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Bevezetés

Az írás igyekszik a leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adni és eloszlatni bizonyos téveszméket a
Gripenek rendszeresítésével és a MiG-29 kivonásával kapcsolatban, illetve rávilágítani az esetleges
lehetséges alternatívákra (helyenként részben utólagos bölcsességgel élve.)
A bővebb értelemben vett technikai háttér ismertetése a vadászgépeknek és kapcsolódó műszaki
témáknak Haditechnikai összefoglalóban már megtörtént.1 Amennyiben nem érthető meg a műszaki és
természettudományos háttere a következőkben található fejezeteknek, azoknak ajánlott az első
lábjegyzetben található összefoglaló anyag tanulmányozása. Szintén az első lábjegyzetben található a
„Gondolatok a légi harcászatról” írás, amely főleg a manőverező légi harc történetét és hátterét segít
megérteni a Haditechnikai összefoglalóban található aerodinamikai fejezettel együttesen.
Amennyire meg tudom ítélni, az átlagemberben mind a manőverező légi harcról alkotott kép, mind a
nagy távolságról végrehajtott célleküzdés fogalmai, háttere és kivitelezése meglehetősen homályos és/vagy
hibás, ez alapján mind a JAS-39 Gripen, mind a MiG-29 9.12 (MiG-29A) típus képességeinek megítélése
pontatlan azok kiaknázható képességeit nézve.
Ez az írás bizonyos tekintetben skizofrén módon íródott, mert feltételezi, hogy az ország vezetése
tisztában az ország korlátaival és nem lop el vagy ront el bármit, amihez hozzáér, abban a szellemben
íródott, mintha a józanész uralná a világot.
A probléma megértéséhez első körben minimális védelmi politika és a múlt feszegetése is szükséges.
Eme cikk korántsem teljes, nem is lehet az, illetve nehéz megtalálni az egyensúlyt a terjedelem és az
érthetőség között, továbbá elkerülni a túlságosan messzire vezető politizálást. A cikk helyenként szubjektív,
ez sajnos elkerülhetetlen.
Az összehasonlított vadászgépekről közölt összefoglaló tényleg a minimum minimuma.
Az F-16 és a Gripen magyar nyelvű Wikipedia oldalán viszonylag korrekt információk találthatóak. A
vadászgépek képességeinek helyes megítéléséhez a megfelelő értelmezéssel megfelelnek, kiegészítve az
első lábjegyzetben szereplő írásokkal.
Az írás végén található fejezetekben a Gripen flotta jövője, képességei, illetve a haderőfejlesztés kapcsán
a boncolt kérdések túlmutatnak pusztán a vadászgép képességeinek elemzésén. A harci helikopteres
képesség illetve a szárazföldi haderő állapota is taglalva van a Gripen mellett, mert a komplex megközelítés
és az erőforrások optimális használata megköveteli ezt.
Az írás nem csak a legutóbbi frissítés óta történt eseményekkel bővült, hanem az erősen aktualitását
vesztett korábbi részek is ráncfelvarrásra kerültek, ezért azoknak is érdemes elolvasni az egészet, akik a
korábbi változatokat már olvasták, emiatt is változott meg a frissített írás címe.
A cikk tartalma a kommentek és újabb információk függvényében többször módosult és bővült, ez
immáron az 5. változata az első 2011-es kiadása óta. Az utolsó frissítés dátumát a bejegyzés tartalmazza, az
írás végén is megtalálható.

1

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
http://htka.hu/2010/11/14/gondolatok-a-legi-harcaszatrol/
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Szüksége van-e vadászgépre Magyarországnak?
koncepció, biztonságpolitikai kérdések

Honvédelmi

Magyarország kormánya a múltban úgy döntött, hogy az ország légtérvédelmét saját erőből kívánja
megoldani, a döntés következménye, hogy ehhez erőforrásokat kell biztosítani. Ez az elhatározás egyben
hosszú távú elkötelezettséget jelent egy adott védelmi politika felé, ezért a mindenkori politikai vezetés
számára alapvető elvárás lenne ennek az elkötelezettségnek való megfelelés.2 A beszerzés hosszútávra,
akár 20-25 évre is meghatározza a védelmi politikát, emiatt mindig forrásokat kell biztosítani a folyamatos
képesség3 fenntartására, ez nem lehet politikai vita vagy alku tárgya. Nem lehet elhanyagolni a
honvédelmet csak azért, mert egy beszerzés és annak lebonyolítása egy másik kormány regnálása alatt
történt.
Nézzük az érem másik oldalát, mi lenne, ha nem úgy döntött volna az ország vezetése, ahogy? Vannak
olyan kisebb (NATO) államok, amelyek nem rendelkeznek vadászgépekkel, ezen országok légterét állandó
jelleggel egy másik ország védi. Olaszország például Albánia légtérvédelmét látja el, a balti államok légterét
rotációs alapon a többi NATO tagállam.4 Ezt persze nem ingyen teszik a tagországok, de a kisebb országok
számára ez olcsóbb, mint fenntartani egy szuperszonikus sebességű vadászgép flottát, ami saját erőből
ésszerű kereteken belül nem valósítható meg.
Előttünk is nyitva áll(t) elvi szinten ez az alternatíva, bár ez iszonyatosan nagy szégyen és hatalmas
anyagi bukás lett volna (és most is). Még, ha azonnal le is állítanánk a vadászgépek üzemeltetését, és
feladnánk, az önálló vadász légierő koncepcióját a lízing miatt kötbért kellene fizetni.5 A program összes
járulékos költsége – kiképzés, bérek, infrastruktúra, stb. – lényegében ablakon kidobott pénz lenne. Ezen
felül egy újabb műszaki kultúra elvesztését jelentené az ország számára, megint csak eltűnne valami úgy,
hogy ráadásul horribilis pénzt költött már rá az ország.6
Miért van Magyarországnak légiereje? A NATO nem szeretetotthon, nem a két szép szeméért vesznek be
valakit egy kölcsönös védelmi szövetségbe. A tagsággal járó előnyök egyben kötelezettségekkel is járnak. Az
megjegyzendő, ha ezeket „elblicceli” egy tagország, szankcionálási lehetősége a szervezetnek nincs,
azonban a diplomáciában vannak bizonyos eszközök, szintek és megítélések. Ha egy tagország hosszú távon
és tartósan alulteljesít, egy idő után az országot és vezetését nem veszik komolyan. Sehol és semmilyen
szinten...
A NATO úgynevezett arányos védelmi képességet vár el. Ez egy elég homályosan és lazán kezelt valami.
Lényegében a költségvetés GDP arányosan ajánlott százalékát – 2% ez a szint, ezt mi lényegében soha nem
teljesítettük7 – kellene honvédelmi célokra használni, de nincs konkrét terület megjelölve, hogy ezt mire
kell költeni. Sejthető, hogy Luxemburg nem fog szuperszonikus vadászgép-flottát üzemeltetni és Albánia
nem „nyílttengeri”8 flottafejlesztésre fog gyúrni. A cél az lenne, hogy ebből a keretből egy ésszerű képesség
valósuljon meg mind az ország, mind a NATO számára. Ilyen képesség pl. az önálló légtérvédelem
képessége, a NATO integrált légvédelmi rendszerével történő együttműködés és normális radar lefedettség
2

Ez egyáltalán nem sci-fi kategória még egy volt KGST országban sem. Lásd Lengyelország.
Hogy mik a „képességek” az majd később kerül kifejtésre.
4
Magyarország is részt vett már ebben 2015 szeptembere és 2016 januárja között.
5
A gépeket nem lehet eladni, mert azok nem Magyarország tulajdonát képezik.
6
Pont ahhoz hasonló veszteség lenne, ahogy a rendszerváltás után elveszett az ország ipari gyártás- és fejlesztő
kapacitásának egy elég nagy része.
7
Jelenleg az 1%-ot sem érjük el (2014), de ez 2017-re sem változott meg gyökeresen a honvédelmi költségvetés
növelése ellenére.
8
Blue water navy – http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-water_navy
3
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kialakítása.9 Természetesen nem az a cél, hogy az ország önmagában szembeszálljon egy sokszorta nagyobb
és erősebb országgal, vagy technikai színvonala egyből a világ lefejlettebb légierejével konkuráljon. Ez olyan
mennyiségű forrást követelne, ami nem áll rendelkezésre és racionalitása sincs egy ilyen lépésnek.
A vadászgép-beszerzés viszont nem jelenti azt, hogy minden más irányú képességet – pl. helikopteres
páncélelhárítást, szárazföldi nehézfegyverzetet, telepített légvédelmet stb. – totálisan le kellene építeni. A
légierő bár igen drága és fejlett eszközökkel operál, ettől függetlenül támogató haderőnem.
(Lásd Haditechnikai összefoglaló 6.2.4.2 fejezetének kék keretes részét)
Meg kell jelölni a célokat, hogy mire kell alkalmasnak lennie a Honvédségnek. Ezek alapján eldönthető,
hogy milyen képességekre van szükség, mi mennyire legyen a hangsúlyos. Élő példa van arra, hogy a NATO
által elvárt összegből igenis kellően kiegyensúlyozott védelmi erő hozható létre még egy volt KGST ország
gazdasági és politikai viszonyai között is.10
Mi a probléma itthon? Hát az van, több is. Az első és legalapvetőbb az, hogy a honvédelem terén
alapvető hiányosságok vannak/voltak szemléleti szinten is. Átjárja a szakmai impotencia, mélyen átpolitizált
a felső honvédelmi vezetés, amelynek katonai-szakmai téren kellene teljesíteni és helytállnia, sokszor akár
a politikai vezetéssel szemben is. (Hogy a korrupció gyanús eseteken ne is említsük...)
A legnagyobb probléma, hogy nincs meghatározva, hogy milyen képességeket várnak el a Magyar
Honvédségtől, nincs egy értelmes és vállalható honvédelmi koncepció, ami reális célokhoz reális forrásokat
rendelne. Természetesen nincs egyetlen üdvözítő út, minden attól függ, hogy az ország mekkora összeget
szán honvédelmi célokra.11 Ezek alapján mérhető fel, hogy meddig ér a takaró. A takaró viszont lehet pepita
és nagyon egyszínű is.
Első lépésként fel kellene mérni, hogy mire van szüksége az országnak rövidtávon és hosszútávon.
Prioritásokat kell felállítani, ami nagyon sok tényezőtől függ. Például az eszközpark pillanatnyi állapotától,12
politikai környezettől. Persze nem lehet mindenre felkészülni és mindet előre jelezni, de még mindig jobb
félig felkészültnek lenni, mint semennyire.
A források biztosítása kormányzati ciklusokon átívelő távlatban kell, hogy biztosítva legyen.13 Egy
képesség megteremtése azzal kezdődik, hogy megvásárolja az ország az adott eszközt, és nem azzal
végződik. A probléma az, hogy a magyar védelmi politikán és beszerzésen nem látszik ennek az alapvető
ténynek a felismerése és/vagy szem előtt tartása. A beszerzett technikát folyamatosan üzemeltetni kell,
hogy egy elvárt képesség realizálódjon. Egy élsportoló is úgy tud folyamatosan az maradni, hogy
folyamatosan edz és gyakorol. Nincs ez máshogy a fegyveres erőknél sem.
Ha megvan a koncepció, megtörtént az eszközök beszerzése és elkezdődött az érdemi munka – kiképzés
és a kiképzett személyzet képzettségének folyamatos szinten tartása, nemzetközi gyakorlatokra járás, stb. –
akkor ezek után ragaszkodni kell a célokhoz, csak az ésszerűség határain belül szabad rugalmasan idomulni.
9

