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A RAT-31DL RADAROK LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁSÁNAK 
MEGVALÓSÍTÁSA 

Absztrakt 
A „NATO radarok” évek óta az érdeklődés középpontjában állnak, gyakran 
kísérték botrányok, különösen az utolsó radar telepítési helyével kapcsolatban. A 
radarok beszerzése sem szokványos. Telepítésük szükségessége régóta világos 
volt, a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet azonban hiányzott. Végül 
a NATO csatlakozás hozott megoldást. A NATO egységes légvédelmi 
rendszerének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő hazai radarképesség, 
melynek kialakításához a NATO anyagilag is hozzájárult. 
A telepített rendszerek a korábbi eszközeinknél jelentősen eltérő technológiai 
színvonalat képviselnek. Ezért kiszolgálásuk, karbantartásuk, javításuk, logisztikai 
támogatásuk is a korábbiaktól eltérő módon valósulhat meg. 
Jelen cikkünkben a speciális beszerzés körülményeit, főbb eseményeit, a telepített 
radarok sajátos logisztikáját, és a működtetésük első tapasztalatait kívánjuk 
bemutatni. 
Kulcsszavak: radar, NATO integrált légvédelmi rendszer, NATO Biztonsági 
Beruházási Program, logisztika, karbantartás, rendelkezésre állás 

1. A radarbeszerzés rövid története 

Az 1995 év végére kialakult helyzetben a tárca úgy ítélte meg, hogy a Magyar 
Honvédség rádiólokációs felderítő- információs és vezetési rendszerének 
korszerűsítése tovább nem halasztható, a szükséges radarok beszerzését adott 
esetben nemzeti erőforrásból is meg kell kezdeni. 

 
Ennek megfelelően a HM - az érintett tárcák és a Magyar Honvédség illetékes 

szervei bevonásával – a radarok beszerzésére vonatkozó feladatok végrehajtását 
a 94/95 (IX.28) OGY határozatban foglaltaknak megfelelően, az 1996. január 19-
én megtartott Miniszteri Döntés-előkészítő Bizottság ülésén megkezdte. A 
bizottság meghatározta a pályázati felhívások, nemzetközi tenderek 
kidolgozásának követelményeit és a beszerzési eljárás főbb mérföldköveit, 
valamint a szükséges infrastrukturális beruházások terveinek előkészítését. 

 
Az OGY határozatának megfelelően, a nemzetközi pályázati felhívás 

dokumentációját 1996. február 28-án – bemutatás céljából – a HM tárca az 
Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága (HB) részére megküldte. A dokumentációt, 
valamint a radar beszerzéssel kapcsolatosan felszínre került témákat a HB 
illetékes albizottsága több alkalommal megvizsgálta, és ajánlásokat fogalmazott 
meg a tárca részére. A tárca azokat az ajánlásokat, amelyekkel a radar 
beszerzése esetén azonosulni tudott a nemzetközi pályázati felhívás 
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dokumentációjába beépítette, majd a módosított tenderfelhívást - tájékoztatás 
végett - 1996. október 31-én ismételten megküldte a HB részére. 

 
1997-ben a külföldi konzultációk, valamint a NATO szervezeteivel folytatott 

tárgyalások során kapott információk és a részükről átadott tapasztalatok 
felhasználásával a pályázati felhívás műszaki dokumentációját a tenderkidolgozó 
csoport két alkalommal is átdolgozta. 

 
Az 1997-es év legnehezebb feladata a beszerzési eljárás lebonyolítására 

vonatkozó – minden érintett tárca érdekeit kielégítő – fizetési konstrukció 
kidolgozása volt. Az 1998. január 2-ai magas szintű megbeszélést követően a PM 
kialakította állásfoglalását és 1998. január végén megküldte javaslatát a HM tárca 
részére. A megfelelő finanszírozási konstrukció és fizetési feltételek hiánya 
miatt - az OGY határozat ellenére - a fejlesztési program I. ütemének első 
lépcsőjébe tartozó – a hazai finanszírozáson alapuló – radarbeszerzés 
kérdése gyakorlatilag lekerült a napirendről.  

 
Ezzel egy időben, a NATO szervezetébe történő meghívásunkat (Madridi 

Csúcs) követően – különösen a Haderő Fejlesztési Ajánlások (Target Force 
Proposals, TFP) kidolgozásával kapcsolatos konzultációkon, valamint a NATO 
szervezetéhez történő csatlakozást előkészítendő tárgyalásokon kapott 
tájékoztatások alapján vált ismertté, hogy a bővítést követően a NATO egységes 
légvédelmi rendszere hogyan fog átalakulni, és ezen belül a NATO radar rendszer 
milyen fejlesztésével, bővítésével tervez a SHAPE. 

 
Mivel a NATO csatlakozásunk egyik alapvető feltétele volt a működő légvédelmi 

vezetési rendszerünk csatlakozása a NATO integrált légvédelmi rendszerébe 
(NATINADS), amelyet az USA kormánya által felajánlott és Magyarország 
kormánya által 1995-ben elfogadott AIR SOVEREIGNTY OPERATIONS CENTER 
(ASOC) program keretében telepítésre kerülő központ telepítésével és üzembe 
helyezésével kívántunk megoldani. 

 
Ezt biztosítandó 1998. január 16-án a SHAPE hadműveleti divízió (K. D. 

Maxwell ezredes), valamint USAF/ESC ASOC programiroda vezetőivel (Tom 
Cooly alez.) folytatott tárgyaláson világossá vált, hogy a Veszprémben hamarosan 
telepítésre kerülő ASOC berendezés képességeit - a NATO követelményeknek 
megfelelően - tovább kell fejleszteni a vadászirányító képesség és 
automatikus fegyverirányító képesség, valamint az AWACS összeköttetés 
megteremtése érdekében. Ehhez azonban több fordulós tárgyalást kellett 
lebonyolítani a NATO és az USA képviselőivel, mivel az ASOC program kétoldalú 
(USA–Magyar) fejlesztési program volt – alapvetően USA finanszírozással. A 
program figyelembe vette ugyan a NATO elvárásokat, de a jövőbeni fejlesztési 
elképzelések kialakítása során elsősorban a NATINADS –hoz történő 
csatlakozás igényét, az ebből fakadó követelményeket és nem utolsó sorban 
a NATO finanszírozási lehetőségek felhasználását kell biztosítani. 

 
Az ASOC rendszer telepítése során bebizonyosodott, hogy annak útvonal 

képző rendszere (multiradar tracker) csak a modernizált P-37 és az AN/TPX-54 
(szekunder) katonai radarok, illetve a polgári légi forgalom irányítását és 
ellenőrzést végző radaroktól (aktív és passzív) kapott légi helyzet információkból 
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és a repülési terv adatokból volt képes előállítani az azonosított légihelyzet 
képet (RAP). Ez azt jelentette, hogy a rendszer folyamatos üzemeltetéséhez 
szükséges mennyiségű katonai radarok száma jelentősen lecsökkent. Ez 
egyértelműen maga után vonta, hogy jelentősen romlott a rádiólokációs tér 
paraméterei. Ezért a NATO szakértői jogos igényként tekintették a korszerű 
radarok beszerzését a rendszer számára. 

 
K. D. Maxwell ezredes ismertette, hogy a SHAPE érintett szakemberei 

kidolgozták az új NATINADS-re vonatkozó Radartervet, amely már kiterjed a 
három meghívott országra is. Ez a terv tartalmazza a szükséges és kívánt 
rendszerfejlesztéseket, amelyek a NATO bővítésével elkerülhetetlenné vállnak. 
Ennek a tervnek a pontosítására a három meghívott ország képviselői 
bevonásával 1998. január 27-e és 29-e között kerül sor Hágában a NATO NC3A 
tudományos és fejlesztő részlegénél. Továbbá, ismertette a technikai támogatás 
lehetőségét, amelynek érdekében SHAPE szakemberei már dolgoznak a 
beszerzések indításához szükséges képességcsomag tervezeteken. Ezek 
tartalmazzák, többek között a Magyarországon telepíteni szükséges NATO 
gerincradar hálózati (Backbone) radarokat is, a hágai döntéstől függően kettő vagy 
három darabot. A képességcsomagok elfogadása a NATO beszerzési eljárás 
szerinti egyeztetéseket követően rövidesen megtörténhet, azonban fel kell 
készülni arra, hogy a NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) keretében 
történő beszerzések igen hosszadalmas eljárás után valósulnak meg. A 
képességcsomag elfogadása csak szükséges feltétel a beszerzés indításához. A 
beszerzési folyamat megkezdéséhez kell a nemzetek képviselőiből álló szakértői 
bizottságok és a NATO Infrastrukturális Comite (IC, napjainkban NATO Erőforrás 
Bizottság) által elfogadott „B típusú költségbecslés”(TBCE) is. Elmondta, azt is, 
hogy a NATO SHAPE több éves egyeztetést követően rendelkezik a nemzetek 
által elfogadott, NATO radarokra vonatkozó hadműveleti és technikai 
követelményekkel. Ezeket még nem tették közzé a meghívott országok számára. 
Döntés esetén a követelmények a hágai találkozón megismerhetők lesznek.  

 
A NATO gerincradar hálózathoz tartozó radarok és a hozzákapcsolódó, egyéb 

infrastrukturális és kiegészítő beruházások elsősorban a NATO igényeit 
szolgálják, ezért lehetséges ezek NATO, illetve közös finanszírozása is. Ez a 
lehetőség azonban csak a taggá válás pillanatától nyílik meg a tagjelölt országok 
számára. Ugyan akkor lehetőséget lát arra, hogy a meghívott három ország 
képviselői taggá válásukig „megfigyelői” státuszban részt vegyenek a 
képességcsomagok és a TBCE-k kidolgozása során a Nemzetközi Törzs (IS), 
SHAPE és a kapcsolódó NATO munkacsoportok munkájában.  

 
Az Észak Atlanti Tanács követelménye az volt a Főparancsnokkal 

szemben, hogy NATO–hoz csatlakozni kívánó országok autonóm légvédelmi 
rendszerei a csatlakozás napjáig integrálódjanak a NATINADS rendszerébe. 
Ez igen szigorú követelmény volt.  

 
A SHAPE képviselője külön kihangsúlyozta, a NATO Integrált Légvédelmi 

Vezetési Rendszerében alapvető követelmény a valósidejű, azonosított 
légihelyzet-kép (RAP) előállítása és cseréjére a harcálláspontok illetve az 
AWACS rendszer között, valamint harcfeladatok végrehajtásához a 
szükséges, valós idejű információk folyamatos megléte a végrehajtók 
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szintjén is, amely alapján az illetékes parancsnok időben képes meghozni 
elhatározását a légvédelmi erők és eszközök alkalmazására. 

 
Ez a követelmény rendszer egyúttal jelentette a materiális (anyagi), szellemi 

(tudásbéli) és gyakorlati képességek meglétét is. 
Ezek az alábbiak voltak: 
 

 korszerű aktív és passzív radarrendszer megléte a megkövetelt 
paraméterű rádiólokációs tér létrehozás érdekében, amelyben megtörténik 
a légi-helyzet változásainak feltárása, azaz a légtérben lévő objektumok 
felderítése és követése, valamint azonosítása; 
 

 korszerű számítógépekkel támogatott, nagysebességű, titkosított 
szélessávú, digitális adatfeldolgozásra képes informatikai rendszer 
létrehozása a valós idejű légi helyzet és a harcvezetési információkat 
biztosító légvédelmi vezetési és információs rendszer működtetése 
érdekében; 
 

 korszerű föld-levegő-föld híradás (titkosított beszéd és nagysebességű 
adatátvitel) biztosítása a saját és a tagországok légierői repülőgépeivel, 
kiemelten a térségben alkalmazásra kerülő AWACS (Korai Előrejelző 
Repülőgép-fedélzeti Rendszer), illetve nagysebességű föld-föld híradás a 
légvédelem tűzeszközeivel; 
  

 alapvető feladat volt az angol nyelven kommunikálni képes, a NATO 
eljárásokat jól ismerő parancsnoki, irányító és operátor állomány 
kiképzése a radarkezelőtől, ASOC operátortól, vadászirányítótól a 
váltásparancsnokig; 
 

 a haditechnikai eszközök, fegyverrendszerek kompatibilitásának 
megteremtése és hadrafoghatóságának fenntartása.  

