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FORDÍTÁSAINAK  RÖVID  ISMERTETÉSE 

Kaufmann János1 

A Brit Hadsereg felállítja az első Apache egységet 

A Brit Hadsereg május 25-én bejelentette, hogy a 16 Boe-
ing/Westland Apache AH1 harci helikopterből álló első egység kész a 
hadműveleti alkalmazásra. Az egység az első azon három – Apache he-
likopterekkel felszerelt – repülőalakulat közül, melyek 2007-ig kerül-
nek kijelölésre az U.K. 16 Légideszánt dandárjához. Egyébként meg-
kezdődik a 67 Apache AH1 helikopterből álló géppark modernizálása 
az AgustaWestland cég részéről, melynek első fázisában 2010-ig a he-
likopterekbe beépítésre kerülnek az Arrowhead típusú fejlett célbefogó 
és célkijelölő rendszerek, valamint éjjellátó berendezések a gépsze-
mélyzet számára. Ez az első jelentős szerkezeti átalakítás azon moder-
nizálások sorozatában, melyek végrehajtásával 2030-on túl is biztosít-
ható lesz az U.K. Apache helikoptereinek szolgálatban tartása. A típus 
korszerűsítési programja keretében 2015-ben terveznek beindítani egy 
teljesítőképesség-fenntartó programot (CSP), amely biztosítani fogja 
az AGM-114 Hellfire levegő-felszín rakéta megnövelt hatótávolság-
gal, különböző keresőfejekkel és új harcifejekkel rendelkező változa-
tainak bevezetését és egy precíziós csapásmérő- képesség kialakítását.  

Fedélzeti fegyvercsomagok kialakítása az Eurofighter  
vadászrepülőgép részére 

Nagy erőfeszítések vannak folyamatban a precíziós-irányítású fe-
délzeti fegyverek Eurofighter Typhoon vadászrepülőgépbe történő sze-
lektív beintegrálására annak biztosítására, hogy lehetővé váljék a prog-
ramban résztvevő négy partnerország (Németország, Olaszország, Spa-

                                                      
1 Kaufmann János nyá. ezredes, MH ÖLTP szakkönyvtár főmunkatársa. (Rész-
letes tájékoztatás a HM 576-81 sz. telefonszámon kapható). 
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nyolország és az U.K.) számára az egyéni követelményeket kielégítő 
„fegyvercsomagok” kialakítása. Ezáltal az egyes országok képesek 
lesznek kiválasztani a program folyamán csak azokat a fegyvereket, 
melyek beintegrálását szükségesnek tartják a saját repülőgépeiken, s 
nem kényszerülnek arra, hogy átvegyék a repülőgépen alkalmazható 
összes fegyvertípusra vonatkozó teljes szoftverkészletet és engedélye-
zéseket. Várható, hogy a négy partnerország légierői egyaránt GPS- és 
lézerirányítású bombákat fognak választani, azonban jelenleg eltérő 
követelményekkel rendelkeznek a nagy hatótávolságú irányított rakéták 
beintegrálására. A cikk ismerteti ezzel összefüggésben a különböző cé-
gek által gyártott rakéták (MBDA Storm Shadow; Taurus Systems 
KEPD 350; MBDA Meteor; BGT Iris-T) Eurofighter Typhoon va-
dászrepülőgépbe történő beintegrálásával kapcsolatban az egyes or-
szágok álláspontját. 

Tájékoztató a JSF vadászrepülőgép fejlesztési ütemtervének 
átalakításáról 

Az U.S. védelmi Minisztériuma jóváhagyta az F-35 JSF vadászre-
pülőgép átalakított fejlesztési ütemtervét. A Lockheed Martin céggel 
2001-ben aláírt eredeti szerződés egy 10 év időtartamú rendszerfejlesz-
tési és demonstrációs (SDD) fázisra vonatkozott. Az átalakított terv le-
galább két évvel meghosszabbítja az SDD fázis időtartamát és 4-5 mil-
liárd USD-vel megnöveli a program költségeit. A terv átalakítását a 
repülőgépen váratlanul felmerülő szerkezeti súlytöbblet megszünteté-
sére irányuló konstrukciós változtatások realizálása teszi szükségessé, 
mely probléma különösen a rövid felszállást és függőleges leszállást 
alkalmazó F-35B STOVL változatnál jelentkezett.  

