fejlett kiképző-vadászrepülőgép prototípu-
sa 2004. október 11-én bemutató repülést hajtott végre az olasz minisz-
terelnök és más kormányzati, katonai és ipari képviselők előtt. A cikk is-
merteti a 2004. júliusában először repült M346 típus eddigi üzemel-
tetésének főbb tapasztalatait, s a fejlesztés további ütemtervét. Az első 
sorozatgyártású repülőgép leszállítása 2009-re van tervezve. 

A Kamov Ka-50/52 harcihelikopter fejlesztésének leállítása 

Az orosz kormány törölte a 2005 évi költségvetésből a Ka-50/52 
harcihelikopter fejlesztésének finanszírozására szolgáló kereteket, ami a 
program végét jelenti, s egyben megerősítik a Rostvertol Mi-28N harci-
helikopter kiválasztását az Orosz Hadsereg követelményeinek kielégíté-
sére. 

Tájékoztatás az Eurofighter gyártás helyzetéről 

Úgy tűnik, hogy a partnerországok (Németország, Olaszország, Spa-
nyolország és az U.K.) közös Eurofighter programjával kapcsolatos elhú-
zódó válság befejeződik és aláírásra kerül a Tranche 2 megállapodás 
alapján legyártandó 236 repülőgépre vonatkozó szerződés. Ez egyben azt 
is lehetővé fogja tenni, hogy a partnerországok leszállítsák az első 18 ex-
port-repülőgépet Ausztria számára az Eurofighter gyártási szerződés sze-
rint, melynek értéke 2 milliárd €. 

A Boeing cég nagytömegű bomba fejlesztésébe kezd 

Az USAF nagy erőfeszítéseket tesz a föld felszíne alatt mélyen elhe-
lyezkedő objektumok leküzdésével kapcsolatos probléma megoldására. 
Ezzel összefüggésben a Boeing cég egy 13.600 kg súlyú, új nagytömegű 
áthatoló fegyver (MOP) fejlesztésébe kezd, amely közel 40 %-kal na-
gyobb lesz, mint a 2003-ban szolgálatba állított 9.500 kg súlyú MOAB.  
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A cikk ismerteti a MOP szerkezeti felépítését, működési elvét, s alkal-
mazási lehetőségeit.  

Kína a Szu-27 vadászrepülőgép-összeszerelési megállapodás 
változtatását fontolja 

A 10 évvel ezelőtt aláírt, s 200 repülőgép összeszerelésére vonatko-
zó kormányok-közötti megállapodás változtatása az együléses elfogó va-
dászrepülőgép fejlettebb modifikációjának kialakításával kapcsolatos. 
Oroszország a modernizált Szu-27 SZKM változatot javasolja Kínának, 
amely magába foglalja a repülőgépvezető üvegfülkéjét, a precíziós navi-
gációs rendszereket, a légiutántöltő rendszert, valamint a képességet a fej-
lett orosz precíziós-irányítású fedélzeti fegyverek alkalmazására. 

A modernizálás megszünteti a C-130J szállítórepülőgépek  
korlátozásait 

Az U.S. C-130J szállító-repülőgépei számára nincs engedélyezve 
több kulcsfontosságú feladat végrehajtása, beleértve a teherledobást és a 
csapatok légi deszántolását; az ellenséges környezetben történő repülő 
harctevékenységet; a harci kutatást és mentést; a gépszemélyzet éjjellátó 
eszközök felhasználásával történő tevékenységét, valamint a vizuális kö-
telékrepülést. E korlátozások megszüntetésére a Lockheed Martin cég 
megkezdi a repülőgépek modernizálását. A cikk részletesen ismerteti a 
modernizálási program tartalmát és ütemtervét. 