 
A csatlakozási folyamatában valóban kiemelkedően fontos szerepe volt a 

SHAPE és egyéb érintett NATO szervezetei által szervezett, 1998. január 26-a és 
29-e között az NC3A (napjainkban már NCIA) ügynökség hágai tudományos 
részlegénél megtartott értekezletnek. 

 
A SHAPE, a NATO Nemzetközi Törzs (IS) és az ügynökségek (NAMSA, 

NACMA, NPC), a meghívott három nemzet delegált szakértői a NATO 
követelmények és a nemzeti elvárások alapján felülvizsgálták a NATINADS-ra 
vonatkozó Radartervet és azt a szükséges mértékben módosítani javasolták. Az 
NC3A, valamint a különböző NATO szervezetek (IS, SHAPE, NPC) szakmai 
képviselői megerősítették, hogy a magyar javaslat a beszerzésre tervezett két új 
Backbone radar helyszín (Bánkút, Zengő-csúcs) szakmai vonatkozásában helyes 
volt, azonban az ország szövetségen belüli „sziget” jellege miatt, harmadik 
radar telepítését is javasolták Békéscsaba radarszázad álláskörletében. Az új 
radarok rendszerbe állításának idejéig. „Interim Backbone” radarhelyszínnek 
javasolták Kúp, Juta, Békéscsaba, Debrecen radar századokat NATO 
alárendeltségbe felajánlani.  
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1. ábra Az értekezlet résztvevői 

 
 

Az értekezlet megvizsgálta a nemzeti légvédelem vezetési rendszerek 
alkalmasságát is a NATINADS rendszerhez történő csatlakozás követelményeinek 
teljesíthetősége szempontjából. Átmeneti rendszernek, mint nemzeti rendszer 
elfogadták az USA által indított ASOC programban a telepítés szakaszában 
lévő központok képességeit, támogatták annak „híd”szerepét, de 
későbbiekben javasolták a NATO ACCS rendszerhez történő csatlakozást, ezzel 
együtt a rendszer elemeinek beszerzését, figyelembe véve a már több éve tartó új, 
egységes NATO légvédelmi vezetési rendszer az ACCS Program fejlesztésének 
eredményeit.  

 
Az értekezlet NATO szakértői javasolták a SHAPE részére, hogy a három 

meghívott ország radar beszerzésére vonatkozóan egy közös képességcsomag, 
míg a vezetési rendszerek korszerűsítésére - azok eltérő képességei miatt - 
amennyiben szükséges, nemzeteként önálló képességcsomag készüljön. 

 
 A NATO IS és a SHAPE jelenlévő képviselői úgy értékelték, hogy a 

meghatározott követelmények a NATO minimális katonai követelmények 
(MMR) szintjén vannak, így azok megvalósítása NATO közös költségből 
finanszírozhatók. 

  
Természetesen ehhez szükséges volt, hogy a több szintű jóváhagyási eljárás 

során a nemzetek képviselőiből álló illetékes NATO bizottságok azt megítéljék. 
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A Radarterv SHAPE által 1998. február 5-én elfogadott módosítása alapján a 
SHAPE szakértői a cseh-magyar szakértők bevonásával kidolgozták a 
radarbeszerzésre vonatkozó 5A0044 jelű képességcsomagot (CP5A0044), 
valamint a NATINADS MMR képességeket biztosító, nemzeti légvédelmi vezetési 
rendszerek fejlesztését támogató 5A0035 jelű képességcsomagot (CP5A0035). 

  
Mindkét képességcsomagot a nemzeti konszenzust követően - teljes jogú 

NATO taggá válásunk után (1999. március 12.) - a NATO eljárási rendnek 
megfelelően az akkori honvédelmi miniszter (Szabó János úr) a NATO 
Nemzetközi Törzs (IS) részére további eljárás végett megküldte.  

 
Az 5A0044 jelű képességcsomagot a NAC (Észak-atlanti Tanács) 1999. július 

25-én jóváhagyta. Ezzel párhuzamosan - az NSIP közös finanszírozás érdekében 
- elkészültek a beszerzésre vonatkozó TBCE-k is. Amelyeket a NATO 
Infrastrukturális Bizottsága (IC) az AC4-D5(1999)28. dokumentumban 1999. 
szeptember 29-én egyhangúan jóváhagyott. 
(A képességcsomag kidolgozása során Lengyelország vonatkozásában a 
beszerzendő radarokra vonatkozó minimális katonai követelmény - MMR – 
megváltozott, ezért a lengyeleknek külön beszerzési eljárást kellett indítania.)  
 

Ez a párhuzamos folyamat újszerű és szokatlanul gyors volt a NATO testületek 
többszintű munkájában. Mind a képességcsomag, mind a TBCE-k elfogadása a 
NATO munkatársai szerint rekordidő alatt megtörtént. 

 
A cseh-magyar radarbeszerzési program (továbbiakban radarprogram) 

célját az alábbiakban lehet megfogalmazni: a NATO egységes légvédelmi 
vezetés-irányítási rendszer (ACCS) részét alkotó öt darab, a repülő eszközök 
térbeli elhelyezkedéséről háromdimenziós adatokat szolgáltatni képes, fix 
telepítésű, nagy-hatótávolságú, primer felderítő radar, a repülőgépek 
hovatartozásának azonosítására szolgáló szekunder radar, valamint a 
radarok ellenőrzését és távirányítását biztosító távfelügyeleti rendszer 
(SRCC) NATO finanszírozáson alapuló beszerzése és telepítése a kijelölt 
helyszíneken megépülő radartornyokra, illetve vezetési pontokra.  

 
Az elfogadott dokumentumoknak megfelelően öt radarból három 

Magyarországon kerül telepítésre Bánkúton, Békéscsabán, illetve a Zengő 
csúcson. (Ez az utóbbi helyszín az ismert okok miatt a Kormány által később 
kijelölt Medina helyszínre változott.), kettő Csehországban. A két hazai 
távfelügyeleti egységet a veszprémi és a kecskeméti vezetési pontokon (CE) 
telepítettük. A radarprogram szerves részét képezték a közös - részben NATO 
részben nemzeti - finanszírozásban megvalósuló építési és híradó-informatikai 
beruházások is. Ezek tartalmazzák a telepítési helyszíneken a radartornyok 
felépítését, az informatikai kapcsolatot biztosító berendezések és távközlési 
vonalak kiépítését (radaradat-kommunikáció), valamint a kapcsolódó egyéb 
infrastruktúrák létesítését is. 

 
A Nemzetközi Törzs (IS) a radarbeszerzésre vonatkozó NATO nemzetközi 

tendereljárás (IFB) lefolytatására a három érintett nemzet számára a NATO 
szakmai ügynökségek közül beszerző ügynökség alkalmazását írta elő, így 
biztosítva a tendereljárás sikerességét. A bizottság döntése a radartornyok 
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építését nemzeti tendereljárásra utalta, így azokra nem vonatkozott a beszerző 
ügynökség alkalmazása. 

  
A nemzetek a pályázó három NATO ügynökség közül, többségi szavazattal az 

NC3A-t (napjainkban NCIA) választották a radar beszerzés lebonyolítására, azaz 
az ügynökség, mint Beszerzési Ügynök (Procurement Agent) lépjen fel a három 
ország nevében, azzal, hogy szakértőinek bevonásával dolgozza ki a nemzetközi 
versenyfelhívást, végezze el az ajánlatok értékelését, dolgozza ki és kösse meg a 
szerződést, majd ezt követően bonyolítsa le a végrehajtást. 

  
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügynökség, mint a NATO hivatalos 

szerve adja ki a tendert, a NATO beszerzési eljárás NATO IC-4/D 2261 (1999 évi 
kiadás) szabályai szerint. Ezzel együtt a három ország megtarthatta Befogadó 
Nemzet (Host Nation) pozícióját és az ezzel járó felelősséget is, vagyis a 
beszerzési eljárás során a lényeges döntéseket az országoknak kellett 
meghozniuk. 

  
Az együttműködés szabályozására a cseh féllel Kétoldalú Megállapodást 

(MoWA) dolgoztunk ki, amely részletesen szabályozza a program során felmerülő 
feladatok megoldásának rendjét, a döntéshozatal szabályait, a Radar Program 
megvalósítása érdekében kialakítandó szervezetek feladatait, felelősség és 
hatáskörét. A kialakított rend szerint, a mindkét nemzet érdekeit érintő 
kérdésekben a döntéshozatal konszenzussal történik. A döntéshozatal fóruma az 
Egyesített Irányító Bizottság (Joint Steering Committee - JSC), amelybe a 
nemzetek egy-egy haditechnikai beszerzésért felelős, tábornoki rendfokozatú 
képviselőt delegáltak. (Magyarország részéről Tóth Ferenc vörgy., később Kádár 
Róbert ddtbk. képviselte a bizottságban a nemzeti érdekek megvalósítását.) A 
Kétoldalú Megállapodás aláírásra - a szükséges miniszteri felhatalmazás alapján - 
1999. november 4-én került sor. Az NC3A szervezetén belül létrejött a Cseh-
Magyar Nemzetközi Program Iroda, amelynek vezetőjét Magyarország delegálta. 
Az ASOC programban is érintett három országban a nemzeti és nemzetközi 
feladatok koordinálására létrejött Programirodák feladatai kiegészült a NATO 
radarbeszerzés feladatainak koordinálásával is. Ez jelentősen könnyítette a NATO 
szervezeteiben folyó munka során a közös fellépést az összehangolt 
szándékérvényesítés érdekében. 

 
A Kétoldalú Megállapodás, valamint a vonatkozó NATO dokumentumok 

előírásai figyelembevételével a beszerző ügynökség feladatainak végrehajtására 
az NC3A ügynökséggel Együttműködési Megállapodást (CZ/HU RADAR MOA) 
dolgoztunk ki, amelynek aláírására ugyancsak 1999. november 4-én történt meg a 
szükséges felhatalmazások birtokában. 

  
A három ország (Csehország, Lengyelország és Magyarország), annak 

ellenére, hogy Lengyelország vonatkozásában a Minimális Katonai 
Követelmények (MMR) megváltoztak - ezért külön beszerzési eljárást kellett 
lebonyolítani, és arra az NC3A-val, mint Beszerzési Ügynökséggel kötött 
szerződést - kidolgozta a Letter of Agreement for the Procurement of ACCS 
Backbone Air Defense Radars Cost Sharing Agreement-et (Költségmegosztási 
Megállapodás az ACCS Backbone Légvédelmi Radarok Beszerzésére.). 
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 A JSC 2000. április 11-ei prágai ülésén jóváhagyta az NC3A által elkészített 
Program Megvalósítási Tervet, a Program Pénzügyi Tervét, valamint a 
Programszervezetek Szervezeti és Működési Utasítását (TOR) is. 