Ez egy másik, nem éppen sikertörténet, a zengői radar esete.
Ismét csak Lengyelország.
11
Mármint a minimum 2%-on felül esetlegesen.
12
Gondolok itt a helikopter flotta katasztrofális helyzetére, ami 2009 óta szégyenletesnek mondható. A Mi-24
helikoptereknél még a tisztességes búcsú sem adatott meg, lényegében szép csendben kimúlt a flotta.(2015) A
szállító helikopter „flotta” néhány helikopterből áll, még a kutató-mentő készültségi szolgálat adását sem képesek
már megoldani. Az utolsó gépekből is hamarosan elfogy az üzemidő (2015). A legutóbbi, 2013-as árvíz alatt a
személyzet vállalta olyan helikopterrel történő repülést, aminek az üzemideje már lejárt. A 2017-ben felújított
helikopterekkel az utolsó fejezet foglalkozik.
13
A magyar politikai „kultúrát” ismerve ez gyakorlatilag jelenleg szinte sci-fi kategória.
10
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Nem szabad gigantikus változásokat végrehajtani sem a kijelölt célok forrás és a célok terén, ahogyan a szél
fúj ötletszerűen, a változtatásoknak is összhangban kell lennie egymással. Egy képességet igen hamar el
lehet veszteni, de nagyon drága és időigényes újra megteremteni.14 Rombolni nagyon egyszerű, ezt
láthatjuk a Magyar Honvédség állapotán. Rengeteg fegyver-rendszert azzal a felkiáltással vontak ki, hogy a
felszabaduló forrásokból majd másra fog telni. Az egészből meg semmi más nem lett, mint szinte csak a vég
nélküli leépülési spirál, de valahogy soha nem történt meg nagy mennyiségben új eszközök beszerzése vagy
akár csak komolyabb bérfejlesztés.
Igen gyakran felmerülő téma különféle fórumokon vagy egyéb internetes oldalakon, ahol hozzászólási
lehetőség van, hogy miért nincs szükség légierőre vagy még a Honvédségre sem.15 A főbb „érvek” a lentiek
köré szoktak csoportosulni:
1. Minek vadászgép – vagy egyenesen Honvédség – ha a NATO úgyis megvéd minket?
2. Ki támadna meg minket, ha NATO tagok vagyunk?
3. Mire elég ilyen kevés vadászgép ilyen kevés fegyverzettel?16

Az 1. ponttal már foglalkoztunk a fentiekben. A NATO nem szeretetotthon. Ha mindenki azt az elvet
követné, hogy „majd a többi NATO tag megvéd” akkor milyen katonai ereje lenne egy katonai
szövetségnek? Hát, úgy nagyjából semmilyen. Mindenkitől egyforma követelményeket kell elvárni az
arányosság terén.
A 20-30 éves szolgálati idővel bíró fegyver-rendszerek, eszközök beszerzéseinél és továbbfejlesztéseinél
még azt sem lehet alapvetésként venni, hogy „mindörökre” NATO tag marad Magyarország, mert a Varsói
Szerződés is nagyjából egy pillanat alatt hullott atomjaira szét, pedig a kutya nem gondolta volna azt, 10
évvel előtte, hogy egy cirka 30 éve fennálló állapot ilyen gyorsan és drámaian meváltozik.
A 2. ponttal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy két NATO tagállam már vívott kisebbfajta
„háborút”, itt a görög-török konfliktusra, Ciprus megszállására kell gondolni.17 Bár jelentéktelennek vagy
nevetségesnek tűnhet, de izlandi őrhajók is kakaskodtak más nemzet hajóival halászati felségterületeket
illetően. A fenti esetekben a közös az, hogy senki nem avatkozott közbe a NATO-n belül, még az USA sem
koppintott a két egymással kakaskodó NATO tagállam fejére, hogy „tessék ezt abbahagyni”.
A 3. pont is részben már meg van válaszolva a fentiekben. Nem Magyarországnak kell a világ legnagyobb
légierőit és szárazföldi haderőit egyedül megállítani szükség esetén, az arányos szó játszik szerepet ismét.
Olyan védelmi potenciállal szükséges rendelkezni, hogy belátható időn belül semelyik szomszédos államban

14

Ökölszabályként talán az mondható el, ha pl. egy pilóta adott ideig nem kap lehetőséget a tisztességes felkészülésre
(pl. kevés repóra), akkor kb. ugyanannyi idő visszanyerni az adott képességet intenzívebb gyakorlással, a technika
erőteljesebb leterhelésével. Lásd a Mi-24 harci helikopter flotta feltámasztását 2017-ben, lásd az utolsó fejezetben.
15
Hozzáteszem, abban a formában, ahogy most van, néha igaz is. Ezen kellene változtatni...
16
A mennyiség később lesz ismertetve.
17
Az ügy kicsit zavaros és egyértelmű leírást nem nagyon találtam. Tény az, hogy volt fegyverszünet Görögország és
Törökország között (ha nem volt összecsapás, akkor miért kellett?), de tényleges harcról nem nagyon tudok. A török
csapatok harcba keveredtek az értelemszerűen a megszállás alatt a ciprióta görögökkel, de Ciprus nem volt NATO
állam. Úgyhogy ezt, mint példát NATO államok közötti összecsapásra én kicsit mindig erőltettetnek éreztem, a
későbbi légi incidensek szerintem sokkal súlyosabbak voltak, hiszen ezekre tisztán békeidőszakban került sor.
(Tarr Gábor kiegészítése.)
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történt radikális változás után se ragadtassa magát semmiféle kalandor jellegű vállalkozásba néhány
elmebeteg vezető.18
Érdemes azon elgondolkozni, hogy vajon a szerbek nekiugrottak volna Magyarországnak 1990 táján, ha
annyira leépült hadereje lett volna, mint van/volt a rendszerváltás után 15-25 évvel és milyen lehetőségei
lettek volna az országnak pl. egy vajdasági népirtás megakadályozására. A többi jugoszláv ex-tagköztársaság
lényegében szinte semmiféle nehézfegyverzettel nem bírt – ahogy ma (2017) a Magyar Honvédség sem – a
nehézfegyverzet nagy része anno szerb kézen maradt. A fentiek eredménye ismert, nagyjából
4 évig tartó véres polgárháború. Arról, hogy egy szomszédban zajló polgárháborúnak milyen negatív
következményei és hozadéka lehet, érdemes megkérdezni mondjuk Izraelt vagy bármelyik más országot
szerte a világban. Ma már ballisztikus rakétákkal lövöldözgetnek egymásra adott esetben a felek (Jemen és
Szaúd-Arábia.)
A másik fontos dolog az időtényező. Az utóbbi 2-3 évtizedben számtalan olyan történelmi változás
történt, amit nem igazán tudott megjósolni senki, egyetlen „majd én jól megmondom a tutit” határtalan
önbizalmú elemző sem. Arra, hogy milyen „lényegtelen” események történtek a közelünkben vagy
világszinten – amiket lényegében senki nem volt képes senki előre jelezni – csak néhány példa:


A 45 évig tartó kétpólusú világ, a két szuperhatalom által meghatározott világkép megszűnt.
Lényegében mindössze 2 év alatt atomjaira zuhant szét a Varsói Szerződés, a KGST, majd végül a
Szovjetunió is. Az eredmény? Puccs Oroszországban és a tagköztársaságokban is, polgárháború és
egymás közötti harc, némi népirtással fűszerezve.19



Irak lerohanta Kuvaitot 1990-ben, Iránnal háborúzott 1980-88 között.



Változások az arab világban, diktátorok bukása, forradalmak, polgárháborúk Észak-Afrikában és a
Közel-Keleten 2011 és azt követő időszakban és az Iszlám Állam által megszületése és „áldásos”
tevékenysége.



A 2008-as grúziai konfliktus.



2014-es ukrajnai események és polgárháború, Krím orosz megszállása.



Közvetlenül a szomszédunkban éveken át tartó véres polgárháború zajlott Jugoszlávia romjain. A
polgárháború alatt és után is bőven előfordult népirtás. Hol vallási, hogy etnikai alapon, néha meg
„csak úgy” szimplán a háborúkat kísérő szabad rablás keretein belül. Tegyük fel a kérdést, mi lett volna,
ha éppen magyarokat kezdtek volna ölni a Vajdaságban, vagy ezt a tevékenységet néha a határon
átruccanva is megteszik, ahogy anno a Vörös Khmerek Vietnámban?20

A fenti helyzetek történelmi távlatokban gondolkozva szinte a semmiből jöttek, de legalábbis meglepően
gyors lefolyásúak voltak. Hónapokról vagy legfeljebb 1-2 évről van szó. Ha már valamiféle kialakult
válsághelyzet van, akkor sejthető egy esetleges támadás, az nem a teljesen a „semmiből” jön. Az iraki erők
felvonulását is láttak a felderítő műholdak, csak éppen senki se tudta elképzelni, hogy Irak tényleg lerohanja
Kuvaitot annak diplomáciai következményei miatt. Abban a hitben éltek, hogy Szaddam Husszein felfogja,
hogy ennek milyen következményei lesznek, hogy ezt nem nézik el csak úgy a nagyhatalmak. Feltételezték,
18