Izrael befejezi az Apache Longbow harcihelikopterrel  
kapcsolatos teszteléseket 

A tesztelések befejezésével az izraeli Légierő készül a jövőben rend-
szerbe állítandó AH-64D Apache Longbow harcihelikopterek konfigurá-
ciójának véglegesítésére. A cikk ismerteti a tervezett konfiguráció fő 
elemeit, s a tesztelések eddigi eredményeit, valamint az izraeli Apache 
Longbow harcihelikopter-park kialakításának várható ütemtervét. 
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A lézerfegyverek kulcsfontosságú tesztelési fázisának  
megkezdése 

2004. november 12-én földi viszonyok között végrehajtották a Boe-
ing YAL-1 repülőgép vegyi lézerrendszerének sikeres „első begyújtá-
sát”, s folyamatban van a repülőgép felkészítése a lézer sugár-nyaláb ve-
zérlőrendszer repülési tesztelésének végrehajtására. A cikk ismerteti az 
„első begyújtás” tapasztalatait, valamint a tesztelési program további 
várható végrehajtásának ütemtervét. 

Tájékoztató az A400M katonai szállító-repülőgép fejlesztéséről 
és gyártásáról 

A csaknem két évtizeden keresztül végigvonuló bizonytalanság és 
több kudarcba fulladt kísérletezés után az A400M végre egy reális prog-
rammá vált az ütemterv és a költségkihatások tekintetében. Hét európai 
ország (Belgium, Franciaország, Németország, Spanyolország, Törökor-
szág, Luxemburg és az U.K.) együttműködésével az A400M nemcsak az 
eddigi legnagyobb közös beszerzési program, hanem az első olyan kato-
nai beszerzési szerződés is, amely kereskedelmi bázisra támaszkodik. 

A program 2003. május 31-én történt hivatalos ipari beindítása előtt 
néhány nappal a hét európai partnerország aláírta az egyezményt 180 re-
pülőgép beszerzésére az alábbi elosztásban: 

Darabszám   A szállítások megkezdése 

Németország  60    2010 

Franciaország 50   2009 

Spanyolország 27   2011 

U.K.  25   2010 

Törökország 10   2009 

Belgium    7   2018 

Luxemburg   1   2017 
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A cikk több részből áll, melyek az alábbi kérdésekkel kapcsolato-
sak:  

• A program beindítását megelőző mintegy két évtizedes időszak-
ban felmerült elképzelések, bizonytalanságok, politikai, gazda-
sági és pénzügyi problémák; 

• A fejlesztés kockázatának csökkentését biztosító megoldások; 

• Az új típussal kapcsolatos piaci követelmények és lehetőségek; 

• Az A400M programszervezet felépítése és irányítása; 

• A fejlesztési és gyártási együttműködés a partnerországok, illetve 
a különböző cégek között; 

• A gyártás és a gyártással kapcsolatos szállítások szervezése; 

• Az A400M repülőgép fő harcászat-technikai adatai, s alkalmazá-
sának előnyei és sajátosságai; 

• A repülőgép sárkányszerkezetének, fedélzeti rendszereinek, s haj-
tóműrendszerének felépítése, légiüzemeltetési és üzembentartási 
sajátosságai.  

Az USAF prioritásként kezeli az F-16 géppark modernizálását 

Míg az érintett ipar és a nagyközönség figyelme elsősorban az 
USAF azon erőfeszítéseire összpontosul, melyek az F/A-22 Raptor, va-
lamint az F-35 JSF vadászrepülőgépek beszerzésére és rendszerbeállítá-
sának előkészítésére irányulnak, a haderőnem folytatja a jelentős beruhá-
zások eszközlését a meglévő F-15 és F-16 gépparkba. 

Az F-16 típus vonatkozásában a beruházások a repülőgépek olyan 
modernizálási programjainak megvalósítását célozzák, melyek biztosítják 
a szerkezeti élettartam növelését, a fedélzeti avionikai rendszerek és be-
rendezések tökéletesítését, valamint az új szenzorok és fedélzeti fegyve-
rek beintegrálását. Az USAF évenként átlagosan 600-700 millió USD-t 
fordít arra, hogy biztosítsa az F-16 géppark korszerűségének és túlélőké-
pességének fenntartását és annak hatásos harci erőnként 2020-ig, vagy 
esetleg azon túl is rendszerben tartását. 