 
A tender dokumentáció kidolgozása során folyamatos egyeztetésekre került sor 

az NC3A szakértői és a programban részt vevő cseh-magyar szakemberek között. 
A dokumentáció véglegesítését követően, 2000. augusztus 4-én, a JSC ülésén a 
nemzeti programfelelősök javaslatára a tenderdokumentáció jóváhagyása 
megtörtént. A tender dokumentációját az NC3A 2000. szeptember 6-án jutatta el a 
NATO nemzetek által jelölt, 19 ajánlattételre jogosult céghez. Ezzel megkezdődött 
a nemzetközi beszerzési eljárás. 

 
A program végrehajtásának minden mozzanata a NATO Nemzetközi Törzs (IS) 

szakértőinek és a NATO nemzetek szakértőinek nyilvánossága előtt zajlott, mivel 
az érintett szakmai bizottságokban, mint pl. ACCS Hardver Bizottság, Légvédelmi 
rendszerek Szakértőinek Bizottsága stb. (ACCS Hardver Committee - AHC, WG28 
stb.) soros ülésein a nemzeti programfelelősöknek és a beszerzésben érintett 
ügynökségek programfelelőseinek jelentést kellett tenni a projektek aktuális 
helyzetéről.  

 
A dokumentáció kiadását követően, rövid időn belül két nemzet (Franciaország 

és Nagy Britannia) jelezte, hogy – megítélésük szerint – ajánlattevőiket a tender 
dokumentációban meghatározott üzemeltetési frekvenciasávra vonatkozó 
követelmények hátrányosan különböztetik meg és megfosztják az ajánlattétel 
lehetőségétől. A két nemzet a NATO IC 2000. október 17-i ülésén kérte a 
bizottságot, hogy rendelje el a dokumentáció felülvizsgálatát. A felülvizsgálat 
idejére az ajánlattételt – a NATO IC-4/D 2261 (1996 évi kiadás) dokumentumban 
foglaltak szerint – fel kellett függeszteni. 

  
A felkérésnek megfelelően a NATO IS – bevonva a NATO érintett bizottsá-

gainak szakértőit is – a felülvizsgálatot két hónap alatt végezte el. Jelentésétében 
a meghatározott üzemeltetési frekvenciasávra vonatkozó követelményekről azt 
állapította meg, hogy azok a NATO szabályzásnak nem mondanak ellent, 
azonban diszkriminatívnak ítélhetők. Támogatta azt az addigra négyoldalúan 
kialakított megoldási javaslatot, amely a béke és minősített időszaki 
radarüzemelés között különbséget tesz, biztosítva ezzel az ajánlattétel 
lehetőségét a korábban kizártnak vélt ajánlattevők számára is. A NATO IC az IS 
jelentését két ülésen tárgyalta, majd hozzájárult a tender folytatásához. 

 
Az ajánlattételi eljárás a telepítési helyszínek bejárásával és a 2001. január 23-

a és 25-e között megtartott Ajánlattevői Konferenciával folytatódott. Az 
ajánlattevők ajánlataik kidolgozása során, mintegy 430 kérdést tettek fel a 
követelmények és az elvárások helyes értelmezése érdekében. Az ajánlattevők 
két alkalommal éltek a NATO IC-4/D 2261 (1996 évi kiadás) által biztosított ajánlat 
beadási határidő hosszabbítás lehetőségével. Végezetül az ajánlatokat a pályázók 
2001. május 25-ig benyújtották. 

 
A felhívásra beérkező ajánlattevői kérdések megválaszolásával egy időben, de 

még az ajánlatok beérkezését megelőzően az NC3A beszerzési és jogi részlege 
kidolgozta, majd a nemzetek jóváhagyták a beérkező ajánlatok fogadásának és 
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értékelésének rendjét. 
  
A hatályos NATO szabályozás szerint, a tenderre beadott ajánlatokat az ún. 

„kétborítékos” eljárási rend szerint kellett értékelni. E szerint az eljárási rend 
szerint a beérkező ajánlatok ár-, valamint műszaki és kereskedelmi részeit 
elkülönítve, zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A beérkezett ajánlatok "ár 
borítékait" el kell különíteni és csak a műszaki megfelelőség megállapítását 
követően, azaz minden beérkezett ajánlat szakmai értékelésének befejezése után, 
lehet azokat felbontani és értékelni. A műszakilag nem megfelelő ajánlat "ár 
borítékát" felbontás nélkül kell az ajánlattevőnek visszaküldeni. 

 
A szabályzás egyértelműen meghatározta a nyertes ajánlat kiválasztási 

kritériumait is, mely szerint a tender dokumentációban meghatározott 
harcászati, technikai és műszaki követelményeknek megfelelő, árban 
legalacsonyabb ajánlatot kell nyertesként kihirdetni 

 
A tender eredményének kihirdetését követően legkorábban 21 nap elteltével 

volt lehetőség a szállítási szerződés aláírására.  
 

Az ajánlatok bontására 2001. május 30-án került sor. A bontással egy időben a 
bizottság ellenőrizte, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a formai követelményeknek. 
Megállapítást nyert, hogy valamennyi benyújtott ajánlat megfelelt a 
követelményeknek. Az ajánlatok bontása során a bizottság egy ajánlattevőnél 
talált olyan pontatlanságot, amely tisztázásra szorult. Az ajánlattevő a feltett 
kérdésre adott válaszában tisztázta a bizonytalanságra okot adó körülményt. 

 
A nemzetek által a tenderen részvételre jogosult 19 cég közül, 2001. május 25-

ig öt neves radargyártó cég adott be ajánlatot. Az ajánlatok értékelésére az NC3A 
vezérigazgatója külön utasításban intézkedett, melyben többek között intézkedett 
a kétszintű tenderértékelő szervezetet megalakítására is. Az értékelő bizottság 
felső szintje a Döntés Előkészítő Bizottság (CAB), amelynek alárendeltségében a 
Tenderértékelő Bizottság (PEB) működött. Az NC3A értékelési tevékenységének 
felügyeletére a nemzetek megfigyelői státuszban szakértőket delegáltak. 
Hazánkból a CAB állományához két, a PEB állományába négy fő szakértő volt 
kijelölve és vett részt az értékelés munkájába. Az ajánlatok műszaki és 
kereskedelmi értékelésének lezárását követően 2002. március 05-én készült el a 
Tender Értékelő Bizottság (PEB) jelentése. Az árajánlatok részletes értékelése 
2002. március 11-e és 15-e között történt meg. Az értékelés alapján a 
legelőnyösebb az Alenia - Marconi Systems (AMS) közös vállalat ajánlata lett. 
 

A NATO eljárási rendnek megfelelően az NC3A vezérigazgatója által elfogadott 
és ellenjegyzett jelentést, illetve javaslatot a JSC megtárgyalta és a nemzetek 
felhatalmazott képviselői konszenzusos döntéssel azt elfogadták. Ezzel, a 2002. 
május 30-án aláírt szerződéssel az Alenia – Marconi Systems (AMS) vállalat a 
RAT-31 DL típusú radarberendezéssel lett a beszerzési eljárás győztese. A 
szerződés a két befogadó nemzet ellenjegyzését követően 2002. június 3-án 
lépett hatályba.  
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2. ábra A tender győztes RAT-31DL radar a fusarói teszt bázison 

 

  
3. ábra NC3A-cseh-magyar programfelelősök és IC nemzeti képviselők, 

Nemzetközi Programiroda tagjai a RADAR 9090 szerződés ünnepélyes 
aláírásakor 
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Számos technikai fórumot és egyeztetést követően a beszerző ügynökség és a 
nemzetek szakértői 2003. október hónapban elfogadták a radarok gyártásához 
szükséges Részletes Gyártási Dokumentumot (DDD), amely alapján az AMS 
felhatalmazást kapott őt készlet RAT-31DL radar gyártási folyamatának 
beindítására. A berendezések gyártási folyamatának első jelentős állomása volt a 
2003. 12. 15-e és 21-e között végrehajtott az első antennarendszer gyári tesztje. 

 
 

  
 

4. ábra Az antenna rendszerek mérésére felépített mérőcsarnok 

    
 

A teszt eredménye csak részben felelt meg a követelményeknek, így a Tesztelő 
Bizottság döntése értelmében azt a gyártó költségein meg kellett ismételni. A 
gyártó, az AMS, amelynek megnevezése 2005-ben SELEX Sistemi Integrati 
S.p.A.-ra változott, Számtalan technikai kérdés megoldását követően a gyártó 
2005 májusában késszen állt az első radar gyári tesztjére, amely a gyártó 
várakozásának ellenére elhúzódott. Így a gyártási folyamat tervezett határidejét a 
gyár nem tudta tartani, de bízott abban, hogy a szerződésben rögzített végső 
átadási határidő, 2007 vége nem fog változni. Sajnos nem így történt. 

  
Az első - békéscsabai - radar telepítésére 2006. február 15-e és 27-e között, 

ideiglenes átvételére (PSA) 2006. július 18-án, második, a bánkúti radar (gyártási 
sorrendben a harmadik radar) telepítésére 2006. szeptember 29-e és október 10-e 
között, ideiglenes étvételére (PSA) 2009. május 19-én került sor. 

 
Mindkét PSA értekezleten jelen voltak a NATO SHAPE képviselői, az NC3A 

programért felelős vezető képviselői és a projektvezetés, a NAMSA képviselője, a 
cseh-magyar radarprogram irányítói, a HM és az MH katonai felső vezetés és az 
54. Veszprém radarezred képviselői, természetesen a SELEX-Si – radargyártó 
cég felsőszintű vezetése és a radarprogram megvalósításában részt vevő cégek, 
vállalatok, intézmények meghívott képviseli. 
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.  
 

5. ábra Radartorony-Békéscsaba 

 
 

 
 

6. ábra A projektirányítók emlékfa ültetése a beruházásban résztvevők 
tiszteletére Békéscsabán 
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7. ábra Radartorony - Bánkút 

 

 
 

8. ábra A PSA résztvevői Bánkúton 
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A harmadik radart (gyártási sorrendben az ötödik radar) eredményes gyári 
tesztet követően a gyártó telephelyén (Fusaro) helyezték tartós tárolásba 
ameddig, annak végleges települési helyszíne nem lett kijelölve és a telepítés 
feltételei nem valósultak meg. A már leszállított darut és a RADOM elemeit a jutai 
alegységnél tároltuk. 

 
A radarok telepítésével egy időben megtörtént a korszerűsített veszprémi és az 

ASOC program során létrehozott új kecskeméti Légiirányító Központokban (CE) a 
radarokhoz tartozó távvezérlő és távfelügyeleti (SRCC) elemek telepítése és 
rendszerbe integrálása is, így megvalósult azok közvetlen vezérlési lehetősége a 
fenti központokból. Ennek érdekében megtörtént a légvédelem vezetési rendszere 
híradó alrendszerének teljes korszerűsítése, a szükséges kapacitású, az 
adatforrásoknál kétirányú betáplálást biztosító digitális rendszer kiépítése is. 

 
Az NC3A és a nemzetek szakértő képviselői által végrehajtott alapos, technikai 

és helyszín specifikus repülési tesztek - amelynek során a telepített RAT-31DL 
radar képességeinek (performanciája) ellenőrzésére először alkalmaztunk 
repülőgéppel vontatott eqvivalens céltárgyat – jelentősen hozzájárult a radarok 
technikai problémáinak feltárásához. 
 