Egy vicc szerint, aki nem tart fent saját haderőt, az előbb-utóbb kap egyet „ajándékba” mástól, amit majd eltarthat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_War, ez csak egy példa.
20
Távol álljon tőlem a turbómagyarság. A második példában mellesleg az egyik elvtárs ezután jól hátsón billentette a
másikat. Úgy látszik, hogy Vietnám nem érezte a szükségét a honvédelmi képesség felszámolásának, miután
egyesítette az országot és a nyugati beavatkozás véget ért. Persze egészen más idők jártak, de azért mégiscsak
megvédte állampolgárait a kommunista Vietnám egy másik dühöngő őrült elvtárs elmebeteg döntéseinek
következményeitől.
19
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hogy ez csak egyfajta erődemonstráció.21 Az esetet csúnyán benézték, viszont megvolt az eszköz a helyzet
kezelésére. (Bár ez lényegében az USA-t jelentette, a Koalíció többi tagja az USA nélkül képtelen lett volna
az Iraki erők legyűrésére úgy, ahogy megtörtént a Sivatagi Vihar alatt. Vagy úgy egyáltalában.)
A harckészültség emelésére a gyakorlati tapasztalat szerint van idő (normális országokban), ha a politikai
helyzet úgy kívánja, akkor a fegyveres erők magasabb készültségi szintre állnak át.22
Ha csak egy, a fentiekben felsorolthoz hasonló események közül komolyabb kihatása lenne
Magyarországra nézve, és nem áll rendelkezésre megfelelő védelmi képesség, akkor lényegében védtelen
az ország amennyiben nem tagja egy védelmi szövetségnek. Ismét csak ott vagyunk, hogy elvárt arányos
védelmi képességre van szükség, mert az önálló (terület)védelmi koncepció megvalósítása ennél jóval több
ráfordítást kíván, amire az országnak egyszerűen nincs erőforrása reális keretek között gondolkodva.
Viszont bármilyen védelmi képesség kialakítása évekbe telik, ha a semmiből kell megteremteni, még ideális
esetben is teljes és korlátlan anyagi támogatás mellett, maximális politikai hátszéllel. Két konkrét példa
alant, hogy a döntéstől a valós harcképességig mennyi idő telhet el.
Az 1990-es évek elején indult légierő-modernizáció keretében több vadászrepülőgép-beszerzési tender
került kiírásra az akkor hadrendben levő összes gép egyetlen típussal történő kiváltására. A felhívásra több
nyugati pályázó is jelentkezett, de az 1992 elején kezdődő beszerzés-szervezésre a politika, az ország
gazdasági helyzetéből adódóan lényegében csak két fajta választ adhatott. Vagy nem szerzünk be semmit –
ez is elfogadható lett volna – vagy az orosz államadósság terhére hajtunk végre fejlesztést.
1993. június 29-én jelentette be a kormányzat hivatalosan, hogy 22 db MiG-29A harci változatot és 6 db
UB kétüléses gyakorló változatú vadászgépet szerez be Magyarország, 800 millió USD értékben (akkori
árfolyamon.) A 2. harcászati „Dongó” repülőszázad állománya 100 napos típusátképzést követően tett
vizsgát, az első gépek 1993. október 15-én érkeztek meg, az utolsó 1994 márciusában. A műszaki átvétel
1993 novemberében, az átvételi berepülések 1994 márciusában zárultak le. A 1994 szeptemberétől már
nem váltásban, hanem a MiG-29-cel adta a század a készültségi szolgálatot Kecskeméten (Az addig
szolgálatot teljesítő MiG-21-es flotta a pápai repülőtérre települt nem sokkal ezután.)
A fenti esetben a délszláv válság és az orosz államadóság miatt kvázi „azonnal” beszerezhető, már
legyártott gépekkel is a döntéstől számítva teljes politikai támogatással is kb. 1 év volt a hadrendbe állítás
folyamata (szó nincs arról, hogy a pilóták mesterei lettek volna már az új gépnek). Ezt a tempót még
részben a hidegháborús szervezeti kultúra, illetve az oroszokkal való kapcsolat lehetővé tette, és persze
orosz technikától váltottunk oroszra. De a gépek még így kvázi lekésték a leforróbb és legbizonytalanabb
időszakát a délszláv válságnak. A beszerzés egyik legnagyobb mozgatórugója az volt, hogy a szerbek
rendelkeztek a típussal, Magyarországon ezzel szemben az egyszázados MiG-23MF századot leszámítva még
ekkor is MiG-21bisz és MF típusokat alkották a vadászlégierő gerincét.
A Gripen esetén, ha csak az első szerződéshez vezető döntést (2001.09.10.) vagy a 2003-as módosítást
vesszük alapul, akkor 9 illetve 7 év (!) telt el, amíg a Gripenek adták tisztán a készültségi szolgálatot, de a
forráshiány és program lassú felfutása miatt egy ideig nem géppárban, hanem csak egyetlen vadászgéppel.
21

Az 1967-es 3. Arab-Izraeli háború is egy megelőző csapással kezdődött Izrael részéről, Izrael az éppen felvonuló arab
seregeket támadta meg. Ők valahogy nem voltak derűlátók az ellenség lépéseit és szándékait illetően.
(Vonatkoztassunk el mindenféle történelmi felhangtól, csak a stratégiai helyzet szempontjából tekintsük példának.)
22
Végső esetben az állam a részleges, vagy a teljes mozgósítást is elrendelhetne, de értelme már nem nagyon van. A
sorkatonai rendszer megszüntetése és vele párhuzamosan az azt felváltó tartalékos rendszer kiépítésének
elmulasztása miatt.. Lényegében nincs olyan felnőtt generáció, aki megfelelő fizikai állapotban lenne és legalább
halvány fogalmai lennének a harcászatról vagy értene bármiféle haditechnikai eszköz használatához.
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Jól látszik a fentieken, hogy minél komplexebb és minél kisebb politikai hátszél (vagy akarat), annál
tovább tart egy fegyverrendszer beszerzése és hadrendbe állítása. Ráadásul 7-9 év után is a Gripen csak
levegő-levegő feladatkörben volt használható, ez 2017 végéig kvázi változatlan maradt, lásd később
Ha rendelkezünk az arányos védelmi képességgel, akkor a líbiai események jól mutatják, hogy a valódi
képességekkel bíró komoly légierők igen rövid reakció idővel képesek segítséget nyújtani, nem egyedül kell
szembenézni nagyobb fenyegetésekkel. Itt jön be a képbe a korábban már említett dolog, hogy milyen
védelmi koncepciónak kell megfelelni és ezt mivel elégíti ki egy fegyveres erő.

3.

MiG-29 leváltásának okai, lehetséges alternatívák

Az első „Gripen-döntés” idején (2001. szeptember 10.) a magyar MiG-29-es flotta alig 8 éves volt, a
gépek naptári életkora alig volt ennél magasabb, a gépek kihasználtsága rendkívül alacsony volt.23 Még a
rendszerváltás előtti időkkel összevetve is nagyon keveset repülhettek a pilóták (gépenként kb. 43/óra év,
tehát egy pilóta még ennyit sem repült), hát még a NATO-ban megkövetelt átlagos kiképzési
követelményekkel szemben.24
A MiG-29 flotta már ekkor sem volt teljes, ugyanis ott spóroltak a gépek üzemeltetésén, ahol tudtak.
Lényegében csak annyit költöttek rájuk, hogy tessék-lássék módon repülhessenek, már ekkor
megkezdődött a fegyvernem PR célokra való használata a politikusok részéről a valós képességek
megteremtése és fenntartása helyett. Egyes pilóták a többiek terhére a légi bemutatókra gyakoroltak és
készültek fel, azonban ez a normális üzemeltetés és harcászati felkészülés rovására ment. (Gépveszteség is
történt emiatt, Rácz Zsolt 1998-as katasztrófája is részben erre vezethető vissza.) Az eredeti 28 darab
gépből az ezredfordulót követően már csak kb. 14-15 darab volt repülésre alkalmas állapotban. (Ez nem
hadrafoghatóságot jelent.)
Ez részben a karbantartási lehetőségek korlátai miatt volt így – nincs pénz, nincs pótalkatrész25 – a reptér
„Jurassic parknak”26 csúfolt részen állt a szabad ég alatt a gépek fele, de az üzemképes gépek is végig így
voltak tárolva pár kivételtől eltekintve. 17 év alatt nem sikerült könnyűszerkezetes hangárokat felhúzni a
politikai vezetésnek néhány tízmillióért forintért, hogy az 1993-as árfolyamon 800 millió dollár értékű
technikát megóvja.27 Számokban kifejezve, a vadászgépek névleges beszerzési értékének kb. 0,1 százalékát
nem költöttük arra, hogy az állagukat megóvjuk. A „szégyenletes” kifejezés elég enyhe szóhasználat erre a
helyzetre.28

23

http://legiero.blog.hu/2010/12/08/viszonyitsunk_23_kontra_29, https://goo.gl/j75hs4
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 10.5. fejezet.
Viszonyításképpen az USAF számai két típussal. F-15C 295 óra/év 33 éves átlaggal, illetve az F-15E 460 óra/gép 26
éves átlaggal. Ezek után senkinek ne legyenek illúziói a magyar pilóták képzettségével kapcsolatban. Nem csak
magyarokhoz képest, de a világhoz képest néhány országot leszámítva teljesen más dimenziót képvisel az USAF.
https://www.dvidshub.net/news/222335/nellis-f-15s-odometer-hits-10000-flight-hours
http://www.combataircraft.net/2016/08/26/strike-eagle-hits-12000-flight-hours/
25
Erre mondták azt, hogy a meg nem rendelt pótalkatrész ritkán szokott megérkezni. Nem az orosz félen múlt, hogy a
gépekhez nem volt meg a szükséges műszaki támogatás.
26
http://spotter.blog.hu/2010/01/10/hogy_majd_egyszer_szamolni_tudjon_a_lelkiismeret
27
A svédek előírták, hogy svéd tulajdonban levő Gripen vadászgépeket klimatizált hangárban kell tárolni. Ez
természetesen nem jelenti az, hogy a Gripen egy esőt vagy a hideget nem bírja. Az átlagember is autózik hóban,
fagyban, jégben, esőben, de azért mégiscsak jobb dolog garázsban tartani az autót, pedig egy személyautó nem
kerül dollármilliókba...
28
Néhány évtizede ezért a régi rendszerben a harcképesség veszélyeztetése és szabotázs címszóval kezelték az ilyet.
Egyes országokban ennek egyenes és gyors kimenetele halálbüntetés és kivégzés ma is, ahogy itthon is járt ilyen
büntetés ilyen vétségért.
24
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Technikailag nem feltétlenül volt szükséges a MiG-29 cseréje.29 Bár az orosz vadászgép harcászati
elektronikája és fegyverzete a 4. (és 4+) generációs a nyugati gépekkel összevetve már nem volt a
legkorszerűbbnek nevezhető, a védelmi politikába a gépek hosszú távú üzemeltetése némi, vagy akár
komolyabb korszerűsítéssel elképzelhető lett volna, ahogy tették ezt a lengyelek és bolgárok és a
szlovákok.30 Csak légtérvédelmi feladatra – tisztességes üzemeltetés mellett – a MiG-29 is elég lett volna
nagyjából 2020-ig, a közép-európai erőegyensúlyt nem sértette volna. Persze, ezt azt feltételezi, hogy a
flotta fenntartása nem tessék-lássék és PR alapon történik, hanem valóban megkapja ahhoz a Honvédség a
szükséges forrásokat.
Egyes vélemények szerint, a (nagymértékben) modernizált MiG-21bisz típus további üzemeltetése is
valódi alternatíva lehetetett volna hosszabb átmeneti időszakra. A MiG-21bisz flotta kivonásakor a MiG-29
gépparkkal összemérve kiemelkedően magas hadrafoghatósággal rendelkezett.31 A romániai MiG-21
LanceR program összköltsége 400 millió dollár körül volt, a modernizációt az izraeli ELBIT cég végezte. Ebből
az összegből kb. 100 db32 különféle változatú MiG-21-et korszerűsítettek, és nem csak légtérvédelmi,
hanem csapásmérő feladatokra is alkalmasak lettek az eredetinél messze jobb képességekkel. Románia
ezzel párhuzamosan a MiG-29 vadászgépeket leállította és soha nem állították azokat újra hadrendbe, noha
kidolgozták, és egy gépen alkalmazták is a SnipeR fejlesztési csomagot. (Persze MiG-29-esek
továbbértékesítése nélkül lényegében ott is hatalmas nemzeti vagyont írtak le...)
A román MiG-21 vadászgépek abszolút repülési teljesítménye (csúcssebesség, emelkedő képesség,
hatótávolság, fegyverterhelés stb.) lényegében nem változott, de bizonyos tekintetben 4. generációs
képességek birtokába került. Ilyen például az autonóm módon végrehajtott precíziós csapásmérő képesség
lézervezérlésű bombával (GBU-12), sisakcélzóval kombinált nagy szögeltéréssel indított kis hatótávolságú
infravörös rakéta használat, továbbá a világszínvonalú
sisak display integráció is ide sorolható.
A pilótafülke is jelentősen átalakult, lásd balra a
képen,33 két többfunkciós kijelző került beépítésre, új
HUD és a szlovák MiG-29-hez hasonló integrált
kezelőpanel uralja a pilóta látómezejét. Ezeken felül a
jobboldali
többfunkciós
kijelző
felett
új
besugárzásjelző rendszer részeként korszerű kijelzője
került beépítésre. A gép NATO-kompatibilis IFF és
kommunikációs rendszerrel bír.
A MiG-21 LanceR nem rendelkezik radarvezérlésű – aktív- vagy félaktív vezérlésű – látótávolságon túli
célok elleni légiharc rakétával, azonban létezik olyan MiG-21 korszerűsítési program,34 ami ezt is lehetővé
tenné. Ilyen irányú kérést valószínűleg nem utasított volna el a cég, ha felkérik erre. A kivonáskor
rendelkezésre álló magyar MiG-21bisz gépmennyiségre vetítve még a romániai gépátalakítás fajlagos
költségének 2-3-szorosával is a Gripen program árának töredékéért jutott volna az ország nagyon komoly
29