Az M311 kiképző repülőgép első repülése 

Június 1-én végrehajtották az olasz Aermacchi M311 kiképző re-
pülőgép első repülését. Az M311 az olasz cég turbóventillátoros hajtó-
művel ellátott S211 típusú alapkiképző repülőgépének teljesen átterve-
zett változata. A cikk ismerteti a 70 perces repülési feladat során vég-
rehajtott tesztelés programját. 

A típus kifejlesztésénél az volt az alapvető koncepció, hogy alkal-
mazásával lehetővé váljék a repülőgép-vezető kiképzés hatékonyságá-
nak javítása az előrehaladó kiképzéshez jelenleg meghatározott repült 
órák számának 30-35 %-os csökkentésével. A cikk részletesen ismerteti 
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a repülőgép főbb műszaki jellemzőit. A sorozatgyártásból történő le-
szállítások megkezdése 2008-ban várható. 

Tájékoztató a harci repülőgépek felderítő konténereiről 

A hadműveletek sikere nagymértékben függ a repülőeszközökön 
alkalmazott felderítő szenzoroktól. A korszerű felderítő szenzorok ké-
pessé teszik a vadászrepülőgépeket a felderítési adatok valós-időben 
történő átadására a földi adatfeldolgozó és értékelő állomások számára. 
A szintetikus apertúrájú radar szenzorokhoz hasonló repülőfedélzeti 
felderítő eszközök alkalmazása, valamint a specifikus kisugárzások 
azonosítása felbecsülhetetlen értéket jelentett a közelmúlt hadjáratai so-
rán a közvetlen légi támogatás, vagy mélyen az ellenséges vonalak mö-
gött végrehajtásra kerülő légi csapások számára. A harctéri parancsno-
kok mind nagyobb mértékben igénylik a nagy felbontóképességű légi 
fényképezés alkalmazását, amely biztosítja az ellenséges célpontok 
nagy távolságból történő észlelését, azonosítását és helyzetmeg-
határozását, valamint a célpont csapás által okozott sérülésének becslé-
sét és szükség esetén a légi csapás megismétlését. A kiváló minőségű 
valós képanyag szükségessége a döntéshozatal számára oda vezet, hogy 
a korábbi nedves film technológia lecserélésére mind nagyobb mérték-
ben kerülnek széleskörű felhasználásra a látható spektrumban, vagy az 
infravörös hullámsávban az elektrooptikai (EO) technológiák, melyeket 
teljesen új komputer-algoritmusok, nagy adatátviteli sebességek és fej-
lett kommunikációs rendszerek alkalmazása támogat. A cikk részlete-
sen ismerteti a repülőfedélzeti felderítő konténerek alkalmazásának ta-
pasztalatait az iraki hadműveletek során. E tapasztalatok általában 
kedvezőek, azonban a felderítő teljesítőképességben egy rés alakult ki, 
melyet a nem megfelelő erőstruktúra (hiányzik a fegyvernemi platfor-
mok, szenzorok és földi állomások közötti kommonalitás), az informá-
ció-elosztó rendszerek gyengesége, és a feladatmegszabás folyamatá-
nak összefüggéstelensége okoz. E hiányosságok kiküszöbölése 
változtatásokat követel a fedélzeti légi felderítés megvalósításának négy 
pillérében, nevezetesen a berendezésekben; a doktrínában; a szervezet-
ben és a kiképzésben. 

A cikk részletesen kitér a harcászati légi felderítésen belül az u.n. 
felderítési ciklus három folyamatának (adatgyűjtés, adatfeldolgozás 
és előállítás, valamint elosztás) átfogó ismertetésére. A cikk nagy teret 
szentel a vadászrepülőgépekre felszerelhető felderítő konténerek kü-
lönböző típusainak részletes ismertetésére, valamint a folyamatban lé-
vő fejlesztésekre. 
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„A helikopter éve” Törökországban 

Úgy tűnik, hogy 2005. „A helikopter éve” lesz Törökországban. 
Februárban a Török Hadiipari Államtitkárság (SSM) nemcsak a régóta 
várt ajánlatkérést adta ki az ATAK harci helikopter projekt felújított 
formában történő „újraélesztésére”, de két különálló információkérést 
is kibocsátott kiegészítő forgószárnyas projektek megvalósításához. A 
felújított ATAK projekt 91 harcászati támadó és felderítő helikopter fá-
zisokra bontott, egymás után következő csoportokban történő beszerzé-
sét irányozza elő a Török Szárazföldi Erők parancsnoksága követelmé-
nyeinek kielégítésére. A cikk részletesen ismerteti az ajánlatkérés 
tartalmát, az ATAK projekt felépítését, s a helikopter szerkezetével, 
fegyverzetével és harci alkalmazásával kapcsolatos követelményeket. 