 
 

9. ábra A tesztrepülést végrehajtó svéd repülőgép kapitánya, kezében a repülés 
során alkalmazott legkisebb átmérőjű eqvivalens céltárggyal a Ferihegyi 
(későbbi Liszt Ferenc) repülőtéren a repülés feladat előkészítésekor 

 
Időközben a FADR#3 (Bánkút) és FADR#4 (Sokolnice) radarok gyári 

tesztelése, majd telepítése is sikeresen befejeződött. A bánkúti radar helyszíni 
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tesztelése 2007. február 26.-i megkezdését követően kiderült, hogy a radar nincs 
megfelelően behangolva, ráadásul a helyszínen tartózkodó olasz mérnökök 
szakmai tudása is elmaradt az elvártaktól, ezért az NC3A hivatalos levélben 
jelezte, hogy a teszteket felfüggeszti. Az újraindított tesztelés keretében több 
alkalommal végrehajtott repüléses tesztek elemzése kimutatta a detektációs 
valószínűség bizonyos szektorokban előforduló nagymértékű csökkenését. A 
gyártó ezt a bánkúti helyszín környezetében ható földfelszíni reflexiók okozta 
túlzott clutter-terheléssel, valamint az ennek hatására működésbe lépő szűrő 
(Scan-to-Scan Correlator, SSC) működésével magyarázta. Ezt a vélekedést 
viszont az NC3A kétségbe vonta, és kötelezte a gyártót a jelenség 
kiküszöbölésére. A hosszúra nyúlt folyamat sikeres zárását jelente a 2008. júniusi 
tesztelés pozitív eredménye. 

 
A Bánkúton telepített darun 2007. május 15.-n történt szerencsés kimenetelű 

baleset egy új problémára is rávilágított. Az elvégzendő karbantartási, javítási 
feladatok során a kezelőállomány egy elektromos daruszerkezetre erősített 
szerelőkosárból tudja elérni az antennarendszer magasabban fekvő részeit, illetve 
a radom tetején lévő helyzetjelző fényforrásokat. 
 

 
 

10. ábra Az EFFER daru nyugalmi helyzetében 

 
A baleset során a daru tartógémje lezuhant, szerencsére nem okozva személyi 

sérülést. A daru gyártója (EFFER) a baleset okaként kezelői hibát állapított meg, 
de munkabiztonsági szempontból aggályosnak tartottuk, hogy az ilyen hibák akár 
fatális következményekkel is járhatnak. Az eset kapcsán felvettük a kapcsolatot a 
NATO Erőforrás Hivatal (NATO IS/NOR) szakértőivel, és felhatalmazást kértünk 
olyan szervizliftek beszerzésére,  amelyek alkalmazásával, sokkal biztonságosab-
ban lehet hozzáférni az antennarendszerhez. A NATO IS/NOR kérelmünket elfo-
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gadva, azt a NATO IC elé terjesztette. A NATO IC AC/4(PP)D/26161 számon 
megtárgyalta, és AC/4-DS(2008)0013 számú döntésében radaronként 195.000 
EUR összeget biztosított a szervizliftek beszerzésére. A szervizliftek telepítése az 
FSA1-et megelőzően megtörtént. 

 
 

11. ábra Szerelési munka az EFFER daru emelőkosárából a radom tetején 

 
 

12. ábra Az antenna szerkezetre épített szerviz lift az EU szabványnak megfelelő 
dokkoló állvánnyal 
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2008 utolsó negyedévében az olasz gyártó bemutatta a megoldási javaslatát a 
túlmelegedés problémájára, amit az NC3A és a fogadó nemzetek elfogadtak. Az 
átalakítást az olasz fél 2008. decemberben és 2009. januárban végrehajtotta 
Békéscsabán és Bánkúton. 
 

 

 

13. ábra Array Cabinet leszerelés utáni leengedése és előkészítése az 
átalakításhoz 
(Békéscsabán) 
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14.  ábra Array Cabinet átalakítása 
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15. ábra Ventillátorok beépítése a hűtés fokozása érdekében. 

 

 

 

16. ábra A kábelezés módosítása 
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A nemzetközi tapasztalatok alapján is kiderült, hogy az antenna elhelyezése a 
tartó szerkezeten hibásan történt meg, ugyanis több helyen repedéseket találtak a 
nem megfelelő súlypont elhelyezés miatt. A hőmérsékleti problémák 
kiküszöbölésével együtt ezt a problémát is elhárították oly módon, hogy az 
antenna súlypontját áthelyezték.  

 
 

 
 

17. ábra Antenna és az antennatartó kapcsolata a központosító elem (spacer) 
beépítés utáni helyzetben 

 
 

Az átalakításokat követően Békéscsabán folytatódott a RAMT teszt, amit hama-
rosan le kellett állítani a radar beépített hibajelentő rendszere (BITE) magas szá-
mú hamis hibaüzenete miatt. A SELEX szakemberei együttműködve az NC3A-val 
és az üzemeltető állománnyal lépéseket tett a hiba elhárítására. A hiba javítása 
után két hétig ellenőrizték a radar működését, majd 2010. 03. 25-én a megbízha-
tósági teszt újraindult. Az újraindítást követően az üzemeltetők tapasztalata az 
volt, hogy a korábbi hibák megszüntetésével jelentős mértékben nőtt a radar meg-
bízhatósága. Ennek ellenére 2010. júliusban azonban az akkumulált hibák száma 
meghaladta a küszöbértéket, mint ahogy azt az alábbi ábra mutatja. 
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18. ábra Akkumulált hibák száma a tesztüzem újraindítását követően 

A meghibásodások számához magyarországi radarok az alábbiak szerint 
járultak hozzá: 
 

Békéscsabán 2000 üzemóra alatt 6 meghibásodás, míg Bánkúton 11 
meghibásodás történt. További 11 hiba a két cseh radartól származott 
Megegyezés született a gyártóval, hogy a nem elfogadható számú 
meghibásodások okainak felderítése érdekében a teszt nem állítjuk le, hanem 
tovább gyűjtik az információkat a radarokról. Az NC3A mérnökei hibák javításának 
tesztelésére a sokolnicei radart jelölték ki, majd a tesztet újra indítottuk. A 
hosszantartó és alapos megbízhatósági teszt szigorú követelményének teljesítése 
után került sor a 2-2 magyar és cseh radar végső átvételi eljárására, azaz az FSA-
ra 2013. július 24-25-én. Budapesten. A harmadik (medinai) radar átvétele az 
eredményes helyszíni teszteljárásokat követően, külön eljárásban valósul meg. 
 

Az Észak-atlanti Tanács által jóváhagyott képességcsomag a NATO SHAPE 
által elfogadott MMR-nak megfelelően tartalmazza a radarhoz, illetve a 
radartoronyhoz szükséges külső (föld-föld) és belső híradás NSIP keretén belül 
történő megvalósításának költségeit is. 

 
A radar tornyok belső és a radarok külső híradására vonatkozó TBCE-k 

elfogadásakor a Biztonsági Beruházási Tervtanács (BBT) egyetértett az MH 
Légierő Parancsnokság által igényelt, HM HVK Híradó és Informatikai 
Csoportfőnökség által is jóváhagyott belső híradó és informatikai rendszerrel, 
valamint az MH digitális hálózatában végrehajtott fejlesztéssel is. Mivel a nemzeti 
igények a NATO MMR-t jelentősen meghaladták, így a komplex fejlesztések 
jelentős nemzeti hozzájárulással valósultak meg. Az adatátviteli csatornák 
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kiépítése (bővítése) lehetővé tette a telepített radar távvezérlő és ellenőrző 
munkahelyek rendszer-integrálását és alkalmazását.  

 
A radarok üzemeltetését és a kezelő állomány elhelyezését biztosító 

radartornyok tervezése és kivitelezése nemzeti TBCE-k alapján, nemzeti és NATO 
közös finanszírozásban a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM 
BBBH), annak megszűnését követően a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
(HM FLÜ), Fejlesztési Hadbiztosi Hivatal (HM FHH), majd végül a HM 
Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) felelőségi körében valósultak meg. 

 
A tervezést és kivitelezést a NATO IS és a SHAPE, NC3A  szakemberei 

folyamatosan ellenőrizték. Különös figyelmet fordítottak arra, hogy az építmények 
magassága és a tervezett személyi állomány részére szükséges befogadó 
kapacitása az MMR-t ne lépje túl. 

 
A radartornyok az ÉPTI Kft. tervei alapján, Békéscsabán a Hídépítő Zrt. 

(megvalósítás: 2003. 09. 27 - 2004. 11. 15.), Bánkúton a ZÁÉV Zrt. (megvalósítás: 
2004. 06. 29 - 2005. 11. 17.) határidőre elkészültek és késszen álltak a 
berendezések fogadására és a radomok telepítésére. Más helyzet alakult ki a 
Zengőre, majd a Tubesre tervezett radar létestése körül, amikor megkezdődtek a 
kijelölt helyszínek előkészítő munkálatai. Ettől az időponttól kezdve a 
radarprogram magyarországi történései a lakosság nyilvánossága előtt zajlott.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
19. ábra A  medinai radartorony 
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A harmadik radar több éve húzódó telepítésének feltételeit a Medina 
radarszázad települési körletében - miután a helyszín hadműveleti megfelelőségét 
az illetékes NATO parancsnokság megerősítette, majd a NATO IC 2011. május 5-i 
ülésén jóváhagyta, a helyi és a térség lakosságának támogatása mellett - a tender 
győztes a HM EI ZRt. és MEGA-LOGISTIC ZRt. által alakított konzorcium 2012. 
09. 17-e és 2014. 02. 05-e között felépített radartorony biztosította. Így a hányatott 
sorsú harmadik radar telepítése 2014. március 10-én megkezdődött. Jelenleg az 
eredményes repülési teszteket követően a PSA-ra történő felkészülés folyik. 
 
 

 

 
 

20. ábra Radartelepítés Medinán 
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2. A RAT-31DL radar LOGISZTIKAI rendszere 
 

Az NC3A szakértői a tender kidolgozása során bevonva a nemzetek, a SHAPE, 
valamint az érintett NATO szervezeteket és ügynökségek (NAMSA, NPC stb.) 
képviselőit és szakértőit a RAT-31DL logisztikai ellátásról szóló követelmények 
meghatározásába. Ennek eredményeként az elkészült versenyfelhívás mellékletei 
tartalmazták a radar logisztikai feladatait, így például a logisztikai támogatás 
elgondolását (LSC) és a NATO-ban akkor új rendszerű, a gyártó által biztosított 
szerződéses logisztikai támogatást (CLS) követelményeit is, mint ahogy ezt a 
RADAR 9090 szerződés lapjai mutatják. 
 
 

  
PARTS IV ANNEX C- LOGISTICS SUPPORT CONCEPT (LSC) 
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Addendum to Contract CO-9090-RADAR 
 

ACCS BACKBONE FIXED POSITION AIR DEFENCE RADAR 
(FADR) SYSTEMS 

FOR THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY 
 

 
AUTHORISATION/SERIAL NOS. 

AC/4-DS(1999)28 
99/2WI22001-0 
99/2WI22003-0 
99/3WI17001-0 
99/3WI17002-0 
99/3WI17003-0 

 
 

OPTIONAL 
CLS CONTRACT 

 
A radar gyártójával kötött RADAR 9090 szerződés opciós lehetőséget is 

tartalmazott a radarok hardver garanciaidejének lejártát követően kezdődő, és 19 
éven át tartó szerződéses logisztikai biztosítására (CLS). A két nemzet 
felhatalmazást adott ezen opciós ajánlat lehívására, és a CLS-szerződés 
végrehajtására felkérte a NAMSA-t (napjainkban NAMSO), mint a C-M(87)17 
számú NAC döntésben a közös finanszírozású radarok logisztikai ellátásáért 
felelős NATO szervezetet. A CLS szerződést a NAMSA és a radar gyártója, a két 
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fogadó nemzet ellenjegyzése mellett, 2001. december 11.-én aláírta. A szerződés 
értelmében a CLS hatálya alatt a gyártó biztosítja a magasabb (Hardver HL 3&4, 
Softver SL 3&4) szintű ellátást, és ennek költségeit a NAMSA az MBC által 
évenként jóváhagyott ún. AD(G) költségvetés terhére megtéríti. Az alacsonyabb 
(HL 1&2, SL 1&2) szintű feladatokért a két nemzet, a C-M(87)17 által alkalmazott 
terminológia szerint, mint “territorial host nation” felel. 