http://jetplanes.blog.hu/2017/10/02/_minek_a_trabantba_szines_display_hat_ezert
A szlovák MiG-29 gépek korszerűsítésen estek át. Ez érintette az IFF és kommunikációs rendszert és a kabint is.
Valódi többfunkciós kijelző és az F-16C/D gépekhez hasonló integrált vezérlőpanelt (ICP – integrated control panel)
kapott a HUD alatt.
http://forum.keypublishing.com/showpost.php?p=1054753&postcount=55
31
A gépek búcsúrepülésekor bőven 80% feletti volt a hadrafoghatóság.
32
Nem találtam két egyező adatot. 100 és 110 gép közötti darabszámokat találtam a források között.
33
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/8/6/9/0439968.jpg
34
Az indiai MiG-21 Bison képes az orosz R-77 használatára.
30
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képességnöveléshez a régi, de jól bevált platformon nyugvó megoldással. Lehetővé vált volna komoly
mennyiségű fegyverzet beszerzése valódi képesség megteremtéséhez és a gyakorlatok végrehajtásához,
úgy hogy a szárazföldi haderő eszközparkjának fejlesztését nem mellőzi teljesen az ország.

4.

A sosem volt vadászrepülőgép tender

Ebben a fejezetben csak a történet végeredménye kerül csak részletesebben bemutatásra, a vesztes
ajánlatokkal nem foglalkozik. Az egyetlen reális alternatíva a Gripenek helyett lényegében valamilyen
változatú F-16 beszerzése lett volna. Az, hogy milyen, honnan és milyen kondíciókkal, arról később.
A 2001. szeptember 10-én meghozott döntés értelmében Magyarország 12 db együléses JAS-39A és
2 db kétüléses JAS-39B35 vadászgépet lízingelt volna 10 évre 20 800 bérelt repült órával, 160 milliárd
Forintért. A döntésben nagyon komoly szerepet kapott a svéd fél által vállalt gazdasági ellentételezés, a
lízingre elköltött pénzek nagy részét Magyarországon fektették be.
A cél az orosz függés megszüntetése, nyugati szemmel is korszerű légiharc képességekkel bíró gép
beszerzése volt, ami olcsón üzemeltethető. (Az olcsó szó igen relatív és sajátosan értelmezett fogalom, lásd
később.) A csapásmérő képesség másodlagos sőt, egyenesen mellőzött szempont volt, holott a Gripen
képességei lehetővé tették volna, hogy egy valódi csapásmérő gép birtokában legyen a légierő, ez a
képesség ugyanis az Szu-22 csapásmérő (vadászbombázó) gépek kivonásával lényegben megszűnt.36
Ráadásul a nagyjavítás utáni kvázi 0 órás Szu-22 gépeket vonták ki, amire szintén illik a szabotázs
kifejezés, mert a gépek továbbértékesítéses sem történt meg. Lényegében azt történt, mintha az ember egy
nagygenerálozott autót belelökött volna az árokba. Költői kérdés, hogy valaha is felelősségre vontak-e ezért
bárkit is...
A Gripeneknek a légtérvédelmi készültséget már azelőtt át kellett volna venni, mielőtt a MiG-29 flotta
gépein üzemidő hosszabbítást lett volna szükséges végrehajtani, de ez nagyon nem így történt, lásd később.
A 20 800 bérelt repóra átlagosan évi 100 óra repül órát biztosított volna a pilótáknak.37 Ez messze van a
NATO országokban akkor megszokott 140-180 (vagy adott esetben még több) repült órától, de ennyit a
többfeladatos gépek pilótái repülnek, akik a csapásmérést és a vadász feladatkör ellátását is gyakorolják.38
Magyar szemmel a 100 óra/fő/év repóra mennyiség is előrelépés lett volna. A Gripen programban reális
célokhoz reális forrásokat rendeltek.
Expedíciós képességekről és külszolgálatról szó sem volt, az akkori kormányzat a repülőgépeket soha
nem tervezte expedíciós feladatokra felajánlani, kizárólag hazai légtérvédelemben gondolkoztak. Hozzá kell
tenni, hogy kellő plusz források estén lépésről lépésre – amennyiben az ország gazdasági lehetőségei ezt
engedték volna – a képességek esetleges bővítése technikailag megoldható lett volna.

35

Kezdetben 24 gép beszerzése lett volna a terv, de ezt költségvetési okokból csökkentették.
http://legiero.blog.hu/2010/10/22/megtartasra_erdemesek_talaltattak_mig_29_szu_22
37
A tisztességes légierőkben a pilóta/repülőgépek aránya kb. 1,5:1, ennyi kell a folyamatos képesség fenntartásához. A
pilótának is van szabadsága, lehet beteg vagy lehet egyéb irányú kötelezettsége, pl. részvétel bizonyos képzéseken.
Ezen felül éles helyzetben, amikor a gépek sokat repülnek, akkor a pilóták terhelhetősége is véges.
38
A válság óta a világ minden légierejében a megszorítások miatt a rendelkezésre álló repóra keret csökkent, már
többfeladatos gépeken is néha csak 120-130 órát repülnek. A fejlettebb gépek szimulációs lehetőségei és
szimulátorai miatt már ez is elégséges lehet. A másik az, hogy a pilóták specializálódnak és egyes pilóták
gyakorlottabbak egyes tevékenységek terén. Ez persze csökkenti a harcászati rugalmasságot, de még mindig jobb,
mint teljesen elveszíteni egy képességet.
36
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Ez első körben a repóra keret növelését és komolyabb mennyiségű csapásérő fegyverezet beszerzését
jelentette volna, amivel az A/B változatú Gripenek meglevő csapásmérő képessége is kiaknázható lett
volna. Másodsorban ez gép időszakos korszerűsítését is lehetővé tette volna, ami a nyugati légierőknél
teljességgel megszokott. Ezek a nagyobb mélységű időszakos karbantartások ideje alatt végrehajthatóak a
flottán lépésről lépésre.39 Ez persze azzal járt volna, hogy átmeneti időszakokra a gépállomány nem lett
volna teljesen homogén állományú. A legvégső fejlesztési lehetőség a még több gép beszerzése lett volna.
(Ez már tényleg elég hipotetikus elképzelés.)
Fontos tisztázni, hogy a Gripenek beszerzése úgy történt meg, hogy valódi tenderre nem került sor. A
Kecskeméten tartott nemzetközi repülőnapon történő részvétel, a kampánytevékenység és a magyar
pilóták reptetése és a szóba jöhető vadászgépek értékelésének lehetősége úgy történt meg, hogy tendert
soha nem írtak ki, a gyártók ezeket a lépéseket saját üzleti kockázatra lépték meg.
A Gripen beszerzés hátteréről Allesmor Obranna tett közzé egy terjedelmesebb kommentet a HTKA.hu
fórumán,40 ez minimális szerkesztéssel és kiegészítésekkel lent található.
A vadászgép tender dolgot már sokszor, sok helyen megemlítették. Elmondanám, hogy nem volt
semmiféle tender. Egy tenderen van egy követelményrendszer, aminek az ajánlattevőknek meg kell
felelniük, aztán hajrá, győzzön a jobbik. Ennek előfeltétele, hogy hivatalosan ki kell mennie egy
tenderkiírásnak, részletezve a követelményeket.
Ezzel szemben nálunk 1995 szeptemberében a légierő vezérkari főnöke kiadott egy parancsot, mely
szerint meg kell kezdeni a korszerű harcászati repülőgépek vizsgálatához a szakmai és a gazdasági
kritériumrendszer felállítását. Ehhez jelöltek ki három hajózót (köztük az 1998-ban katasztrófát szenvedett
Rácz Zsoltot, továbbá Varga Ferenc Józsefet) és egy műszakiakból álló állományt és ők járták végig a
meghívásoknak eleget téve a különféle gyártók bázisait, ismerkedve meg az esetleges konkrét ajánlatban
majdan szereplő géppel, gépekkel. Ezután látogattak el hozzánk, Kecskemétre is a gyártók a gépeikkel.
Ezekből világosan látszott, hogy a vizsgálatra felajánlott géptípusok a kezdetek kezdetétől fogva a
következőek voltak: Mirage 2000-5, JAS-39A/B Gripen, F/A-18C és D változatú Hornet, illetve az F-16C és D
Block 50 (52) változatok. Ezeket a kijelölt állomány megvizsgálta a saját maga által összeállított
kritériumrendszer alapján, majd tett a Honvédelmi Minisztérium felé egy összegző jelentést. Ezt a jelentést
beismerten teljesen figyelmen kívül hagyták, majd döntés nélkül átadták az egész ügymenetet az 1998 nyár
elején hivatalba lépő Orbán-kormánynak.
Orbán Viktor 1998 augusztusában a kecskeméti repülőnapon jelentette be, hogy hivatalosan is leállítja a
tendert, a jelen lévő gyártók legnagyobb megdöbbenésére. Azaz, talán nem mindenkiére, mert a Lockheed
Martin már nem is jött el a repülőnapra. Az ő Spangdahlem-ből kölcsönzött F-16 Block 50-es bemutató
repülésük a gyári berepülőpilótával ugyanis 1997-ben a NATO Express (Kecskeméten tartott nemzetközi
repülőnap) volt, de 1998-ban csak a hollandok repültek F-16-ossal. Ha már Spangdahlem, innen csak egy
F-15C és egy A-10A jött statikus kiállításra 1998-ban, de nem repültek. Szóval úgy lett vége a tendernek,
hogy nem is volt semmiféle tender.