Az ajánlatkérés négy külföldi cég részére került megküldésre me-
lyek a következők: 

• Boeing (AH-64D APACHE LONGBOW); 

• Bell Helicopter Textron (AH-1Z KING COBRA); 

• Sikorsky Aircraft (felfegyverzett S-70 BLACKHAWK), és a 

• Kamov (Ka-50-2 ERDOGAN). 

A SSM legkésőbb 2006 első negyedévében szándékozik befejezni 
a különböző ajánlatok értékelését, s az év közepe táján aláírni a vonat-
kozó szerződést a győztes ajánlattevő céggel. Az első helikopter-
platform leszállítása 2007 második felében várható. 

Tájékoztatás a V-22 Osprey programról 

Mint ismeretes a program kezdeti szakaszában több szerkezeti és 
aerodinamikai probléma merült fel, melyek a tesztelések folyamán a 
90-es évek elején katasztrófákhoz vezettek. 2000-ben is lezuhant két V-
22 tesztelés közben. Ezért 2002-ig felfüggesztették a kísérleti repülése-
ket, amikor is meghatározásra kerültek azok a szerkezeti megoldások és 
repülési eljárások, melyek bevezetésével és alkalmazásával csökkenthe-
tő a repülőeszköz dönthető forgószárnyai örvény-gyűrű állapotba való 
kerülésének valószínűsége. A problémákat végül is sikerült megoldani, 
s jelenleg a program stabilizálása és már a repülőeszköz eladásával 
kapcsolatos kérdések kerülnek előtérbe. Az USAF V-22 programmene-
dzsere szerint a V-22 58 millió USD egységára a perspektivikus piaci 
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igényeket is figyelembe vevő célkitűzés, melyet 2010-ig terveznek el-
érni. 

A Haditengerészet 360 MV-22 változatú repülőeszköz beszerzését 
tervezi a csapatok és utánpótlás szállítására. A légierő tervei pedig 50 
CV-22 változatú repülőeszköz beszerzését tartalmazzák speciális műve-
letek végrehajtására. A Haditengerészet részéről további 50 MV-22 be-
szerzése is várható a személyi kutató-mentő tevékenyéggel, valamint a 
flotta logisztikai támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. A 
V-22 Osprey a kezdeti hadműveleti teljesítőképességet a Haditengeré-
szetnél várhatóan 2007 első negyedévének végén a Légierőnél pedig 18 
hónappal később fogja elérni. 

Jelenleg nyolc MV-22 felhasználásával jól halad a típus folyamat-
ban levő hadműveleti értékelése. A cikk részletesen ismerteti a tesztelé-
si programot, s az eddigi végrehajtás tapasztalatait. A V-22 MV-22 és 
CV-22 változatai a Tengerészgyalogság elavult CH-46 és CH-53 heli-
koptereit, illetve a Légierő MH-53J és MH-60 helikoptereit fogják le-
váltani. 