 
 Így a technikai megvalósítás folyamatával egy időben megkezdődött a CLS 

logisztikai feladatainak a kidolgozása is. A NAMSA, mint a hosszú távú logisztikai 
biztosításért felelős NATO ügynökség, az NC3A mint beszerző ügynökség, a 
nemzetek képviselői, valamint a gyártó AMS szakértői között folyó tárgyalások 
eredményesek voltak. 

 
A RADAR 9090 Szerződésben foglaltaknak megfelelően a gyártó a 2002. 

szeptember 2-án megtartott Progress Review Meetingen (PRM#1 Folyamat-
értékelő Tanácskozás) többek között bemutatta az ILS Plan-t (Integrált Logisztikai 
Támogatás Tervét), a CLS Plan-t (A Szerződéses Logisztikai Biztosítás Tervét) 
valamint a RAMT Plan-t (A Rendelkezésre állás, Elérhetőség, Javíthatóság, és 
Tesztelhetőség Tervét). A jelenlévő NATO ügynökségek az NC3A beszerző 
ügynökség vezetésével és a két nemzet képviselői igen alapos vitát követően, 
módosításokkal fogadta el a beterjesztett anyagot. Természetesen, mint élő 
dokumentumok ezek a tervek is módosultak az évek során a technikai változások, 
a különböző bizottságok, a nemzetek valamint a NAMSA szakembereinek 
javaslatai alapján.  

  
Ugyan ekkor mutatta be az AMS (később: SZELEX-SI) a szerződésben foglalt 

kiképzési követelmények teljesítése érdekében létrehozandó komplex kiképzési 
elgondolását. A gyártó egy kiképzési bázist hozott létre a fusaroi gyáregységében. 
A bázis megtekintésére és ellenőrzésére a nemzetek, az NC3A és a NAMSA 
képviselőinek jelenlétében végrehajtott demonstrációs kiképzési foglalkozás 
keretében 2004. szeptember 23.-a és 24.-e között került sor. A felgyülemlett 
tapasztalatok értékelése azt mutatta, hogy a kiképzés tárgyi feltételeiben, főleg a 
gyakorlati kiképzésre lebiztosított radarberendezés technikai megbízhatóságában 
gondok mutatkoztak, ezért a gyártót hivatalosan felkértük a hiányosságok 
pótlására, illetve a problémák kiküszöbölésére. A kért változtatások végrehajtását 
a 2005. július 14.-i látogatás során ellenőriztük. 

 
A beszerzéssel párhuzamosan folytak a NAMSA-nál a majdani gerincradar-

rendszer logisztikai biztosításával kapcsolatos előkészületek is. A radarok 
logisztikai rendszere, amely számos új elemet tartalmaz nem csak a hazai, de az 
eddigi NATO gyakorlathoz képest is teljesen eltérő volt. 

  
A változtatásokról a gyártó 2003 októberében Rómában megrendezett 

nemzetközi RAT USERS’ Konferencián tájékoztatta a NATO IC (Nemzetközi 
Törzs), SHAPE a NAMSA, NACMA, és az AMS által gyártott radarokat alkalmazó 
nemzetek delegációit. Ezen a konferencián a SHAPE érintett szervezetének 
vezetője nyilatkozatában elfogadta az új logisztikai biztosítási rendet, ugyan akkor 
igen szigorú követelményeket fogalmazott meg a radarok hadrafoghatósági 
mutatóinak fenntartásával és a biztosítás költséghatékonyságával szemben.  

 



58 
 

Az új rendszer három alappillére a következő:  
 

 Logistic Support Analysis Record (LSAR); 
 

 Interactive Electronic Technical Manual (IETM); 
 

 Logistic Reporting and Analysis Process (LRAP). 
 

A rendszer legfontosabb eleme az LSAR adatbázis, mely felöleli a logisztikai 
biztosítás összes funkcionális területét, kezdve az egységek teljes életciklusára 
kiterjedő analitikus adatok gyűjtésétől és értékelésétől egészen a berendezés 
konfiguráció menedzsmentjéig. A MIL-STD-1388-2B szabványnak megfelelő 
LSAR adatbázist az eltelt időszakban a SELEX-SI (az NC3A és a NAMSA 
logisztikai szakembereivel szoros együttműködésben) folyamatosan fejlesztette. 

 
A radar technikai kiszolgálása során a hazai szaktechnikai állomány 

legfontosabb segédeszköze az IETM interaktív számítógépes program, mely a 
helyszínen elvégzendő és a fogadó nemzet felelősségi körébe tartozó (HL 1&2 és 
SL 1&2) feladatok részletes leírása mellett tartalmazza a radar műszaki 
dokumentációját is. Az IETM első (gyári) validálására 2005. április 5.-e és 29.-e 
között került sor, melynek során a NAMSA szakembere a fusaroi gyáregységben 
telepített referencia radaron in-situ ellenőrizte a programot. A második validálási 
szakaszban (2006. május 22-26) a NAMSA a Békéscsabán telepített radaron 
ellenőrizte a valós működési környezetnek való megfelelőséget. 

 
 A garanciaidő lejártával az IETM program naprakésszé tételéért a NAMSA lesz 

a felelős, ezért egy IETM fejlesztői környezetet kellett kialakítani. A fejlesztéshez 
szükséges anyagi erőforrásokat a NATO IS a DI(SID-TIS)(2004)0164 számú 
felhatalmazásával Magyarország a békéscsabai radar B-típusú költségbecslése 
terhére biztosította 50.000 EUR értékben. A NAMSA és Magyarország közötti 
szerződést a HM BBBH vezérigazgatója írta alá. 

 
A radarok telepítését követően azok műszaki állapotáról az LRAP rendszeren 

keresztül kell jelentéseket küldeni. A SELEX-SI beterjesztette az LRAP rendszer 
struktúrájára vonatkozó elgondolását, amelyet első körben az NC3A szakemberei 
véleményeztek. A rendszer NR minősítésű adatok nyilvános interneten keresztül 
történő továbbítására szolgált volna, ezért megtörténtek az előkészületek a NATO 
és az érintett nemzetek információvédelmi szerveinek bevonására. Érdemi 
lépésekre már nem került sor, mivel időközben a SHAPE J6 2007. június 21.-én 
kiadott állásfoglalásában hozzájárult az LRAP titkosító berendezés használatának 
mellőzéséhez. Az eddigi tapasztalatok szerint az LRAP zökkenőmentesen 
használható, és az IETM-mel együtt a logisztikai ellátási rendszer leghasznosabb 
részévé vált. 

 
Az LRAP és az LSAR lehetővé teszi, hogy a radarhelyszínek közvetlen, valós 

idejű kapcsolatban legyenek a radargyártó és a NAMSA (napjainkban: NSPA) 
érintett részlegével, illetve a radarezred valamint az elöljáró katonai szervezetek 
logisztikai szervezeteivel. Alkalmazásuk kiegészítve az IETM alkalmazásával 
lecsökkenti a hibák elhárításának idejét, biztosítja a javításokhoz, tervezett 
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karbantartásokhoz szükséges alkatrészek, anyagok költséghatékony, időbeni 
kiszállítását.  

   
A radarprogram az első (békéscsabai) radarberendezés helyszíni tesztelésének 

sikeres befejezésével minőségileg új szakaszába lépett. A JSC Békéscsabán 
2007. július 19.-n megtartott ülésén, az NC3A, a SHAPE, a NAMSA, a SELEX-SI 
és az illetékes hazai szervezetek jelenlétében elfogadta az első két berendezés 
előzetes átvételéről (PSA) szóló jelentést, és ezzel megkezdődött a végátvételig 
(FSA) tartó csapatpróba üzem (Operational Evaluation, OpEval). Az OpEval 
keretében kerültek tesztelésre illetve értékelésre a radarok megbízhatósági, 
karbantarthatósági, rendelkezésre állási és tesztelhetőségi (ún. RAMT) 
paraméterei. A RAMT-teszt első lépéseként a békéscsabai radaron 2007. július 
30.-a  és augusztus 3.-a között az NC3A, a NAMSA, és a gyártó SELEX-SI 
képviselőinek felügyelete mellett az alakulat szakemberei végrehajtották a 
Karbantartási Demonstrációt, melynek eredményeként megtörtént a különböző 
logisztikai ellátási feladatok (hibabehatárolás és - javítás, karbantartás, stb.) 
időnormáinak a meghatározása. 
 

A radarbeszerzés történetéből is jól látható, hogy radarok telepítése során, a 
radarhelyszíneken több szereplős, hosszú időtartamú folyamatokat kellett kezelni, 
amelyek térben jelentős távolságban történtek (pl. gyártás-telepítés, vagy a fusarói 
kiképzés), időben is elkülönültek, financiálisan (NATO – nemzeti – szállítók) is 
többszereplőssé váltak. A jogi felelőségi területek is átfedték egymást, amikor a 
szállító, illetve annak alvállalkozói a kivitelezés során az MH objektumaiban 
tevékenykedtek, illetve az üzemeltetésre át nem vett, AMS (SELEX-SI) szállító 
tulajdonában lévő berendezéseket a radar mérnökeink üzemeltették. A RADAR 
9090 Szerződés rögzítette a helyszíni AMS mérnök tevékenységi körét, de a 
helyszín parancsnokával kialakított személyes kapcsolata, az együttdolgozás 
hatékonysága határozta meg munkájának eredményességét. Az érdekek 
polarizációja is sokszor felszínre került a telepítés, majd a hosszú idejű tesztek 
végrehajtása során, amikor szakembereink az NC3A támogatásával az 
üzemeltetéshez szükséges, költséges anyagok biztosítását kérték. Ennek a 
„harcnak” az eredményeként az NC3A program vezetője (főmérnöke), a nemzeti 
programirányítók, a radarhelyszínek parancsnokai és a jól képzett mérnökök 
rábírták a szállítót a szükséges átalakításokra és a nem kis értékű módosításokra 
is.  
 

Külön kell szólni a különböző NATO bizottságban dolgozók támogató 
tevékenységéről a program megvalósítása érdekében. A program hosszú 
időtartama alatt a NATO szervezete is bővült és átalakult, így újabb és újabb 
kapcsolatokat kellett kiépíteni. Maga a beszerző ügynökség a NC3A is átalakult 
jelentős személyi változások történtek a program vezetés élén is. A program ideje 
alatt, kezdetektől napjainkig több mint negyven PRM (Helyzetértékelő Értekezlet) 
és LSA/RAMT (Logisztikai Értekezlet) segítette a folyamatos tevékenységet, ezen 
kívül számos Technikai Konferencia és számos a célfeladatok megoldását segítő 
értekezlet, tanácskozás zajlott a programban résztvevők között. Külön kiemelendő 
az NC3A (NCIA), NAMSA (NSPA) a szállító és a nemzetek között kialakult korrekt 
kapcsolatról és annak fenntartásáról, amely még a legnehezebb időszakokban is 
segítette a program megvalósítását. 
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  A radarok rendszerbe állításának fontos feladatát az MH ÖHP logisztikai és 
fegyverzeti szakállománya irányította és vezette le a rendszeresítési 
értekezleteket. 
 