Az egyik legnagyobb modernizációs erőfeszítést az u.n. Közös Kon-
figurációt Megvalósító Program (CCIP) képezi, melynek végrehajtása 
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biztosítja a Block 40 és Block 50 repülőgépek átalakítását egy azonos tel-
jesítőképességgel rendelkező egységes konfigurációra. A CCIP program 
alapján a repülőgépek lényegében ugyanazon szoftverrel és avionikai be-
rendezésekkel lesznek ellátva, s képesek lesznek ugyanazon harcfelada-
tok végrehajtására. A közös szerkezeti felépítés a logisztikai biztosítás 
hatékonyságának növelését is eredményezni fogja. 

A CCIP program végrehajtásával a Block 40 konfigurációjú repülő-
gépek is képesek lesznek az AGM-88 HARM rakéták alkalmazására az 
ellenséges légvédelem elnyomására, a Block 50 konfigurációjú repülőgé-
pek viszont alkalmassá válnak a Litening, Lantirn és Sniper célkiválasztó 
konténerek felhasználására. 

Szintén a CCIP program alapján a Block 40 repülőgépek is fel lesz-
nek szerelve a repülőgép-vezető sisakjába beépített célzórendszerrel 
(JHMCS), s az egységes konfigurációra történő áttérés során minden re-
pülőgép el lesz látva új fedélzeti harcfeladat-orientált számítógépekkel, 
megnövelt helyzetismeretet biztosító színes kijelző képernyőkkel, a Link 
16 adatkapcsolati rendszerrel, valamint fejlett fedélzeti IFF azonosító 
rendszerrel. 

A CCIP program a Block 50 repülőgépek több mint felénél már vég-
rehajtásra került, a Block 40 repülőgépeknél pedig a program 2006-ban 
kezdődik, s várhatóan 2010-ben fog befejeződni. 

A DBE hatás 

A Defence Procurement Analysis (DPA) folyóirat Winter 2004 szá-
ma „Airbus korszak” címmel cikket közöl, amely átfogó tájékoztatást ad 
az Airbus A400M katonai szállító-repülőgép fejlesztésének és gyártásá-
nak helyzetéről, valamint szerkezeti sajátosságairól. Ezek közül részlete-
sen ismerteti a négy hajtóműves repülőgépen alkalmazott egyik legérde-
kesebb megoldást, amit az képez, hogy a szárnyon elhelyezkedő külső és 
belső hajtómű által meghajtott légcsavarok egymással ellentétes irányban 
forognak. Ezáltal a két hajtómű között egy különleges áramláshatás jön 
létre, amely DBE (Down-Between-Engines) néven ismeretes. A DBE ha-
tás jelentős előnyöket biztosít, s kedvezően befolyásolja mind az aerodi-
namikai jellemzőket, mind pedig sárkány szerkezeti kialakítását.  
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A DBE hatás: 

• Biztosítja a szimmetrikus levegőáramlás kialakulását, ami viszont 
megjavítja a repülőgép felhajtóerő jellemzőit és oldalstabilitását; 

• Kiküszöböli a szárnyakra ható csavarónyomaték és légcsavarszél 
hatások nagy részét a hajtóművek közötti szárnyszakaszon; 

• Csökkenti valamelyik külső hajtómű leállásakor a repülőgép haj-
lamosságát az intenzív elfordulásra. A DBE hatás ezen előnyének 
felhasználásával 17 %-kal csökkenthető a függőleges vezérsík fe-
lülete; 

• Biztosítja kis repülési sebességeknél a szárny felhajtóerejének 
mintegy 4 %-kal történő növelését, ami lehetővé teszi az egysze-
rűbb és könnyebb fékszárnyak alkalmazását, valamint a vízszintes 
vezérsík felületének csökkentését. 