Megjelennek a mikrohullámú fegyverek 

Mikrohullámú energia-impulzusok alkalmazásával a Raytheon cég 
kutatóinak sikerült több mérföld távolságból megsemmisíteniük egy 
vállról indított légvédelmi rakétát. A nagyenergiájú mikrohullámú 
(HPM) prototípus fegyver által kibocsátott nagyenergiájú impulzus át-
hatolt a rakéta fémrészein keresztül és bejutott annak számítógépébe és 
irányítórendszerébe. Az energiacsúcs elegendő volt ahhoz, hogy a má-
sodperc töredéke alatt tönkretegye az elektromos szerkezeti összetevő-
ket és olyan mértékben összezavarja a számítógép memóriákat, hogy a 
rakéta letérjen a cél felé mutató irányról. A HPM technológia a 
Raytheon cég Vigilant Eagle („Éber Sas”) elnevezésű rendszerének 
központi elemét képezi. A rendszer feladata a repülőgépek védelmének 
biztosítása a vállról indítható rakéták, vagy hordozható légvédelmi 
rendszerek (Manpads) ellen a fel- és leszállási műveletek folyamán. A 
cikk részletesen ismerteti a Vigilant Eagle rendszer működési elvét, 
főbb szerkezeti elemeit, a rendszer repülőtéren történő telepítésének 
szabályait, valamint általában a HPM fegyverrendszerek előnyeit a lé-
zer fegyverrendszerekhez képest.  
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Tájékoztató a francia Rafale vadászrepülőgép program  
helyzetéről 

Ez az év egy konszolidációs időszakot képvisel Franciaország 
Rafale vadászrepülőgép programja számára. Terv szerint halad a repü-
lőgépek gyártása a francia Légierő és Haditengerészt számára. Francia-
ország tervei 294 db Rafale vadászrepülőgépet tartalmaznak, mely 
gépmennyiség zömét (234 db) a Légierő fogja átvenni. E mennyiségből 
már 82 db repülőgépre van szerződés, s jelenleg átlagosan havonta egy 
repülőgép kerül leszállításra az ipar részéről. A többfeladatú Rafale-t 80 
%-ban azonos szerkezetű három változatban gyártják. A Légierő a „B” 
és „C” változatokat, a Haditengerészet pedig az anyahajóról alkalmaz-
ható „M” változatot fogja üzemeltetni. A teljesítőképesség vonatkozá-
sában három szabvány szerint alakítják ki a repülőgépeket, melyek a 
következők: a légifölényt biztosító F1 szabvány, valamint az F2 és az F3 
szabvány, melyek fokozatosan bővülő földi csapásmérő és többfeladatú 
teljesítőképességet fognak biztosítani. A cikk részletesen ismerteti a B, 
C, és M változatokat, illetve az F1, F2 és F3 szabványok szerinti kon-
figurációkat. 

Amennyiben a Rafale ipari csoport képes lesz biztosítani a francia 
kormány előzetes megbízásában meghatározott 294 repülőgépre vonat-
kozó rendelések teljesítését, az ország legalább 2040-ig egy hatalmas 
csapásmérő erővel fog rendelkezni.  

Az UCAV eszközök és a jövő katonai repülése 

A 20-ik évszázad utolsó évtizede és különösen az 1991 évi Öböl-
háború óta a pilótanélküli repülőeszközök (UAV) és a pilótanélküli 
harci repüleszközök (UCAV) a modern harctér olyan állandó jellemző-
jévé váltak, hogy jelenleg már nélkülözhetetlenek a katonai műveletek 
számára, sőt versenyeznek a hagyományos „ember által vezetett” repü-
lőplatformokkal. 

Az UAV és UCAV eszközök között sok a hasonlóság, azonban a 
technológia és teljesítőképesség vonatkozásában jelentős különbségek 
is vannak. A jelenleg fejlesztés alatt álló UCAV eszközök nem UAV 
eszközökből származnak, hanem inkább a repülőeszközök teljesen új 
generációját képezik, melyek egyre növekvőbb fontosságú szerepet ját-
szanak a légierőkben. 
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A cikk részletesen ismerteti az eddig rendszeresített, vagy fejlesz-
tés alatt álló UAV eszközöket, melyek felderítési, megfigyelési és EW 
feladatok végrehajtására kerülnek felhasználásra. A cikk további fejeze-
tei lényeges elemzéseket tartalmaznak, melyek az alábbi kérdésekkel 
és területekkel kapcsolatosak: 

• Az UCAV eszközök és a védelmi repülés jövője; 

• Az Európai UCAV programok (NEURON, Replica, SHARC, 
FILUR, SKY-X, SCAFE); 

• Az US UCAV programok (X-45, X-47); 

• Kilátások és következmények; 

• Az európai biztonsági és védelmi politika (ESDP) és a jövő há-
borúi. 

Az európai UAV, UCAV fejlesztésekkel kapcsolatban jelenleg az 
a helyzet, hogy a fejlesztő kapacitások szétforgácsolódnak az egyes or-
szágok és cégek között, a fejlesztési koncepciók eltérőek, s ez odavezet, 
hogy nincs biztosítva a különböző UCAV rendszerek vonatkozásában 
a csereszabatosság és az interoperabilitás.  