39

Hasonlóan a nagyipari üzemek tervezett leállása és nagykarbantartásakor, amikor a leállás alatt végrehajthatóak
kisebb-nagyobb fejlesztések és átalakítások.
40
https://forum.htka.hu/threads/general-dynamics-lockheed-martin-f-16-falcon.133/page-3#post-23299
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Amit sajnos nagyon sokan kevernek, az a 2000-ben indult elképzelés, mely szerint nem gyártóktól,
hanem egyes országok légierőitől kell nem új, hanem használt gépeket beszerezni. Ennek az elképzelésnek
valójában egyedül a svédek nem feleltek meg, mi több, az ő esetükben érdekes mód a kormány a
Wallenberg-csoporttal tárgyalt, amelyik a SAAB felügyelője (és résztulajdonosa), azaz nem közvetlenül a
fegyveres erőkkel ment az esetükben a diskurzus, de ilyen apróságon nem akadt fel már akkor se senki...
Az amerikaiak az elképzelésnek csak egyféle mód tudtak eleget tenni, mégpedig az arizonai sivatagban
tárolt használt F-16A gépekkel, melyeket egy MLU fejlesztési csomaggal tudtak volna egészen komoly
szintre felhozni, de az akkor a Honvédelmi Bizottságban ténykedő és erősen ellenérdekelt – értsd: az MSZP
a svédekkel kötött hosszú távú megállapodást, még a Horn-kormány idején – Juhász Ferenc ekkor fakadt ki
az azóta elhíresült „25 éves rémálom” kijelentéssel.41
A McDonnell Douglas nem tudott ajánlatot tenni, mivel használt F/A-18 Hornet nem volt sehol, a C/D
Hornet változat gyártása 1997-ben leállt, a céget felvásárolta a Boeing. Ebben az az érdekes, hogy a katonák
ekkor is tettek egy szakmai javaslatot, ami úgy állt össze, hogy a hajózó állomány az F/A-18-ast míg a földi
személyzet az F-16-ost jelölte meg preferálandó típusnak.
A műszaki állomány amúgy járt egy pár napos körúton Hollandiában, ahol megismerkedhetett a szóban
forgó F-16 MLU-val is. Ne feledjük, ezen típus az F-16 egyik legkönnyebb változata, amely több ponton
fejlettebb elektronikával bír(t), mint a nehezebb Block 50-es.
Az Orbán kabinet végül 2001. szeptember 10-én Matolcsy György gazdasági miniszter utasítására a
következő döntést adta a kisgazda Szabó János szájába: „14 darab Gripen”. Úgy, hogy a kisebbik
kormánypárti miniszter tíz perccel korábban még azt készült bejelenteni, hogy 24 darab F-16-ost szerez be
az ország. Hát ennyit erről...42

5.

Megváltozott elképzelések a 2002-es kormányváltást követően

A kormányváltás után 2003-ban módosították az eredeti szerződést, emiatt a gépek műszaki tartalma és
szállítási határideje is jelentősen változott. Már a jóval fejlettebb C/D változatok elektronikai felszereltségét
kértük, továbbá a levegőben történő üzemanyag felvétel (légi tankolás) képességét. Félreértések elkerülése
végett – amennyire látom, ez a hibás sztereotípia alakult ki – az eltérő Gripen változatok nem azért lettek
olyan drágák, mert olyan drága azt a töltőcsonkot a géphez beépíteni, illetve áttervezni és módosítani a
repülőgépek üzemanyagrendszerét. Az eltérő harcászati elektronika és egyéb képességek kerültek ilyen
sokba. Ennek köszönhetően a gép valódi csúcskategóriás gép lett, néhány képesség hiányát nem számítva43
a beszerzésükkor (és még ma is) a gépek műszaki színvonala és az általuk elérhető képességek tényleg
világszínvonalúak.

41

Ez már az akkor is bevett tudatlanság vagy tipikus hazudozás iskolapéldája volt. A felajánlott F-16 Block 15 ADF
vadászgépek nem voltak 25 évesek, valójában a legelső Block 1 változatok sem voltak akkor ennyi idősek. A Block 15
ADF változatokat a 1989-től korszerűsítve és felújítva adták át az USA légtérvédelmére – az F-106-ot ekkor már
kivonták –, de a hidegháború vége miatt ezekre a félig új vadászgépekre nem volt szükség. Nyilvánvaló volt, hogy a
programra elköltött pénz egy része így visszanyerhető lett volna az amerikaiaknak. Az F-16 Block 15 ADF gépek
légiharc képessége BVR terén felülmúlt még az AIM-7M félaktív Sparrow változattal a MiG-29 9.12-ét, illetve
csapásmérő képessége is némileg jobb volt azonos kategóriájú nem irányított bomba és rakéta-fegyverzet
használatával.
42
A 6. oldal elején megfogalmazatott elveket sehol nem alkalmazták...
43
Klasszikus SEAD képességgel nem rendelkezik a Griff, „radargyilkos” rakéta integrációja nem történt meg, de ez
erősen specializált feladatkör, csak a nagyon gazdag országok bírnak ilyen képességekkel.
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Az igényelt képességek egy része valóban indokolt volt, ugyanis a megrendelt gépek nem voltak NATO
kompatibilisek. Az ellenség/barát azonosító-rendszer (IFF) nem felelt meg a követelményeknek és hiába
volt jobb a gépek közötti adatkapcsolat (data link), a NATO-ban elterjedt Link 16 protokollt használó
rendszerekkel nem volt képes együttműködni. Ezek változatása helyes döntés volt, a gép elektronikájának
általános szintű még magasabb szintre emelése már nem feltétlenül, mert azok nem álltak összhangban a
fejlesztés árával és a rendelkezésre álló forrásokkal. (Ezen változtatások miatt is JAS-39 EBS HU a gépek
típusjelzése, nem teljesen azonosak Svéd Légierő gépeivel.)
Utólagos bölcsességgel belátható, hogy a szerződés-módosításnak volt egy akkor nem teljesen előre
látható komoly pozitívuma, a svéd vadászgépekkel sokkal közelebbi „rokonságban” vannak a Magyarország
által lízingelt vadászgépek. A Svéd Légierő ugyanis kivonta az aktív szolgálatból az utolsó A/B változatú
példányokat 2011-ben és már csak a C/D változatokat használja. Tehát amennyiben A/B változatok
beszerzése mellett döntöttünk volna azok üzemeltetése ma 2011 után már jóval problémásabb lenne.
Szélsőséges esetben extra költségekkel a svédek átépíthették volna az A/B gépeket utólag C/D változatú
gépekre vagy szükséges lett volna azokat alig 10 év után lecserélni C/D gépekre, amit nyilvánvalóan nem
ingyen biztosított volna a svéd partner. Ez utóbbi azt jelentette volna, hogy Magyarország 18 év alatt már a
harmadik (!) negyedik generációs vadászgép típust állította volna hadrendbe. Már a MiG-29 leváltása is
ezért problémás, a világ egyetlen országa sem váltott le 8-10 év után egy 4. generációs vadászgépet egy
másikra azok, akik Magyarországhoz képest gazdag oszrágok.
Azonban a szerződés módosítása miatt a C/D változatú Gripenek jóval később érkeztek,44 így a MiG-29
géppark egy részén mégis végre kellett hajtani az üzemidő hosszabbítást. Ráadásul a Gripen flotta
alulfinanszírozottsága miatt még 2009-ben is, az addigra már totálisan lesoványodott MiG-29 „flottával”45
felváltva adtak készültségi szolgálatot a Griffek. (A Gripen magyarul griffmadarat jelent.)
A teljes programköltség megnövekedett összege miatt a bérelt repóra keret 16 800 órára csökkent az
első tíz éves időszakban, ez pilótánként átlagosan mindössze 80 órányi repült óra keretet jelentett volna
évenként (1,5-szeres pilóta mennyiséggel számolva a gépek számához képest). A MiG-29-es állapothoz
képest még ez is előrelépést jelentett volna csak az óraszám alapján ítélkezve. Azt azonban meg kell
jegyezni, hogy a Gripenek beszerzése egyben olyan színvonalú szimulátor rendszeresítésével is járt, ami
képes kompenzálni az alacsonyabb repóra keretet az A/B gépekhez képest és a MiG-29-hez képest
magasabb színvonalú kiképzést és tudás szinten tartását teszi lehetővé. A hazai szóló szimulátor tréningen
kívül a Svédországban tartott komplex harcászati helyzetek modellezésére is alkalmas rendszeren46 tartott
intenzív kiképzés is egészen más dimenzió, mint amit az MiG-29 + Albatrosz gépekkel végrehajtott
vegetálással valaha is juthattak a magyar pilóták.
A probléma mindösszesen az, hogy egész más célt jelöltek meg a döntéshozók, valódi többfeladatú
flotta létrehozása és expedíciós képesség megteremtése volt. Ehhez a már említett 120 óra/év a reálisan
szükséges repóra keret pilótánként, ha ezt minden pilóta számára elérendő célként képzeljük el. Nem
maximum, minimum ennyi kellene.

44

Az első Gripen vadászgépek 2006 márciusában, az utolsó 2007 januárjában, 5 évvel a döntés után érkeztek meg.
Ugye emlékszünk még? Ez csak az első lépés, szó nincs semmiféle képességről vagy hadrafogható technikáról és
állományról..
45
4 darab együléses és 1 darab kétüléses gép volt ekkor már csak repülésre alkalmas, holott 14 darab gépen végezték
el az üzemidő hosszabbítást. Hogy ebből mennyi volt harcképes azt aztán tényleg csiklandós kérdés.
46
http://htka.hu/2013/03/13/gripen-pilotaink-csapast-mertek-svedorszagra/
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Még, ha figyelembe vesszük a szimulátoros képzést és a C/D Gripen fejlett, fegyverhasználatot imitálni
képes rendszereit is és az esetleges pilóta specializációt, akkor is elégtelen a megvásárolt repóra mennyiség
a célhoz, „egyenszilárd” pilótaállomány kinevelése szóba sem jöhet.47 Nyilvánvaló a fentiek tükrében, hogy
az anyagi források köszönőviszonyban sem voltak a kitűzött célokkal.
Egyfeladatú gép, légi utántöltés nélkül kizárólag hazai légtérvédelmi célokra = 20 800 óra
Többfeladatú gép + légi utántöltés + expedíciós álmok = 16 800 repül óra keret. Ki szerint van ebben
bármiféle ráció? A kérdés természetesen költői...
A fenti döntési sorozatban látható, hogy nincs az adott kormányoktól független kialakult
biztonságpolitikai koncepció és elfogadott álláspont vagy terv, hogy mi az ország számára fontos,
lényegében teljesen ötletszerű döntések születtek, ahol bizony kőkeményen megfogalmazódik a korrupció
lehetősége is. Ez a fajta hozzáállás jelentősen befolyásolta a Honvédség utóbbi évtizedében végrehajtott
legnagyobb értékű beszerzését és több évtizeden átívelő programját.48
A költségvetési források eleve kizárták azt, hogy a technikailag jóval többre képes gépekkel magasabb
szintű képességet hozzanak létre, mint amire a gyengébb képességű előddel képesek lettek volna, a
„hardverre” elköltött pénz miatt az üzemeltetésre egyszerűen nem jut forrás. A 12. fejezetben látni fogjuk,
hogy a svédek által gyakran hangoztatott „olcsó vadászgép” szlogennek jó, de Magyarország esetén a lízingszerződésben szereplő és kifizetett összegek köszönőviszonyban sincsenek ezzel a kijelentéssel.
A fentiek oka, hogy a magyar védelmi-politikai kultúra olyan amilyen. A Honvédség PR célokat szolgál
vagy csak nyűg kivéve, ha árvíz vagy hó helyzet van. A saját erőből „üzemeltetett” MiG-29 flotta
„szétrohadt”, a svéd féllel kötött erősen feláras szerződés ezt akadályozza meg. Persze ez az pont, ahol
nehéz nem arra gondolni, hogy erősen korrupciót nem mellőző módon áramoltak a pénzek és ennek
köszönhető, hogy miért kerül annyiba a „világ legolcsóbban üzemeltethető 4. generációs vadászgépe”
amennyibe. A macskakörömben levő rész okkal van úgy leírva. Lásd később.
Az évi 80 órás repült óra keret pilótáként nem elég ahhoz, hogy „koppig” lehessen elvinni a technikát a
pilóták által. Ezalatt értjük az, hogy van egy minimálisan megkövetelt óraszám, ami ahhoz szükséges, hogy a
pilóta „csak repüljön” a vadászgéppel. Szó sincs arról, hogy azt képes olyan szinten uralni és ösztönösen
használni, mint egy évi akár 180-200 órát repülő pilóta, sőt, egyes képességeket soha nem is sajátít el,
nemhogy szinten tartsa azokat. Persze létezik szimulátoros gyakorlás is, de azzal a manőverező légiharc
elemei nem gyakorolhatóak olyan szinten, mint a valóságban. A pilóta többnyire a két szép szemére
támaszkodik, a túlterhelési erők ellenére is képes feladatát végrehajtani, ha ebben eléggé gyakorlott, stb.
Ezzel nem azt akarja az írás sugallni, hogy a gépek biztonságos üzemeltetéshez szükséges gyakorlathoz
nincs elég repóra, ez elvileg teljesül – bár a 2015-ben gépveszteséggel járó túlfutásos balesetnél
gyakorlatilag nem lehet letagadni, hogy igen elemi pilótahibát vétett a rendkívül keveset repülő
bázisparancsnok –, de fontos tudatosítani, hogy a nagyvilágban számtalan olyan légierő van, ahol a magyar
pilóták lehetőségeihez képest számottevően több repülési lehetőséget biztosítanak a pilóták számára.
47