Tájékoztatás a RecceLite harcászati légi felderítő rendszerről 

A közelmúlt hadműveleteinek tapasztalatai aláhúzzák a pontos és 
időbeni információkon alapuló magas-színvonalú felderítés szükségessé-
gét. Az ilyen felderítés harcászati szinten, nappal, éjjel és minden időjárá-
si viszonyok között történő biztosítása megköveteli a különböző hullám-
hosszokon működő információgyűjtő rendszerek keverékének alkalma-
zását. E rendszerek közül kiemelkedő jelentőségű a gépszemélyzettel el-
látott repülőeszközökkel végrehajtott felderítés, melynek számos előnyét 
jól bizonyították a közelmúlt-hadműveleti, ahol az alkalmazás egyszerű-
sége és gyorsasága lényeges kritériumot képezett. 

A cikk ismerteti a könnyen telepíthető RecceLite harcászati felderí-
tő rendszert, amely a Carl Zeiss Optronics cég koncepcióján alapul, s a 
Rafael céggel közösen került kifejlesztésre. A rendszer már szolgálatban 
van a Spanyol Légierőnél az EF-18 repülőgépeken és kiválasztásra került 
a Királyi Holland Légierő részéről az F-16 repülőgépeken történő alkal-
mazásra. A rendszer magába foglal egy több-szenzoros harcászati felderí-
tő konténert, egy mobil rendszerként is kialakítható feladattervező és 
képértékelő földi állomást, valamint egy adatkapcsolati rendszert.  

A konténer fel van szerelve a legkorszerűbb elektro-optikai és infra-
vörös (IR) szenzorokkal, melyek a vizuális és infravörös hullámhossz-
tartományokban egyidejűleg végzik a nagy felbontóképességű képek 
gyűjtését. 
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A cikk részletesen ismerteti: 

• A RecceLite rendszer repülőgépre történő felszerelését és a rend-
szer interoperabilitását; 

• A repülőgép interfészeket; 

• A kijelzést és vezérlést a repülőgépvezető-fülkében; 

• A rendszer automatikus és kézi üzemmódjainak sajátosságait; 

• A rendszer működésére és teljesítményére, valamint az adatkap-
csolati rendszer alkalmazhatóságára vonatkozó információkat; 

• A földi feladattervező és képkiértékelő állomás felépítését és fő 
funkcióit; 

• A kísérleti repülések eredményeit. 

Szu-27: egy klasszikus vadászrepülőgép 

Az 1960-as években a vezető katonai hatalmak intenzív tevékenysé-
get folytattak új vadászrepülőgépek tervezésére, hogy lecserélhessék a 
szolgálatban lévő olyan harmadik generációs típusokat, mint az F-4 
Phantom, a Mirage F1, a MIG 23 és a Saab J37 Viggen. 1966-ban az 
Egyesült Államok beindította az u.n. Vadászrepülőgép Kísérleti (FX) 
programot az F-4 váltótípusának kifejlesztésére. Az FX program végre-
hajtása alapján erre a célra végül is az F-15 vadászrepülőgép került kivá-
lasztásra, amely a 70-es évek közepén lépett szolgálatba.  

Az FX programot szorosan követték a Szovjetunióban és nyilvánva-
lóvá lett, hogy az F-15 lesz a negyedik generációs szovjet vadászrepülő-
gépek ellenfele. Ennek megfelelően jóváhagyták az u.n. Perspektivikus 
Front vadászrepülőgép (PFI) programot egy jövőbeni harcászati vadász-
repülőgép kifejlesztésére a Mikojan, Szuhoj és Jakovlev tervezőirodák 
közötti verseny formájában. 

1972-ben értékelték a három tervezőiroda és cég PFI program alap-
ján végzett munkáját. Az értékelés végeredménye az lett, hogy a Jakovlev 
cég részéről javasolt konstrukciókat elvetették, s a PFI program további 
végrehajtását két részre osztották, ami lehetővé tette egy nehéz, többfela-
datú harcászati vadászrepülőgép-változatként a Szu-27, s egy könnyű va-
dászrepülőgép változatként pedig a MiG-29 típus folytatódó fejlesztését. 
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E döntés visszatükrözte az U.S. azon következtetését, miszerint mind az 
F-15, mind pedig az F-16 típusra szükség lesz a jövőben.  