Az amerikai és európai UCAV eszközökkel kapcsolatos fejleszté-
seket vizsgálva önkéntelenül is felvetődik a kérdés: kompatibilisek 
lesznek –e az amerikai és európai UCAV eszközök? Nehéz válaszolni 
erre a kérdésre, azonban az biztos, hogy amennyiben a rendszerek nem 
lesznek sem csereszabatosak, sem pedig interoperabilisek (központi 
és/vagy harcászati vezetési szinten) elkerülhetetlenül egy technológiai 
repedés fog keletkezni a NATO szövetségesek között. 

A hálózat-centrikus hadműveletek és a pilótanélküli UAV, UCAV 
repülőeszközök, valamint a személyzetnélküli szárazföldi UGV és ha-
ditengerészeti USV és UUV robotok teljesítőképességei az Egyesült 
Államok felfogásában a jövőt képviselik. Ezek olyan erő-sokszorozó 
tényezők, melyek a háborúk megnyerésére és az elrettentés szerepkör-
ének betöltésére vannak kialakítva. A DARPA Ügynökség szakértői a 
személyzettel ellátott és pilótanélküli támadó repülőeszközök keveré-
kének alkalmazását képzelik el ugyanazon harcfeladat egymással 
együttműködésben és ugyanazon légtéren belül történő végrehajtására. 
E koncepció megvalósítására, felhasználásra kerül mind az előre-
programozott mesterséges intelligencia, mind pedig a távvezetés és táv-
irányítás. A távvezetés és távirányítás alkalmazásával egy földi egység-
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től utasítások adhatók az UCAV eszközöknek és a gépszemélyzettel el-
látott repülőeszközök parancsokat kiadó pilótáinak. Ezek az UCAV 
eszközök levegő-föld, valamint levegő-levegő teljesítőképességekkel 
fognak rendelkezni. A gépszemélyzettel ellátott repülőeszközök sokkal 
nagyobb mértékben lesznek túlélőképesek, mint az UCAV eszközök, 
mivel elsődleges funkciójuk az UCAV eszközök által végrehajtásra 
kerülő támadás nagy távolságból történő felügyelete, s egy légiharc 
kialakulása esetében pedig az UCAV eszközök is beavatkozhatnak, s 
azonnal megtámadhatják az ellenfél repülőgépeit. 

Az USA 2001 pénzügyi évére vonatkozó védelmi költségvetési 
törvény kikötése szerint: „a Fegyveres Erők célja kell hogy legyen a 
személyzetnélküli, távirányított technológia rendszerbeállításának 
olyan szintű elérése, hogy 2010-re a hadműveleti mélységben történő 
támadást végrehajtó erők repülőeszközeinek egyharmada pilótanélkü-
li repülőeszköz legyen.” 

A szárazföldi és tengerészeti erők személyzet nélküli harci eszkö-
zei (UGV, USV, UUV) vonatkozásában jelenleg hasonló koncepció ta-
nulmányozását végzik. E rendszerek jelenlegi és jövőbeli jellemzőin és 
teljesítmény-szintjein túlmenően azonban a legnagyobb kihívást egy új 
(amerikai) C4ISR architektúra létrehozása képezi. Ez az architektúra 
„univerzális” lesz olyan vonatkozásában, hogy fokozatosan összekap-
csolja egymással az US összes védelmi rendszereit (mind a harcászati 
mind pedig a stratégiai szárazföldi,- tengerészeti,- légi- és űr rendszere-
ket). Ezáltal kialakul a „hálózatok hálózata” – vagyis egy mind na-
gyobb mértékben automatizált és intelligens rendszer, melynek célja az 
amerikai katonai erő és fölény minden területen való létrehozása. 

Az US stratégiai fejlesztésének mindent-átfogó technológiai gyúj-
tópontba állítása még az amerikai politikai és katonai intézményeken 
belül is kritikában részesült, azonban a jelenlegi adminisztráció elhatá-
rozott marad abban, hogy fegyveres erőit (és az egyes katonáit) a 21. 
század technológiai erőjévé változtassa.  