A hidegháborús időkhöz képes nyugaton és az USA-ban is csökkent a pilóták éves repült óra mennyisége, magasabb
repült óra mennyiség mellett is specializálják a pilótákat a kiképzés alatt. Ennek legszélsőségesebb esete az, hogy
egyes pilóták minimális vagy semmilyen kiképzést nem kapnak csapásmérés terén és csak légi harcra képezik ki őket.
48
Megint példa Lengyelország. Ott is volt kormányváltás, de érdekes módon senki nem piszkálta meg a futó F-16
programot és szó nincs arról, hogy 4 évenként valakik gondolnak egyet és alapjaiban változtatják meg a védelmi
politikát. Expedíciós képesség és ezekre vállalkozás az bizony pontosan ilyen irányváltás. Ez nem is lenne baj, ha
biztosítanák hozzá a forrásokat. Ez nemhogy a beszerzéskor, de később sem valósult meg, lásd EU V4 BG vállalást az
utolsó fejezetben.
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A műszaki tartalom pozitív változásán felül volt egy negatív is, a Magyarország által bérelt vadászgépek
hibridek. Csak a törzsszekció új – a légitankoló-csőcsonk kiépítése miatt – a szárnyak régebbi JAS-39A
gépekről lettek átszerelve, az új törzshöz illesztve. Mivel repülés közben a gép teljes súlyát a szárny
hordozza, ez a repülőgép élettartamának csökkenését vonja maga után. A bérelt óraszám mennyiség
tekintetében nem fenyeget az „veszély”, hogy szétrepüljék gépeket még akkor sem, ha a lízing lejárta után
a gépek itt maradnak, és magyar tulajdonban üzemelnek a továbbiakban.49
Az már csak hab a tortán, hogy nem Forintban fizetjük a lízingdíjat, ezért a valutaárfolyamok változása
miatt a program többe került az eredetileg tervezettnél.50 Nem csak a svájci frank hiteleseket sújtja a
világgazdasági válság és úgy látszik nem csak az átlagpolgár képtelen felmérni azt, hogy mit jelent az
ilyesfajta pénzügyi konstrukció...
Egy ideig a svéd fél igen erős segítségével történt az üzemeltetés, a földi kiszolgáló személyzet
feltöltöttsége nem érte el azt a szintet,51 hogy a meglevő gépek hadrafoghatósága elérje a békeidőben és
szerződésben elvárt 80%-ot.52 A kiszivárogott információk szerint olyan súlyos volt a helyzet, hogy még a
bérelt repórákat sem repültük ki a flottából, tehát lényegében a semmiért is keményen fizettünk, mint a
katonatiszt. (Ezeket utólag lerepülhetjük, amennyiben a hozzá szükséges hazai forrásokat biztosítják. Ha
nem, akkor a semmiért fizettünk.)
A gépek és személyi állományuk annak ellenére, hogy évek óta rendelkezésre álltak 2010-11
magasságában, még mindig nem voltak képesek az alapfeladat ellátására teljes mértékben, nevezetesen a
géppárban adott készültség adására.53 Ekkor talán mi voltunk az egyetlen NATO tagország, ahol szóló gép
adott készültséget. Szégyenletes.
Viszonyításképpen, a cseheknél 70 nap alatt vették át a készültségi szolgálat ellátását a Gripenek. Azt
persze hozzá kell tenni, hogy a gépekbe egyes dolgokat akkor még nem építettek be – pl. az infracsapdák
kazettáit – de azok nem szükségesek ennek a feladatkörnek az alapszintű ellátásához. A lengyel F-16 flotta
is fokozatosan épült fel, a terveknek megfelelően, a fokozatosan kiépülő képesség nem ritkaságszámba
menő dolog, hanem a normális ügymenet része.
A helyzet ma már lényegesen jobb, de a műszaki személyzet elvándorlása az alacsony bérszínvonal miatt
továbbra is probléma, ez különösen igaz a fellendülő gazdasági helyzetben. Nem a megbecsülés, az erkölcsi
és anyagi elismerés, hanem a szakma szeretete tartja meg az állományt, úgy, ahogy. Azonban nem erre
kellene alapozni, mert ez hosszútávon nem fenntartható állapot...
49

A szerződés szerint a lízing lejárta után a gépeket elvileg a Magyar Állam maradványértéken megvásárolhatja, de ez
a része a szerződésnek nem nyilvános. Lényegében ez lenne az egyetlen logikus lépés. Azonban a MiG-29 flotta
sorsából és az „odafentről” érkező támogatás ismeretében sejthető, hogy milyen sors várna a gépekre, ha nem
változik gyökeresen a magyar politikai vezetés hozzá állása a honvédelem kérdéséhez. Kannibalizáció, gyors
képesség vesztés és spórolás, ahogy a MiG-29-esnél ezt tapasztalhattuk kormányzattól függetlenül.
50
http://www.xe.com/currencycharts/?from=SEK&to=HUF&view=10Y Svéd korona és Forint árfolyama közötti
változás.
51
Ha egy pálya nem vonzó az anyagi és szakmai megbecsülés hiánya miatt, akkor ez nem is fog változni. A Magyar
Légierő
erőforrás
kihasználtsága
és
baleseti
statisztikája
szintén
„irigylésre
méltó”.
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 10.4 fejezet.
http://legiero.blog.hu/2009/11/25/bucsu_az_albatol_az_alca_helyet_ker
52
2011 márciusában demonstrációs céllal egy időben 10 db gépet emeltek a levegőbe, de ez csak PR fogás volt. A
légierő akkor nem volt képes szerint tartósan 10 db gép folyamatos hadrafoghatóságát fenntartani, pedig ez lenne
a minimum. Ma már ez teljesül, rendszeresen hajt végre repülést ennél több gép is. A baj az, hogy nem 8 év után
kellett volna ide eljutni.
53
QRA –Quick Reaction Alert
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Gripen, F-16 vagy MiG-29, avagy melyiket a három közül?

Csak a fejezet címben említett három vadászgép összehasonlítása történik meg nagyvonalakban. A
MiG-29 9.12 a felmerülő vadászgép beszerzés idején hadrendben álló típus volt. A többi beszerzésre
pályázó által felajánlott vadászgép lényegében az ár és műszaki tartalom miatt (véleményem szerint) eleve
esélytelen volt. Vagy túl sokat tudtak, vagy a képességeik ellenére méregdrágák voltak, tehát az ár/érték
arányuk volt kedvezőtlen.
Egyetlen kivétel volt, ami még közel állt egy kiegyensúlyozott ajánlatoz, az F/A-18C/D Hornet, de az
abszolút értékben bizonyult túl drágának. A Tornado ADV, Mirage-2000C és az első amerikai F-16 ajánlatok
egy része szinte a pofátlanul drága, de keveset tud kategória volt, foglalkozni sem volt érdemes velük.
Később az amerikaiak észbe kaptak és lényegében a lengyelekéhez hasonló ajánlattal álltak elő, de a hajó
számukra akkor már elment.
Felmerült F-16 MLU54 beszerzése többféle forrásból is. A probléma az volt, hogy erre csak gazdasági
ellentételezés nélkül kerülhetett volna sor, tehát valóban ki kellett volna fizetni mindent és semmi sem folyt
volna vissza belőle a gazdaságba, ami az ország gazdasági lehetőségeit tekintve fontos tényező volt.
A gépek rövid bemutatása előtt megjegyezendő egy igen fontos dolog. A háború nem magányos
pisztolyhősök párbaja. Kiképzési rendszerek és fegyverrendszerek csapnak össze. Ezért igazából két
vadászgép 1:1 alapon történő összehasonlításának a legtöbb helyzetben túl sok értelme nincs. A kérdés
mindig az, hogy az adott koncepcióval milyen valódi képességeket jelent a rendszerek és a kiképzés
összessége. Ezek viszont részben a gépek egyedi képességein és azok kombinálásán alapulnak. Kicsit a
farkába harapó kígyó esete, ezért nem elkerülhető a gépek képességeinek valamilyen szintű ismerete, ami
alapján eldönthető, hogy hogyan illeszthetőek egyáltalán bármilyen védelmi koncepcióba.

6.1.