Logisztikai szempontból a FADR fő egységei az alábbiak: 

 
1. FADR Radar Head; 
2. Radome; 
3. Heating, Ventilation, Air Cooling (HVAC) under the Radome; 
4. Heating, Ventilation, Air Cooling (HVAC) for the Equipment; 
5. Electric Switch Board (ESB) Radome;  
6. Electric Switch Board (ESB) ACU; 
7. Site Installation Material; 
8. Fixed Crane; (Emelőplatform) 
9. Communication Interface Segment; 

        10. Radar Interface Segment. 
 
A FADR működését biztosítja: 

 
1. Meteorológiai állomás; 
2. Aggregátorok (2 készlet); 
3. Üzemanyagtároló-napi fogyasztásmérő rendszer; 
4. Őrzésvédelmi és beléptető rendszer; 

          5. Villámvédelmi rendszer; 
 6. Tűzjelző és tűzoltó rendszer (FFDS.) 
 
 
3. FADR rendszer logisztikai koncepciójának alkalmazása és 

alapfogalmai 
 
FADR CO-9090  és a CLS szerződésekből adódó Nemzeti Kötelezettségek: 
 

 A radar kiszolgáló állományának biztosítása, szolgálatok megszervezése; 
 A kiszolgáló állomány kiképzése; 
 A megfelelő képzettségű állomány utánpótlás biztosítása; 
 Az aggregátorok üzemeltetése, javítása (üzemanyag ellátás, fogyóanyagok 

biztosítása, stb.); 
 A radar üzemeltetése (HL/SL 1,2 szintű karbantartási és javítási feladatok 

végrehajtása); 
 A HL1,2 szintű karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges szerszámok 

biztosítása; 
 A HL1,2 szintű karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges mérőműszerek 

biztosítása; 
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 A radarhoz és annak üzemeltetéséhez kapcsolódó logisztikai információk 
biztosítása a CSSD-en  a SELEX, NAMSA, NC3A részére; 

 A radarhelyszínek szélessávú internet elérhetőségének biztosítása; 
 A RADOM vizsgálatának és időszakos karbantartásának végrehajtása; 
 A Fix telepítésű EFFER DARU időszakos ellenőrzése, bevizsgálása; 
 A radar tűzoltó és jelző rendszerének rendszeres felülvizsgálata és karban-

tartása; 
 A radar elhelyezését biztosító épület komplexum fenntartása, karbantartá-

sa. (Beleértve a beépített lift üzemeltetését is); 
 A magyar jogszabályokban meghatározott munka tűz és balesetvédelmi 

előírásoknak való megfelelés; 
 A karbantartások során keletkezett veszélyes hulladékok kezelése; 
 A meteorológiai állomás karbantartása. 

 
Karbantartási Koncepció: 

A FADR karbantartási koncepciója azon az alapelven alapul, hogy a rendszer 
alapelemeit képező szenzorokat (RAT-31DL radarokat) és a harcálláspontokon 
telepített vezérlő rendszereket (SRCC-t) 24 órás, folyamatos üzemre tervezték, 
vagyis a berendezések az év minden napján folyamatosan üzemelnek. 
A fenti elvből adódóan a RAT-31DL radarok karbantartási célú leállítására egy 
évben 12 alkalommal van lehetőség, azaz havonta radaronként egy leállással kell 
számolni. 
 

A hibamegelőző havi karbantartások (“preventive monthly maintenanc) 
alkalmával kell végrehajtani az IETM–ben meghatározott hibamegelőző karban-
tartási feladatokat melyek a következők lehetnek: 

 
 M  Monthly  havi karbantartási feladatok; 
 Q  Quarterly  negyedéves karbantartási feladatok; 
 S  Semi-annuall  féléves karbantartási feladatok; 
 A  Annually  éves karbantartási feladatok; 
 BA  Biennial  kétéves karbantartási feladatok; 
 TA  Triennial  háromévenként végrehajtandó 

       karbantartási feladatok; 
 QD  Quadrennial  négyévenként végrehajtandó 

       karbantartási feladatok; 
 nY  nYears  n évenként végrehajtandó karbantartási 

feladatok. 
Bizonyos alkatrészek cseréje vagy javítása („Corrective Maintenance 

action”) Azon feladatok ezek, amelyek az IETM-ben foglaltak szerint előre nem 
tervezettek, de az üzemeltetés során (AR – „As Required”) a radar csökkentett 
képességének („degraded”) megszüntetését hivatottak biztosítani. Ilyen feladat 
például az antenna Rear Module –ban található azon TRM és Booster–ek cseréje, 
amelyek az üzemelés során meghibásodtak, de a meghibásodott alkatrészek 
együttes hatása nem okozott olyan mértékű detekciós veszteségromlást, ami miatt 
a rendszer meghibásodásainak összessége kritikus minősítéssel járna. 
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Karbantartó és felügyeleti ellenőrző tevékenységek 
  

Ide tartozik pl. az EFFER daru fővizsgálat, Radom karbantartás, FFDS tűzjelző 
és oltó rendszer, a radom és a technikai helység légkondicionáló berendezésének 
(HAVAK) fővizsgálata és Szolgáltatási Szerződések alapján különböző külső szol-
gáltatók által végzett magasabb szintű karbantartások. 

 
A havonként végrehajtandó karbantartásokra szánt idő minimum 10 óra de 

maximum nem lehet több mint egy munkanap, azaz a karbantartást végrehajtó, 
üzemeltető szolgálat másnap szolgálat váltás idejére üzemkész vagy üzemelő 
állapotban kell, hogy átadja az őt váltó szolgálat részére a technikai eszközöket. 

 
A hibamegelőző karbantartások (Preventive Maintenance) feladatit minden 

esetben az IETM-ben leírtak alapján kell végrehajtani. 
 
A karbantartások végrehajtásának tényét és azok eredményét dokumentálni 

kell az IETM-ben megadott elektronikus formanyomtatványok kitöltésével 
“Preventive Maintenance Report”- riportban Az elkészült formanyomtatványokat 
elektronikusan kell elküldeni a gyártó részére a CSSD alkalmazásával. 

 
Az EFFER darut és a FFDS rendszert érintő ellenőrzéseket, karbantartásokat, 

javításokat dokumentálni kell az erre a célra felfektetett és jogszabályokban előírt 
szolgálat részére kiadott dokumentációkban is. (Daru könyv, Üzemelési napló stb.) 

 
A karbantartási koncepció végrehajtása során a következő definiciókat 

kell alkalmazni: 
 
Preventive Maintenance that requires the system down: magába foglalja 
azon karbantartási tevékenységeket, amelyek végrehajtásához a radarbe-
rendezés teljes kikapcsolása, vagy a primer/szekunder (SR/SSR) radarok ki-
sugárzás tiltása, vagy az antenna forgás leállítása szükséges. 

 
  ON-LINE Preventive Maintenance: azon karbantartási tevékenységeket 

foglalja magába, amelyek végrehajtásához nem szükséges a radar részleges 
vagy teljes kikapcsolása (vagy áramtalanítsa). 

 
 Corrective Maintenance (technikai állapot) helyreállítás: 
  Run–To–Failure: magába foglal minden olyan javítási tevékenységet, me-

lyek végrehajtását a radarberendezés rendelkezésre állásának ideje alatt 
(“availability period”) kell végrehajtani (azaz nem az előre betervezett műkö-
dési és grafikon terv szerint meghatározott havi karbantartás idején). 
On–Condition: minden javítási tevékenységet tartalmaz, amely az előre ter-
vezett működési és karbantartási grafikon terv szerint meghatározott havi 
karbantartás idején kerül végrehajtásra, illetve azon kívüli időben nem jár 
együtt a radar hadműveleti alkalmazásának az akadályozásával.  
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A FADR rendszer elemeinek a karbantartására, javíthatóságára és 
hadrafoghatóságára vonatkozó alapfogalmak és technikai statisztikai mutatók 

 
1. számú táblázat 

 radar egység 

MIN OPERATIONAL AVAILABILITY (AO) 

 
99% 

Összes idő alapján származtatott hadrafoghatóság, 24 
hours/day, 365 days/year, amely tartalmazza az alábbi 
állásidőket is: 

- hardware meghibásodások 
- software meghibásodások 
- tervezett /megelőző karbantartások 
- adminisztrációból és logisztikai ellátásból adódó 

késések, melyek a hiba megszüntetéséig fenn állnak. 
  
Min Inherent Availability (Ai) 

99.90% 99.90% 

Az üzemóra számláló által mutatott idő figyelembe-vételével 
kiszámított hadrafoghatóság. 
(Valós, üzem közbeni hadrafoghatóság.) 
  
Min Mission Reliability (MTBCF Mean Time Between 
Critical Faliures) 

500/1000 
óra 

1000 óra Valós, teljesített üzemidő (üzemóra számláló alapján) 
közbeni megbízhatóság, amely két kritikus (teljes kiesést 
okozó) meghibásodás között eltelt időt adja meg. 
 
Min Basic Reliability 

250 óra 500 óra 

Naptár szerinti összes idő alapján származtatott 
megbízhatóság, amely két meghibásodás között eltelt időt 
adja meg, amely csak részleges kiesést okoz. 
  
Max MTTR (Mean Time to Repair) 

60 perc 30 perc Javításra fordított átlagos idő. 
  
Max TTR at 95% percentile (Time to Repair) 

90 perc 60 perc Karbantartásból visszatérés átlagos ideje üzemi állapotra. 

  
 

A fenti paraméterek számítása, nyilvántartása a NAMSA feladata a 
radarhelyszínekről közvetlenül befutó CSSD jelentések alapján! 

 
Karbantartási szintek: 
 
Hardware/Software Level 1/2 (HL,SL 1/2) karbantartást a kezelő személyzet-
nek kell végrehajtani a kiadott dokumentáció (IETM) és a nemzeti beszerzés 
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keretében biztosított szerszámok és mérőeszközök segítségével. A HL1/2 szin-
tű javítások és karbantartások végrehajtása teljes egészében nemzeti feladat! 
Feladatok, amelyeket a HL, SL 1/2 körében kell végrehajtani: 

 szemrevételezés, 

 karbantartási feladatok (napi, havi, féléves, éves, stb.) IETM szerint; 

 kézi beállítások (üzemmódok helyes megválasztása) ha szükséges IETM 
szerint; 

 külső beállítások beleértve a kisebb módosításokat IETM szerint; 

 egységek és részegységek kiszerelése és cseréje IETM-ben meghatározott 
módon); 

 rendszer meghibásodások javítása az on - line diagnosztika vagy a 
technika újraindításával; 

 részegységek (alrendszerek) meghibásodásainak off - line diagnosztikával 
történő felderítése és javítása; 

 szoftverek telepítése, alkalmazása IETM szerint. 
 

Hardware/Software Level 3/4 (HL,SL 3/4) magába foglalja a gyártó általi kar-
bantartási feladatokat, technikai ellátást, segítségnyújtást és helyszíni beavat-
kozást. Csak a gyártó által megbízott, illetve kijelölt személyek végezhetnek 
HL/SL 3,4 javítási, karbantartási munkálatokat, akik egyben tevékenységük vég-
rehajtásával a gyártót, mint jogi személyt képviselik.  
 