A cikk részletesen ismerteti a Szu-27 kifejlesztésének történetét, a 
fejlesztés közben felmerült problémákat, a típus gyártásának megszer-
vezését, s a típussal elért repülő világrekordokat. A Szu-27 első alka-
lommal 1988-ban szerepelt a Le Bourget-i repülő világkiállításon, ahol 
megdöbbentette a nézőket az u.n. „Pugacsov Kobra” manőver bemutatá-
sával. 

A cikk a Szu-27 továbbfejlesztésével, s a későbbi változatokkal 
(Szu-27M, Szu-30, Szu-30MK) is foglalkozik. 

India érdeklődést mutat a Gripen vadászrepülőgépek iránt  
Tájékoztatás a cseh Gripen program helyzetéről 

A cseh Gripen program gyártási fázisával összefüggésben a Saab cég 
Linkoping-ben települő üzemében 2004. november 25-én tartott rendez-
vényen nyilvánosságra hozták, hogy az indiai kormány információkérés-
sel (RFI) fordult Svédországhoz 126 Gripennel kapcsolatban, melyeket 
azonos mennyiségű MIG-21 repülőgép lecserélésére szándékoznának be-
szerezni. Svédország Védelmi Anyagi Adminisztrációját (FMV) felkérték 
az indiai RFI-vel kapcsolatos reagálásra.  

Folytatódik a munka a Cseh Köztársaság 14 repülőgépre vonatkozó 
szerződésének feldolgozására. A november 25-i rendezvényt a cseh-
specifikus szoftver Gripen repülőgépbe történő beintegrálásának befeje-
zése alkalmából tartották. 

A repülőgépeket a Cseh Köztársaság részére 2005. augusztusáig kell 
leszállítani. A gépek a Gripen legutóbbi szabványváltozatának megfele-
lően lesznek kialakítva. Fel lesznek szerelve színes kijelző képernyőkkel, 
valamint egy behúzható légiutántöltő csővel, s teljes mértékben ki fogják 
elégíteni a NATO interoperabilitással kapcsolatos követelményeit. 

A cikk ismerteti a 2004. június 14-én aláírt, s a 2005-15-ig terjedő 
időszakra vonatkozó bérleti szerződést, s annak főbb elemeit. 

A Gripen International további célkitűzése egyébként az, hogy 10 év 
alatt 200 repülőgépet adjon el külföldi piacon. E piac három kategóriára 
oszlik, melyek a következő országokra vonatkoznak: 

• Új NATO országok (Bulgária, Románia, Szlovákia); 



 277 

• Nem-elkötelezett országok (India, Brazília); 

• Az F-5 típus leváltását tervező országok (Thailand, Svájc). 

A Gripen export számára megcélzott más országok között van Dá-
nia, Görögország, Malájzia, Norvégia, Venezuela és Vietnam. 

Tájékoztató a HARM célkiválasztó rendszer korszerűsítéséről 

Az USAF F-16JC vadászrepülőgépei évek óta használják a HARM 
célkiválasztó rendszert (HTS), ami lehetővé teszi a HARM anti-radar ra-
kéták nagyobb pontossággal történő alkalmazását. A haderőnem jelenleg 
a HTS rendszer technológiai fejlesztésének következő lépését tervezi, ami 
több HTS konténer számítógépes hálózatba szervezésével biztosítani fog-
ja a földi kisugárzó források helyének megnövelt pontossággal történő 
meghatározását, s olyan precíziós fegyverek alkalmazását, mint a GPS 
irányítású JDAM. 

Az R7 konfiguráció, vagy másképpen Sting (Smart Targeting and 
Identification via Networked Geolocation) elnevezésű modernizálás 
üzemi szintű tesztelése és értékelése befejeződött. 

A cikk részletesen ismerteti a tesztelések és értékelések eredménye-
it. A műveleti tesztelést 2006. márciusában fogják beindítani, s az első 
R7 konfiguráció 2006. szeptemberében kerül rendszerbeállításra.  