F-16 Fighting Falcon

Az F-16 vadászgépet eleinte a NATO könnyű vadászgépének szánták minden korábbi típus – főleg az
F-104 Starfighter és az F-5A/E Tiger/Freedom Fighter vadászok – leváltására, de az idők folyamán jelentősen
bővültek képességei és igazi „mindenes” gép lett belőle. Az USAF tenderen a konkurense az YF-17 volt.
Vesztes ellenfele nem tűnt el végleg a süllyesztőben, később egy másik tenderen, áttervezett formában
befutó lett, F/A-18 Hornet néven lett ismert ez a vadászgép.
Az F-16 önmagában édeskevés, mint megjelölés. A repülőgép különböző altípusait Block XY jelöléssel
illetik, de másfajta jelölés is bevett. A régebbi verziók az F-16A/B típusjelzést viselik – az ’A’ jelű az együléses
a ’B’ a kétüléses változat – a Block 1 szériától a Block 15 szériáig bezárólag készült gépeket jelölték így.
A Block 25 szériától kezdve F-16C/D a típusjelzés, C az együléses, D a kétüléses változat. A Block 40/42
szériát F-16CG/DG a Block 50/52 szériát F-16CJ/DJ típusjelzéssel is szokás jelölni. Az első betű arra utal,
hogy egy vagy kétüléses, a második arra, hogy melyik szériának megfelelő képességekkel bír a gép.
A különféle altípusok egy részét folyamatosan korszerűsítették, egy részük újabb építésű volt. Az USAF
állományában a Block 30/32-től gyártott vadászgépeket hozták fel jellemzően Block 40/42 és 50/52
szintre.55 A régebbi gépeket leállították a Hidegháború vége után vagy már kirepülték a gépekben levő
élettartamot. Tehát az a kritika, hogy a típus 30 éves, „ősrégi és elavult” egyszerűen nevetséges, soha nem

54

F-16AM típus megnevezést is használnak, mert az MLU a program neve, de azok A változatú
módosított/korszerűsített változatok.
55
Pl. CCIP program. http://www.f-16.net/news_article2924.html
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állta meg a helyét. Nem volt egyetlen olyan F-16 ajánlat sem, ami a MiG-29 9.12-nél korszerűtlenebb lett
volna.
A különféle F-16 változatok külsőre tényleg szinte változatlanok,56 de ez csak azt mutatja, hogy
aerodinamikailag mennyire mesterdarab a gép.57 A burkolat alatt egészen más van, a gépek képességei
messze meghaladják a 30 éves alaptípusét. A gépek tervezett élettartama 8000 óra volt és ezt hozták is,
persze azért ezt a típust sem kerülték el a kisebb-nagyobb szerkezeti megerősítések.58
Az F-16A/B típusú gépek korszerűsítve lettek Európában, ennek eredménye az F-16AM/BM MLU
(Mid-Life Update) néven megszülető típus. Az F-16A/B sárkányszerkezete lett felújítva és elektronikailag
igen komolyan korszerűsítve. Beépített elektronikai zavaró berendezéseket, új radart, precíziós támadó
fegyverzetet kapott, továbbá látótávolságon túl vívott légi harcra alkalmassá tették az AIM-120 AMRAAM
légiharc-rakéta integrálásával. A folyamatos kisebb korszerűsítéseknek hála, még ma is igen potens típusnak
számít. Nekünk is fel lett kínálva egy ilyen konstrukció, az USAF (az USA légiereje) tartalékból kaptunk volna
lekonzervált gépeket, amiken elvégezték volna a szükséges korszerűsítéseket.
Az USA-ban a lekonzerválás az tényleg állagmegóvást jelent, és nem azt, mint nálunk, hogy a beton
mellett szétrohadnak a gépek. Az gyakorló éleslövészeteken célként használt Q-4 és Q-16 repülőgépeket is
évtizedek óta leállított F-4 Phantom II és F-16 vadászgépekből hoztál létre, tehát nem elméletről van szó.59
Szolgálatba állításakor az F-16 az első vadászgép volt, amit tartósan 9G túlterhelésnek ki lehetett tenni,
az F-15A gépek ekkor még 7,5G értékre voltak korlátozva, amit később toltak ki 9G-re. Mivel az F-16-ot
elsődlegesen könnyű vadászgépnek tervezték manőverező légiharcra, ezért 26 fokban hátradöntötték az
ülést így könnyítve meg nagy túlterhelések elviselését a pilótának, Ez viszont fokozott terhelést ró a pilóta
nyakára.60
Az F-16C/D többfeladatú, tehát képes mind légi célok, mind szárazföldi célok leküzdésére, az utóbbira
precíziós fegyverek széles skálájával sőt, a légvédelmi eszközök elleni specializált feladatkör ellátására is
képes speciális konténerrel vagy akár anélkül is, kisebb harcértékkel.61 Abszolút repülési teljesítménye
aránya meghaladja a Gripenét, a fegyverterhelése is nagyobb, mind fajlagosan, mind abszolút értékben.
Fékernyővel felszerelhető a gép, de az USAF és több más üzemeltető sem használja ki ezt az opciót.
Háborúban többször bizonyított már a típus több változata is, üzemeltetésével kapcsolatban messze a
legtöbb tapasztalat áll rendelkezésre. Kb. 15 millió repült óra (2017) áll már a típus különféle változatai

56

Ahogy egyébként az n+1-ik Szu-27 és MiG-29 prototípus is, ott egyesek mégsem írták le soha, hogy 30 éves és elavult
gépek lennének az alaptípus távoli leszármazottai. Gyönyörű szép kettős mérce, pedig a koncepció ugyanaz. Adva
van egy nagyon sikeres aerodinamikával bíró platform, hát miért ne használná az ember? „Csak” újabb és jobb
elektronika és fegyverzet kell a géphez.
57
4. generációs gépek aerodinamikai megoldásai a legkorszerűbb vadászgépeken is tovább élnek, mert érdemben nem
lehet és nincs is értelme növelni a gépek manőverező-képességét ezen oldalról. Az F-15E leszármazottjai (S, SA, SG, K
I változatok) és a Szu-27 megoldását öröklő Szu-30/35 vadászgépek aerodinamikai megoldása lényegében azonosak
a 30-40+ éves alapváltozatokéval. Ami változik az, hogy a sárkányt hogyan tervezik meg, illetve hogyan építik meg.
A változatlan külső ellenére a gépek belső szerkezete az eltérő szerkezeti anyagok használata, a számítógépes
tervezési lehetőségek és új gyártástechnológiák miatt nagyon eltérnek az őseiktől.
58
Lényegében alig van olyan vadászgép típus, ahol ezt nem kellett elvégezni.
59
https://en.wikipedia.org/wiki/309th_Aerospace_Maintenance_and_Regeneration_Group
http://www.amarcexperience.com/ui/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=213
60
A mell–hát irányú gyorsulásokat (erőhatásokat) az ember szervezete jobban tolerálja, mint a fej–láb irányút.
61
SEAD - Suppression of Enemy Air Defense.
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mögött, csak az USAF 10 millió óránál többet repült különféle változataival.62 Lényegében nincs vele
összemérhető üzemeltetési múlttal bíró 4. generációs vadászgép, messze a legsikeresebb és legelterjedtebb
ezek között. Noha a típus alapjai nagyon messzire nyúlnak vissza a továbbfejlesztéseknek köszönhetően sok
országban még több évtizedes szolgált előtt áll a típus.
Nincsenek már rejtett konstrukciós hibák benne és nemigen szolgál már váratlan meglepetésekkel az
üzemeltetése. Körülbelül 4500 darab épült eddig a különféle változatokból,63 több mint 20 ország
üzemelteti. Ez hatalmas előny az összes típussal szemben, főleg költségek szempontjából. Az USAF fajlagos
üzemeltetési költsége, tehát amennyiért a gép rendszerben végrehajtja a feladatait kb. 25 ezer dollár/óra
teljes életciklusra számolva, de ez függ sok tényezőtől függ, de erről a nagyságrendről lehet beszélni.
(Lásd később a 12. fejezetben.)
Talán ez a típus harcászati és technikai jellemzőket tekintve az ár/érték arányt nézve a legjobb a három
gép közül. A képességei nem ígéretek, lényegében kulcsrakész megoldást biztosít a gép, a kérdés csak az,
hogy mit kíván a kedves vevő és, hogy mennyi pénze van. A kategóriájában világbajnok.

6.2.

MiG-29 9.12. (MiG-29A Fulcrum)

Az MiG-29 (a Szu-27-tel nagyjából egy időben) az első szovjet 4. generációs vadászgép volt,64 az F-16
típusra adott szovjet „válasz”. Aerodinamikai kialakítása markánsan eltért az előd típusoktól, a legújabb
eredmények felhasználásával egy nagyon sikeres aerodinamikai alapkoncepcióból lett megalkotva.65
Különlegessége az aerodinamikai kialakításnak, hogy nyugaton már az instabil aerodinamikai kialakítás volt
a „divat”, számítógépes segítséggel kontrollálták az instabilitást, addig a szovjet mérnökök semleges-stabil
kialakítással tudtak nagy manőverező képességet elérni és kitolni a gép képességeit ezen a területen a 3.
generációs elődökkel összevetve.
Az orosz ipar képességei miatt az RD-33 hajtómű élettartama viszonylag alacsony a nyugati
hajtóművekkel összevetve, kb. 800 óra, szovjet szinten azonban akkor ez is nagy előrelépés volt. A gép
élettartama eredetileg mindössze 2500 óra vagy 25 naptári év, de üzemeltetési tapasztalatok szerint ez
meghosszabbítható 4000 órára, vagy akár még tovább. (Persze ez nincs ingyen.)
Látható, hogy az egyfeladatos vadászgépeknél megszokott óraszámmal – az amerikai F-15 és F-22
pilóták évi 120-140 órát repülnek manapság –a MiG-29 tervezett élettartama kb. 20 év lenne. Az, hogy
nálunk nem fogyott el az csak borzalmasan alacsony kihasználtság miatt volt, az nem a vadászgép érdeme.
Az F-15 tervezett élettartama 6000 óra volt, amit a későbbi tapasztalatok fényében 8 000 órára volt
növelhető. (Nem szabad elfelejteni, hogy egy gépet több pilóta repül, tehát ezzel arányosan nagyobb
terhelést kap.)
A hajtómű fogyatékossága, hogy erősen füstöl, már igen messziről elősegíti a gép vizuális észlelését.
Tolóereje viszont hatalmas, biztosítja a nagyfokú manőverező képességet légiharc konfigurációban és nagy

62

http://www.safety.af.mil/Portals/71/documents/Aviation/Aircraft%20Statistics/F-16.pdf
http://www.f-16.net/fleet-reports_article13.html
A többi elérhető statisztika is igen hasznos és részletes a géptípusról.
64
Ez inkább a főleg a gép repülési teljesítményére vonatkozik, a gép harcászai elektronikája nem volt összemérhető a
kortárs 4. generációs amerikai vadászgépekkel. A generációs besorolás és vadászgépe fejlődés történetét lásd a
Haditechnikai összefoglalóban, a 2.3 és 10.1 fejezetekben.
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
65
A szovjet időkben egy központi aerodinamikai kutatóintézet volt (CAGI), annak eredményeiket használta fel az összes
tervezőiroda. Ezért hasonló annyira a MiG-29 és Szu-27 és a korábbi gépek is sok esetben
63
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állásszögeken is megbízhatóan működik. A két hajtómű elvben nagyobb túlélőképességet is biztosít, de a
hajtóművek száma önmagában nem faktor.66
A nagyméretű levegőbeömlő nyílások közel
vannak a földhöz, ezért guruláskor előfordulhat, hogy
különböző szennyeződések jutnak a hajtóműbe,
károsítva azt. Ezt a veszélyt küszöbölték ki a tervezők
a szárnytőbe épített „kopoltyúk” segítségével. (Képen
sárga nyíl.) Guruláskor a levegőbeömlő nyílások
lezáródnak, ugyanekkor a szárny felső részén a
kopoltyúk kinyílnak, így szolgáltatva a levegőt a hajtóművek működéséhez.67 A MiG-29-es fékernyővel
rendelkezik.
A MiG-29 9.12 alapvetően egyfeladatos vadászgép, csapásmérő képessége szinte jelképes, ilyen célra
csak nem irányított bomba- és rakétafegyverzetet lehetett volna használni. Azok pontossága a fedélzeti
rendszerek miatt nem érik el a nyugati gépek által biztosított szintet. Mivel frontvadásznak tervezték ezt
nem lehet felróni, mint hiányosságot.
A MiG-29 elektronikailag korszerűtlenebbek a ’90-es évek F-16 és a Gripen bármelyik változatával
összemérve, a ’80-as évek eleji szovjet színvonalat képviselik. Az ellenség/barát felismerő rendszer
néminemű kiegészítése és átalakításával sem váltak a magyar 29-esek teljesen NATO kompatibilis gépekké,
ennek ellenére a NATO-nak nem volt kifogása azokkal szemben.
A MIG-MAPO még a vadászgép beszerzés felmerülésnek idején felajánlotta a „Turul” korszerűsítési
csomagot, Zsuk-M radarral aktív radarvezérlésű R-77 rakétákkal, NATO szabvány bombafüggesztő sínekkel,
RD-33-III hajtóművekkel – csökkentett füstöléssel és gazdaságosabb üzemanyag-felhasználással –
a sárkányszerkezet élettartamának kitolásával. Volt EADS-MIG felajánlás is, ebben szerepelt a NATO IFF
rendszer, bár a legmagasabb, háborús biztonsági protokoll nélkül. Ezek egyike sem valósult meg.
Egy 2008 végén bekövetkezett baleset sajátos öregedési problémára hívta fel a figyelmet, a függőleges
vezérsíkon korróziós probléma lépett fel, minden üzemeltető átvizsgálta a problémás területet. Több gépen
is jelentkezett a probléma, ami végül az orosz MiG-29 flotta nagyarányú leépüléséhez vezetett.68
Véleményem szerint a Turul csomag választása hiba lett volna. Az Indiával kötött különféle
fegyvereladások és fejlesztések kapcsán teljesen megszokott volt az árak felfelé módosítása, a Szu-30MKI
fejlesztése, illetve az ex-szovjet repülőgép-hordozó átépítése során 2-3-szor költségtúllépést próbáltak az
indiai féllel elfogadtatni.
A MiG-29K is minden, csak nem sikertörténet. Algériának új MiG-29SzMT vadászgépeket szállítására
szerződtek, de azokba használt, 20 éves alkatrészeket is beépítettek. Ezen tapasztalatok alapján a fent
felvázolt csomag végleges árcímkéje és képességei körül igen komoly kérdőjelek lettek volna. A 2008-ban
bekövetkezett katasztrófa és azt követő orosz MiG-29-es flotta elhalás a magyar gépeket is érintette volna
valószínűleg.
66