E politikának azonban egyenes következményei vannak a transzat-
lanti kapcsolatok és az US és európai rendszerek interoperabili-tása 
számára. Az európaiak egy stratégiai dilemmával kerülnek szembe: 
végülis vagy úgy döntenek, hogy az amerikai rendszerbe beintegrálód-
nak (biztosítva ezáltal a megnövelt interoperbilitást), vagy pedig a saját 
hálózataik kifejlesztésére összpontosítanak olyan modulfelépítésű 
struktúra kialakításával, amely adaptálható az európai, vagy a transz-
atlanti koalíciók számára.  
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Az interoperabilitás nagyon fontos minden katonai rendszer 
számára, azonban abszolúte lényeges az UAV és UCAV rendszerek és 
a katonai robotok részére. Vannak azonban olyan jelentős, megoldan-
dó problémák, melyek a frekvenciákkal (kommunikációkkal), a légtér-
kezeléssel, valamint a vezetéssel és irányítással kapcsolatosak. Ezenfe-
lül a rendszerek között egyéb eltérések is vannak, melyek az 
alábbiakban foglalható össze: 

• Különböző felhasználási koncepciók léteznek; 

• A többé-kevésbé automatizált rendszerek és a nagyobb humán 
komponenssel rendelkező rendszerek állandó keveréke van je-
len; 

• Különböző adatfeldolgozó protokollok és adatfolyamatok létez-
nek, melyek vonatkozásában biztosítani kell a kezelést és fel-
dolgozást. 

Euro-atlanti szinten a NATO a felelős a szövetségesek között egy 
„közös nyelv”, valamint egy közös rendszer meghatározásáért. Logikai-
lag az EU katonai testületei és az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) kell hogy dolgozzanak egy olyan közös európai szabvány lét-
rehozása irányában, amely garantálja az interoperabilitást és a csere-
szabatosságot és amely egy referenciát is biztosítana az európai és 
amerikai rendszerek közötti kölcsönhatás és kapcsolatok számára.  

Ha nincs ilyen közös erőfeszítés – ami viszont megkívánja az 
Egyesült Államok részéről az Európával való együttműködési hajlandó-
ságot a személyzet-nélküli eszközök minden típusával kapcsolatos pro-
jektek területén – az amerikai és európai erők egy 2015 körüli időpont-
tól kezdve már nem lesznek többé képesek közös hadműveletek 
végrehajtására alacsony és közepes intenzitású konfliktusokban a tech-
nológiai hadviselés alkalmazásával. Miután elérték a kitűzött célt (az 
össz támadó kapacitás 30 %-ának pilóta nélküli repülőeszközökkel 
történő biztosítását), az Egyesült Államok repülőerői (az US Légierő, 
az US Haditengerészet repülőerői és az US Tengerészgyalogság repü-
lőerői) viszonylag nagyszámú és olcsó pilótanélküli repülőeszközökkel 
fognak rendelkezni, melyek könnyebben alkalmazhatók és beintegrá-
lásra fognak kerülni az US globális hálózatába. Egy ilyen helyzet 
csak kevés teret hagy a gépszemélyzettel ellátott európai repülőeszkö-
zök számára, melyek képtelenek lesznek a mellettük körös-körül tevé-
kenykedő UAV eszközök irányítására, vagy a velük szükséges kommu-
nikálásra. Amennyiben ez a forgatókönyv kibővül úgy, hogy a száraz-
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földi és tengerészeti robotokat (a személyzet nélküli víz alatti és felszíni 
vizijárműveket) is magába foglalja, egy „Mars kontra Vénusz” mun-
kamegosztás fog kialakulni, melyben a Mars (az US) fogja megvívni és 
megnyerni a háborúkat, a Vénusz (Európa) pedig a békefenntartással 
kapcsolatos feladatok végrehajtását fogja menedzselni a területen (az 
US nevében). 

Összegzésként megállapítható, hogy az európai UAV/UCAV és 
szárazföldi/tengerészeti robot projektek, valamint egy autonóm euró-
pai hálózat-centrikus teljesítőképesség kifejlesztésére irányuló erőfe-
szítések sikere, vagy sikertelensége fogja meghatározni azt, hogy Eu-
rópa egy igazi, vagy csupán egy kisegítő szövetségessé váljon.  