Feladatok, amelyeket a HL, SL 3/4 körében kell végrehajtani: 
 

 javítások; 

 az LRU és SRU alkatrészek, egységek kalibrálása és tesztelése; 

 olyan meghibásodások javítása a radar helyszínen, amelyek meghaladják a 
HL, SL 1/2 karbantartási fokozat munkálatait; 

 helyszíni beavatkozást, hibafelderítést és előre betervezett, un. 
„menetrend szerinti” kiszolgálást, teljes áttekintést (felülvizsgálatot) és 
részletes bevizsgálást; 

 fő felszerelések, alkatrészek javítása; 

 fő alkatrészek módosítása; 

 komplikált beállítások végrehajtását;  

 softwar-ek karbantartást és javítást; 

 radar rendszer és alrendszereinek tesztelését, valamint teljes körű mérnöki 
és logisztikai ellátást biztosítanak. 
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Feladatok megosztása a szerződések alapján: 
 
A CLS szerződés alapján: 
 

 a SELEX-SI felelőssége az alábbi feladatok végrehajtása: 
• minden tartalék alkatrész és fogyóanyag biztosítása 

HL3/HL4 részére; 
• tartalék alkatrészek biztosítása (üzemképtelen elemek 

pótlása) HL1,2 szintű javítások végrehajtása érdekében, 
• technikai fogyóanyagok biztosítása; 
• a tartalék alkatrészek és technikai fogyóanyagok szállí-

tása a radar helyszínekre, illetve a SELEX-SI bázisára. 
 

 a radarhelyszínek feladata a nem javítható alkatrészek szállításhoz 
történő előkészítése és a megérkezett csere elemek további kezelé-
se, raktározása a felhasználásig; 
 

 a NAMSA felelőssége a kenő- és karbantartó fogyóanyagok biztosítá-
sa és helyszínre szállítása. 

 
A CO-9090 beszerzési szerződés alapján: 
 

 a SELEX feladata a speciális szerszámok, teszt berendezések, támo-
gató szoftverek radar helyszínekre szállítása a radar ideiglenes átvé-
teléig, azaz a PSA-ig;  
 

 az alkalmazó nemzet feladata a nem speciális, azaz a kereskedelem-
ben beszerezhető, a gyártó ajánlásában megadott mérőműszerek és 
mérő berendezések és azok tartozékainak a beszerzése, utánpótlása, 
javítása, illetve azok szükséges kalibrálása; 

 
 az alkalmazó nemzet feladata a kezelő állomány biztosításának vo-

natkozásában:  
 a gyártó követelményének megfelelő képességű, felkészültségű 

kezelő és karbantartó állományt minden radar helyszínen a HL, 
SL 1/2-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében napi 
24 órában az év 365 napján váltásos rendszerben. A karbantartó 
technikussal szemben a radar helyszínen elvárás, hogy legyen 
képes irányítani és kezelni a radarberendezést és alkalmazni a 
RES, valamint a zavarszűrő berendezéseket, beállítani a 
szükséges paramétereket, ha a radar rendszer helyi irányítás 
alatt üzemel; 

 minden irányító ponton (CE-ben) megfelelő képességű, 
felkészültségű informatikai technikust és egy-egy fő SRCC 
kezelőt váltásos rendszerben, aki képes karbantartani és 
üzemeltetni a beépített egységeket, valamint kezelni, irányítani a 
radar rendszert.  
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A logisztikai biztosítás eszközei: 
 

1. Logistic Support Analysis Record (LSAR) 
 
Az LSAR az LSA dokumentáció része, amely részletes adatokat tartal-
maz az eszközök azonosításához logisztikai biztosítás érdekében. (gyári 
számok, termékkódok, stb.)  
Az LSAR folyamat interaktív alapokon a rendszer életciklusának minden 
fázisán keresztül lehetővé teszi a logisztikai biztosítás elemzését. 
Fontos az adatbázis naprakész tartása. 
 

2. Logistic Reporting and Analysis Process (LRAP )  
 
Feladata a logisztikai folyamatok kezelésére, amely magába foglalja az 
adatrögzítést, adatfeldolgozást és az eszköz fenntartásával kapcsolatos 
tevékenységek koordinálását. 
Információkezelés: 

 karbantartási ütemtervek és azok helyzete; 
 előforduló meghibásodások; 
 üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok, megfigyelések; 
 cserélhető alkatrészek felhasználása; 
 tartalék alkatrészek felhasználása; 
 javítási javaslatok; 
 üzemeltetési tanácsok (különböző szintekről).  

 
3. Interactive Electronic Technical Manual (IETM) 

 
 A Technical Manual egyik eleme a logisztikai támogatásnak, 

amelyet a SELEX fejlesztett ki, a NAMSA jóváhagyása és a 
nemzetek egyetértését követően került az alkalmazókhoz.  

 
 Az IETM egy elektronikus „Üzemeltetési Kézikönyv” és „Techni-

kai Napló”egyben, amely: 
o információ orientált, interactive;  
o az IETM-et felépítő adatok szinkronban vannak az LSAR 

adataival;  
o IETM könnyen navigálható, egyszerűen megtalálhatók a 

karbantartási folyamatok leírásai; 
o MMS (Maintenance Management system): 

 Az IETM beépített eleme; 
 MMS lehetővé teszi a felhasználóknak a karbantartás-

ok és javítások tervezését, végrehajtását, jelentését;  
 Adatáramlást biztosít az LRAP felé. 

 IETM Elemei (Technical Furnish Equipments): 
Radaronként: 3 db hordozható PC, 
illetve a Control Entitikben 1 db hordozható PC, 
ezen túl a helyszíneken 1-1 db  21” Monitor, A3 nyomtató és 
ISDN adapter 
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4.  Custumer Support Service Desk (CSSD) 
 
A CSSD internet alapú web felület, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 
felhasználó és a gyártó, illetve a NAMSA között annak érdekében, hogy 
mindkét fél időben teljesíthesse a szerződéses kötelezettségeit. 
A web felület által nyújtott lehetőségek a következők: 

 Dokumentáció kérés (Documentation Request); 
 Információ kérés (Information Request); 
 Beavatkozás kérés (Intervention Request); 
 Anyagigénylés (Material Request); 
 Probléma felvetése és instrukciók kérése a probléma megoldásá-

hoz (Problem Report); 
 Javaslat (Suggestion/Reclaim). 

 
 

CLS szerződés szerinti felelősségi viszonyok 
 

2. számú táblázat 

 
Host Nation 
(alkalmazó) NAMSA CLS Contractor          

(SELEX-SI) 
Kezelőállomány 
biztosítása 24 óra /365nap/év  40 óra/hét  24 óra /365nap/év  

HL1/2 feladatok végrehajt  
ellenőriz, vitás 
ügyekben 
jogi képviselet nyújt  

felügyel, ellenőriz 

HL3/4 
tevékenység  kér  irányít  végrehajt  

Radome 
karbantartás  

végrehajt, irányít, 
finanszíroz  ellenőriz   

Nem technikai 
fogyó anyagok  beszerzés  ellát  ellenőriz  

HL1/2 alkatrészek 
cseréje  végrehajt, jelent  ellenőriz  raktároz, szállít  

Jelentés - LRAP  jelent (IETM-ben)  elemez  végrehajt, elemez  

Kiképzés  szervez, végrehajt,  
(kér) 

ellenőriz, 
(végrehajt?) 

ellenőriz, jóváhagy, 
végrehajt 

Documentation 
TDP 

adat változást 
indítványoz  áttekint, indítványoz  felügyel, kezel, 

frissít,  

IETM 
dokumentáció  

használ, javasol 
Unsatisfactory 
Document Reports 
(UDR) 

adatbázis 
karbantartása, 
áttekintés, frissítés  

adatváltozások 
biztosítása  

LSAR  

figyel, áttekint, 
változásokat 
javasol/jóváhagy  

felügyel, karbantart, 
frissít  

Kiképzési 
dokumentumok  

javasol, jóváhagy, 
frissít  javasol  

felhasználás 
felügyelete, 
karbantart, frissít  
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A FADR rendszer technikai anyagainak logisztikai szempontú osztályozása: 
A FADR rendszer technikai anyagai karbantartás, javítás és logisztikai 

kiszolgálás szempontjából öt kategóriára sorolhatók (MSI - Maintenance 
Significant Item): 

1. LRU (Line Replaceable Units) Statistical (LS); Ebbe a kategóriába so-
rolható minden olyan alkatrész, amelyek meghibásodásának előfordulási 
gyakorisága statisztikai jellegű, azaz a meghibásodások között eltelt 
időnek csak statisztikailag kimutatható valószínűség értéke van. (ezen 
egységek többsége elektronikai alkatrészekből áll, mint például a TRM 
vagy BOOSTER stb.) A statisztikailag egyértelműen kimutatható, hogy a 
gyakrabban meghibásodó alkatrészekből áll tulajdonképpen a radarok-
hoz tartozó 30 napos elzárkózási készlet is. (Ezek a radarhelyszíneken 
található úgynevezett tartalék anyagok). Ebbe a kategóriába tartozó 
anyagok pótlása a gyártó feladata az időközben üzemeltetés során fel-
használt mennyiségek alapján; 

 
2. LRU (Line Replaceable Units) Limited Life (LV);  Ezen kategóriába 

tartozó anyagok meghibásodásai többnyire az alkatrészek elöregedésé-
re vezethető vissza cseréjük időpontja jól behatárolható és tervezhető. A 
lefutott üzemórák száma vagy a cserék között eltelt időtartam az IETM-
ben megtalálható. Ebbe a kategóriába tartozó alkatrészek cseréjét az 
IETM-ben megadott “szavatossági” idő eltelte után akkor is ki kell cse-
rélni, ha az adott alkatrész a csere időpontjában üzemképes és a cserét 
egyébként más körülmény nem indokolja. (Többségük speciális mecha-
nikai vagy elektromechanikai alkatrész vagy egység, mint például a slip 
ring, az antennaforgató motor vagy az encoder); 

 
3. Consumable Items (C), Fogyó anyagok; ebbe a kategóriába tartoznak 

az olajok, zsírok, kenőanyagok, festékek, ragasztók, szigetelők, biztosí-
tékok, lámpák, szűrők, tömítések, csavarok, alátétek és egyéb anyagok, 
amelyek cseréjét a hibamegelőző karbantartások vagy javítások alkal-
mával akár tervszerűen akár a szükség szerint cserélni kell. A Fogyó 
anyagoknak (consumables) két kategóriája van:  

a) Technical consumables: csavarok, csavaranyák, alátétek, biz-
tosítékok, égők, visszajelző lámpák, nyomtató papírok, nyomta-
tó tonerek. Ebbe a kategóriába tartozó fogyó anyagok általános 
kereskedelmi forgalomban kaphatók. Logisztikai biztosításuk 
nemzeti felelősség ezért beszerezni és a radarhelyszínek ré-
szére biztosítani az 54 Veszprém Radar ezred feladata. 

b) Non-technical consumables: kenő, zsírzó anyagok, szűrők, 
mosó törlő eszközök. A CLS szerződés értelmében, ezen kate-
góriába tartozó anyagokat a NAMSA biztosítja a radarhelyszí-
nek éves igénye alapján figyelembe véve az anyagok fogyását 
és szavatosságuk lejárati idejét. A lecserélt, elhasználódott, 
(“fáradt”) kenő-, karbantartó anyagok, mint veszélyes hulladé-
kok kezelése nemzeti feladat.  

 
4. Insurance Items (II): ebbe a kategóriába azon alkatrészek tartoznak, 

melyek meghibásodási gyakorisága nagyon kicsi (gyakorlatilag nulla) és 
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helyettesítésükre vagy cseréjükre egy esetleges rongálódás, vagy bal-
eset következményekor kerülhet sor. (primer és szekunder antenna , an-
tenna pedestral stb.) Ezeknek a meghibásodásoknak az elhárítását csak 
a gyár végezheti a nemzet előzetes igénylése alapján (“Problem Report” 
vagy “Intervention Request”) 

 
5. Attaching Parts (AP): ezen kategóriába sorolandó minden egyéb a fen-

ti kategóriák egyikébe sem sorolható alkatrész vagy kiegészítő elem, 
amely nem kapcsolódik szorosan egyik radar egységhez sem. (kábel-
csatornák, fedlapok, burkolatok stb.)  