A Lockheed Martin cég finomítja az FB-22 koncepciót 

A cég legújabb elképzelései az F/A-22 Raptor vadászrepülőgép 
bombázóváltozatának (FB-22) kialakításával kapcsolatban egy szilárd 
tervezési filozófiára utalnak, amely a sebesség és manőverezőképesség 
helyett a hatótávolságot és a hasznos teher kapacitást helyezi előtérbe. 

A 2001-ben nyilvánosságra hozott FB-22 koncepció megőrizte a 
Raptor szárnyát és farokfelületeit, azonban meghosszabbította és kiszéle-
sítette a repülőgép törzsét. E konstrukciós kialakítás megkétszerezte a ha-
tótávolságot és a fegyverhordozó kapacitást és továbbra is biztosította a 
Mach 2 maximális sebességet. A koncepció finomításaként ez év elején 
vázolt új konfiguráció megőrzi az F/A-22 törzskonstrukcióját, de drámai 
módon megnöveli a szárnyak méretét és megváltoztatja azok alakját. Az 
új konstrukció lecsökkenti a maximális sebességet Mach 1,92 értékre, 
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azonban megháromszorozza a hatótávolságot és 15.000 kg-ra növeli a 
maximális fegyverhordozó kapacitást. 

Az FB-22 úgy tekinthető, mint az USAF preferált választása arra a 
javaslatra, amely mintegy 50 db „globális hatótávolságú” bombázó-
repülőgép 2015-től kezdődő rendszerbeállítására vonatkozik. 

Az FB-22 a hardver és szoftver 85 %-át megosztja az USAF F/A-22 
Spirál 5 kialakítású vadászrepülőgépével. 

A cikk részletesen ismerteti az FB-22 fő fegyverterének, valamint a 
szárny belső függesztő csomópontjaira szerelt két kiegészítő fegyvertér 
kialakítását, befogadóképességét, valamint a belső függesztésű fegyve-
rek típusait és mennyiségét. A szárnyakon külső függesztési csomó-
pontok is ki lesznek képezve tüzelőanyag-póttartályok, vagy lopakodó 
cirkálórakéták (pl. az AGM-158 JASSM fejlett változata) hordozására. 

Tájékoztatás az A-10 repülőgépek modernizálásáról 

Az afganisztáni és iraki hadműveletek éles megvilágításba helyezték 
az A-10 repülőgépek teljesítőképessége fokozásának szükségességét a 
csapatok közvetlen légi támogatásának biztosítására. Ezzel kapcsolatban 
jóváhagyásra került az u.n. Precíziós Alkalmazás (Precision engagement 
– PE) elnevezésű modernizálási program, amelyet a tervek szerint három 
korszerűsítési blokk (Blokk 3.1, Blokk 3,2 és Blokk 3.3) keretében 2006-
ig végéig kell végrehajtani. A PE program számos új jellemzővel egészíti 
ki az A-10 felhasználási és üzemeltetési lehetőségeit, beleértve a korszerű 
célkiválasztó konténerek alkalmazhatóságát, a GPS irányítású bombák 
felhasználhatóságát, valamint a HOTAS vezérlés bevezetését.  

A PE programhoz szorosan kapcsolódik az A-10 repülőgép GE 
TF34-100 típusú hajtóműveinek modernizálási programja. A hajtóművek 
modernizálásának szükségességét elsősorban az diktálja, hogy nem ren-
delkeznek elegendő teljesítménnyel a repülési harcfeladatok nagy tenger-
szint feletti magasságú települési helyekről és nagy külső hőmérsékletek 
mellett történő végrehajthatóságának biztosítására. 

A cikk részletesen kitér a PE és a hajtómű modernizálási progra-
mok műszaki vonatkozású kérdéseire, a végrehajtás szervezésére és 
ütemezésére, valamint a programok költségkihatásaira. 

A 300 millió USD értékű PE program és a 160 millió USD értékű 
hajtómű modernizálási program úgy van kialakítva, hogy biztosítsa az 
A-10 repülőgépek legalább 2028-ig történő szolgálatban maradását.  