 
RADAR Állapotok (Status-ok) 
 
A FADR Radar a következő állapotokat veheti fel: 

 Operative (Működő állapot) 
 Degraded (option)  (Lecsökkent képességek mellett még tovább 

üzembentartható állapot); 
 Maintenance  (Karbantartási állapot). 

 
Operative Status (Működő állapot): 
Ebben az állapotban a radar teljes mértékben üzemel és minden funkciójában 

és üzemmódjában üzemképes. Előállítja és továbbítja mindazon információkat, 
amelyek a funkciójából adódóan szükségesek a CE-be. Mind a négy vevő 
csatorna meghibásodás nélkül dolgozik és sem a rádiólokációs objektumok 
pozíció megállapításában sem pedig az azonosításában nincs jelen csökkent 
képesség.  
 

Degraded (option) 
Lecsökkent képességek mellett, a radar még tovább üzemben tartható. A 

radarnak ez az állapota az alkalmazók döntésén alapuló működési állapot, amikor 
is a radar nem a teljes képességeinek birtokában üzemel. 

Amikor a radar jelentősebb meghibásodást észlel, például egy vételi nyaláb 
helyszög pozíció hálózat BFN, vagy egy TRM ,vagy egy Signal Processor SP 
(mind a  és  csatornák) meghibásodik. A radar ennek ellenére üzemeltethető, 
de természetesen csökken a felderítési képessége.  

 
Maintenance  (Karbantartási állapot) 
Ez az állapot a Local Standard Radar Control Console- ról érhető el mielőtt a 

vezetési és irányítási központ (CE) a megfelelő engedélyt megadta a radar 
helyszín számára, hogy a radar irányítása felett a „ MASTER” funkciót gyakorolja.  

A radarnak ezt az állapotát akkor alkalmazzák, amikor a radar különböző 
egységein időszakos (előre betervezett) karbantartási munkákat kell végrehajtani.  

Addig, amíg a radar a helyi SRCC-L irányítása alatt áll, és MAINTENANCE 
STATUS–ban van, addig a kapcsolódó CE-ik egyike sem gyakorolhatja a 
„MASTER” funkciót a radar felett. Nem képesek venni a plotokat, és a státusz 
állapotokról szóló információkat sem, egészen addig, amíg a helyi SRCC-L vissza 
nem állítja a berendezésen az operatív (működési) státuszt, és át nem adja a 
vezérlés fennhatóságát, azaz a „MASTER” funkciót valamelyik CE-nek. 
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RAT-31 DL meghibásodásaival kapcsolatos fogalom meghatározások: 
 

A radar kezelőszemélyzetének minden egyes meghibásodást osztályozni kell 
az alábbiak szerint: 

 
1. Folyamatos vagy állandósult hiba (Permanent faults): 

 
Állandó hiba (Hardware HW): ha három egymást követő BITE report 
reset végrehajtása után nem törlődik legalább egy óra hossza 
időtartamra, illetve 15 percen belül kezelői beavatkozás nélkül 
magától nem múlik el. 
 
Állandó hiba (Software SW): ha SW reset után nem szűnik meg.  
 

2. Tranziens vagy átmeneti hiba (Tranziens Faults) 
 

Tranziens hiba (HW): ha legalább a harmadik BITE report reset után 
minimum 1 óra időtartamra megszűnik (nem jelenik meg az SRCC 
failure Report List –ben). 
 
Tranziens hiba (SW): ha SW reset után megszűnik. 
A szolgálat ellátás ideje alatt előfordult HW Tranziens hibákat nem 
kell jelenteni a CSSD-n keresztül, azonban a szolgálatok kötelesek 
azok megjelenésének idejét a meghibásodás jellegét (SRCC failure 
report list alapján) szolgálati okmányokban regisztrálni és vezetni. A 
szolgálati okmányok nyilvántartásai alapján, illetve az NC3A System 
Monitoring Tool programja segítségével havonta összegezni kell az 
előforduló tranziens hibákat és amennyiben statisztikailag 
nagyszámú tranziens meghibásodás lép fel, akkor a meglévő adatok 
és felvételek birtokában összesített jelentést kell leadni a CSSD 
keresztül a gyártónak „Problem Report” formájában. 
 

Osztályozni kell a hibákat minőségük szerint, amelyek lehetnek kritikus és 
nem kritikus hibák, majd a mindenkori minősítés függvényében kell azok 
megszüntetésére intézkedni, illetve a hibát elhárítani. 
 

Adminisztratív Logisztikai késedelmi idők:  
 

A CLS szerződés értelmében minden meghibásodást, amely a FADR rendszer 
elemeinek HL1,2 szintű meghibásodásait érinti a következő átlagos 
adminisztratív késedelmi időkkel kell figyelembe venni: 

 a hibák felfedésének közepes ideje 15 perc a hibajelzés vagy hiba je-
lenség első megjelenésétől számított 15 percen belül a radarhelyszín vagy 
a CE kezelő személyzetének észlelnie kell a hiba jelenlétét („response 
time” or Mean Technician Intervention Time); 
 

 a radarhelyszínen tárolt javításhoz szükséges tartalék anyag elérésének 
közepes ideje nem több mint 15 perc (Mean Supply Delay Time MSDT). 
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A késedelmi időhatárok betartásának a hadrafoghatóság mellett azért is van 
jelentősége, mert a gyártó (SELEX-SI) CLS szerződésből adódó logisztikai ellátó 
tevékenységeit és a különböző késedelmi időket az úgynevezett Adminisztratív 
Logisztikai Késedelmi Időket a NAMSA monitorozza, illetve a radarhelyszínek és a 
CE jelentései alapján kivizsgálja. Amennyiben a radar helyszínek, vagy a CE-k 
nem kapták meg a CLS szerződésben előírt logisztikai támogatást, úgy NAMSA-
nak jogában áll büntetési (a kifizetés csökkentése) tételeket alkalmazni a gyártóval 
szemben. A késedelmi idők igazolásának és érvényesítésének jogi alapja minden 
esetben a CSSD–en történt jelentések megnyitásának illetve lezárásának ideje! 
Jogvitás helyzetekben mindig a CSSD-n található adatok a mérvadók! SELEX-SI 
visszautasíthat követeléseket, illetve kompenzációval vagy kártérítéssel élhet nem 
megfelelően kitöltött illetve leadott CSSD jelentések miatt. 
 

Külön logisztikai támogatás kérdése a GRMP épületkomplexum és a radar 
áramellátását biztosító aggregátorok üzemeltetése, a RADOM, a tűzjelző és oltó 
rendszerek, EFFER daru, emelő platform (szerviz lift) amelyek megvalósítására a 
rendszeresítési eljárás során az MH ÖHP parancsnoka utasításában intézkedett. 

 
 

 

 
 
 
21. ábra NC3A-, SELEX-SI-, CSEH-, MAGYAR PROGRAMIRODÁK, 

NEMZETKÖZI PROGRAMIRODA képviselői PRM értekezleten 
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A 3D radarok beszerzési történetének fázisai csak kevesek előtt voltak 
ismertek. A NATO beszerzési eljárás során, annak minden előnyével és 
hátrányával megismerkedve számos eredménynek is örülhettünk. Többek között 
annak, hogy a két helyszínen már több év óta üzemelő korszerű radarok 
bizonyították, hogy képességeikkel hozzájárulnak országunk és a szövetség 
biztonságához, üzemeltetésük, fenntartásuk költségét a NATO Ellátási 
Ügynöksége 19 évig jelentős összeggel és anyagokkal támogatja. A programban 
résztvevő NC3A ma már NCIA és a nemzetek szakembereinek, valamint a radart 
alkalmazóknak a radargyártóval szemben támasztott követelménye eredménye-
ként - igaz a tervezettnél hosszabb idő alatt, mialatt a beszerzésben részt vevő 
NATO és nemzeti szervezetek is átalakultak - igen jó hadműveleti képességekkel 
rendelkező RAT-31DL radarokat tudtunk rendszerbe állítani. Ennek eredménye-
ként valóban megvalósult egy homogén, korszerű, negyedik-ötödik generációs 
rádiólokációs felderítő alaprendszer a légtérellenőrzés számára. 
 
 

Rövidítések jegyzéke 
3. számú táblázat 

ACCS NATO egységes légvédelmi vezetés-irányítási rendszer 

Air C2 országok működő légvédelmi vezetési rendszerének 

ASC ACCS Software Committee  

CAB Döntés-előkészítő bizottság  

CE Vezetési Pont 

CLS Szerződéses logisztikai biztosítás (19 éven át tartó) 

Cost Share LOA NC3A közötti pénzügyi megállapodás 

CSSD Custumer Support Service Desk 

FADR fix telepítésű nagy hatótávolságú radar 

FSA    Végleges Átvételi Eljárás (Final System Acceptance) 

Host Nation Befogadó nemzet 

ICB nemzetközi tender  

IETM Interactive Electronic Technical Manuals 

ILS Integrated Logistic Support 

IPS  induló tartalékalkatrész-készlet (Initial Provisioning Spares) 

IPO Nemzetközi Programirodát (IPO) 

JSC Egyesített Irányító Bizottság  

LRAP Logistic Reporting and Analysis Process 

LSA Logistic Support Analysis 

LSAR Logistic Support Analysis Record 

LSAR Logistic Support Analysis Record 

MBC Katonai Költségvetési Bizottság  
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MMR NATO katonai követelményeket  

MOA nemzetek megbízási szerződése az NC3A felé 

MOWA Kétoldalú Együttműködési Megállapodás 

NAC Észak-atlanti Tanács  

NATINADS NATO integrált légvédelmi vezetési rendszer  

NATO IC NATO Infrastrukturális Bizottság 

NATO IS NATO Nemzetközi Törzs  

NATO IS/NOR NATO Erőforrás Hivatal  

NSIP NATO biztonsági beruházási program  

O&M radarok működési és fenntartási költségei 

PEB Projekt értékelő bizottság  

PIP Projekt Végrehajtási Terv 

PSA  Előzetes Átvételi Eljárás (Provisional System Acceptance) 

RAMT Reliability, Availability, Maintainability and Testability 

RAP azonosított légi helyzetkép  

RES Radar Environment Simulator 

RPES Radar Performance Evaluation System 

SRCC radarok ellenőrzését és távirányítását biztosító távfelügyeleti rendszer 

SSP Forrás Kiválasztási Terv  

TBCE B-típusú költségbecslés 

TTE Tools and Test Equipment 

    
 
Hivatkozások jegyzéke: 
 
1. RADAR 9090 szerződés és annak mellékletei, valamint a szerződés 

kiegészítései 
 

2. PRM-eken történt részvétel és azokról készített Progress Reportok (1-39- ig) 
 
3. LSA/RAMT Meetingeken történt részétel és azok anyagai 

 
4. A program megvalósításról készült jelentések és felterjesztések 1999-2012-ig 

 
5. A végrehajtott Tesztek jegyzőkönyvei 

 
6. Személyes részvétel a WG-28 munkacsoport munkájában és az ACCS 

Hardwer Commitee üléseiről készült jegyzőkönyvek feldolgozása során 
készült anyagok 
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7. Illés Attila ezredes: A radarprogram a kezdetektől mostanáig (előadás) 
 
8. Dr. Kurucz István nyá. ezredes: A 3 dimenziós nagy hatótávolságú felderítő 

gerinc radarok beszerzésének története (CP 5A0044) 
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