https://youtu.be/Xg_HY21453Y
Véleményem szerint ez rossz tervezési elv, pusztán üzemeltetési/reptéri fegyelemmel elérhető lenne a tiszta pálya,
máshol ez nem lehetetlen. Ezzel a húzással a harcászati hatékonyság csökkent, kevesebb a gépbe tölthető
tüzelőanyag. Sokan a hajtóművek nagy fogyasztásának tudják be a MiG-29-es kis hatótávolságát, de valójában ez
részben ebből is fakad. A korszerűbb MiG leszármazottakon (pl. MiG-35) a „kopoltyú” megoldást elhagyták.
68
http://htka.hu/2012/06/30/a-mig-29-esek-megerositett-vezersikjai/
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JAS-39 Gripen

Svéd fejlesztésű többfeladatos vadászgép. Az A/B változat képességei nagyjából az F-16C Block 25 táján
voltak, bár fegyverzete jóval korlátozottabb volt ,abszolút repülési teljesítménye elmarad az F-16-tól, ez
főleg a függőleges és „erő manőverek” terén mutatkozik meg. (Egy magyar pilóta szavait idézve, még egy
F-16 Block 30/32 ellen is nagyon szenvedős a közlei manőverező légiharc, egyértelmű fölényben van az
Falcon.)
A C/D variánsa szinte mindenre képes, amit egy 4+ generációs gépnek tudnia kell, leszámítva a klasszikus
SEAD képességet, amire Magyarországnak beszerzésekor nem volt szüksége. Fejlettebb adatátviteli
rendszerrel rendelkezik, mint a Link 16 rendszert használó NATO gépek, de ezt csak akkor képes kiasználni,
ha Gripen–Gripen kommunikácó van vagy a hozzá való földi adatkapcsolattal kommunikál.69 A NATO
kompatibilitás érdekében a magyar gépeket a szerződésmódosítás után ellátták a szükséges
módosításokkal, hogy a Link 16 protokolt használó gépekkel képes legyen adatkapcsolat felépítésére.
A Gripen kis méretéből adódóan a hatótávolsága a sztereotíp elképzelésekkel szemben nem rosszabb,
mint az F-16-é. A gép homlokellenállása nagyon kedvező és a beépített hajtómű fajlagos fogyasztása a
legjobbak között van. A Gripen tartja valószínűleg a leghosszabb bevetés rekordáját Magyarországon a
szueprszonikus gépek közül, 2 óra 15 percet elérő repülési idővel. A jóval nagyobb Szu-22-vel sem repültek
egy felszállás során ilyen sokáig, bár azt hozzá kell tenni, hogy a gép alacsonytámadó jellege miatt kis
magasságban a fogyasztás jóval magasabb. A Gripen is valószínűleg nagy magasságban végrehajtott feladat
közben hozta össze ezt a teljesítményt póttartályokkal. Lényeg a lényeg, a gép kis mérete egyáltalán nem
jelent elégtelen harcászati hatósugarat általánosan, legfeljebb egyes fegyverzet konfigurációk használata
esetén.
A felfüggesztési pontok száma kevesebb, mint az F-16-on, emiatt a fegyverzet variálhatósága korlátozott
az F-16-hoz képest, ahogy a függesztmények hordozható tömege is. A legnagyobb problémája a Gripennek,
hogy póttartály és csapásmérő fegyverzet esetén BVR légiharc-fegyverzetet, AIM-120 AMRAAM (vagy ma
már az európai Meteor) légiharc-rakéta nem függeszthető a gépre, jóval kevésbé variálható a fegyverzete,
mint az F-16C/D vadászgépeké csapásmérő konfigurációban, amennyiben póttartályokat is hordoz.
A kis méret előnye, hogy szabad szemmel nehéz észrevenni, bár ennek jelentősége a modern légi
harcban egyre kisebb. A kecskeméti MiG-29 pilóták beszámolói szerint 3 km távolság felett szinte lehetetlen
kiszúrni a Gripent, főleg, ha a háttér színe a géphez nagyon hasonló, felhős párás időben. A kis méret
meglepően kis radar „keresztmetszettel” társul, még a modern radarokkal is sokszor nehéz felderíteni
földháttérben, legalábbis azon gyakorlatokról kiszivárgott információk alapján, ahol a Gripen is szerepelt.
Manőverező légiharban gyengébb a „királykategóriás” 4. generációs típusnál (F-15, F-16, MIG-29 és Szu27/30 leszármazottak) az hajtómű korlátozott tolóereje miatt, de a kis légellenállás ezt részben képes
kompenzálni. Aerodinamikailag nem rossz a Gripen, csak sajnos nem elég erős a hajtóműve, hamar elveszti
a sebességét agresszív fordulók és főleg függőleges manőverek közben. Ezt a korszerűbb rakétafegyverzet –
nagy oldalszög eltérítéssel indítható kis hatótávolságú légiharc rakéta, aminek képessége csak sisak displayjel használható ki – és plusz önvédelmi rendszerek (MAWS)70 képesek lennének ellensúlyozni, 71 ilyenek
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Amit természetesen Magyarország nem vásárolt meg...
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
Lásd a Haditechnikai összefoglaló 4.4.1.5. pontjában, 210. oldal.
71
Lásd a „Gondolatok a légi harcászatról...” című írás utolsó fejezetét.
70
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azonban a lízingelt vadászgépeinken nincsenek, ellenben a Gripen akitív elektronikai zavarórendszere
elvileg csúcskategóriás.
Fegyverzete elméletben nagyjából megegyezik az F-16C/D típuséval, de a fegyverek integrációja messze
nem teljes, ezen felül probléma, hogy a Honvédség elégtelen mennyiséget szerzett be abból.72 A svéd fél
elméletben szinte bármilyen (nyugati) fegyver integrációt bevállal, persze nem ingyen. Tehát lényegében a
lízingelt gépek alkalmazható fegyverzete reálisan az, amit a Svéd Légierő gépei képesek használni, mivel a
többi megrendelő és a svédek sem igényelték az elvileg lehetséges opciók nagy részét. Ezért a
prospektusokban megjelenő opciók sokszor megvalósítható, de nem azonnal és ingyen rendelkezésre álló
képességeket jelentik. „Radargyilkos” levegő-föld rakétákkal sem bír, de ez igen specializált feladatkör, a
jóval komolyabb nyugati légierőkben is igen szűkös a kapacitás ezen a téren, ez nem igazán mínuszpont.73
Légiharc fegyverzetét AIM-120 AMRAAM és AIM-9 és IRIS-T rakéták különféle változatai alkothatják, de
ma már a legújabb Meteor légharcrakéta alkalmazására is képes már a típus. (A szerződés aláírásakor
láthatáron sem volt még a Meteor rakéta.) A többi korszerű vadászgéphez képest jóval korlátozottabb
mennyiségű levegő-föld fegyverzetet képes hordozni, főleg, ha póttartályt is függesztenek a szárnyak alá. A
Gripen alapvető problémája, hogy a svéd igényekhez igazodva készült, részben ez vezetett oda, hogy nem
igazán ért el exportsikereket a típus. Magyarország, Csehország, Dél-Afrika és Thaiföld rendszeresítette
eddig a típust, de egyik ország sem jelentős mennyiségben, Lengyelország egyedül annyi F-16-os vásárolt,
mint a fenti államok összesen vásároltak/bérelnek Gripent. Ezen felül a tendereztetés körülményei finoman
szólva elég korrupció gyanúsak voltak nem egy országban, ez Dél-Afrikában konkrétan bizonyítást is nyert.
A Gripen kapcsán szokás emlegetni, hogy alkalmas autópályáról üzemelni. A futómű kibírja a
kilebegtetés nélküli durva leszállásokat, a kacsa-vezérsík kitérítésével hatékony aerodinamikai fékezésre
képes. Ennek ellenére ez nem egészen pontos megállapítás. Technikailag a gép képes a szükséges feltételek
kielégítésére, a repülőgép oldaláról, azonban valós képességként való megjelenéshez más kitételek
teljesítése is szükséges. Előre kijelölt és megerősített útszakaszokról képes ezt megtenni, mert egy
repülőgép talajnyomása jóval nagyobb egy autónál vagy akár teherautónál is. Ilyen útszakasz
Magyarországon tudomásunk szerint nincs, illetve ezt az üzemet gyakorolni is kell, hogy valós legyen a
képesség. Még ha a gép képes is leszállni, akkor is szükséges valamiféle helyi infrastruktúra vagy teljesen
mobil háttér, hogy a gépet feltölthessék üzemanyaggal és fegyverzettel, ami szintén nincs ingyen, ilyet nem
szereztünk be. Tehát, valójában ez nem valós képesség, legalábbis itthon semmiképpen sem és nem jelenti
azt, hogy más típus erre nem képes. A Varsói Szerződés tagjaként (és még utána röviddel a rendszerváltás
után) MiG-21 típussal dögölt talajú füves reptérről is rendszeresen gyakorolták a repüzemet itthon, ahogy
lengyelek is autópálya/autóúton, de a finnek Hornet típussal és Tajvanon Mirage-2000-zel.74 Tehát erre
nem csak a Gripen képes, legfeljebb bizonyos szempontból alkalmasabb, de ez a képessége minden, csak
nem egyedi.

72

Ez enyhe kifejezés. Lásd később.
Bár e lengyel F-16C/D gépek bírnak ilyen kapacitással és elvben a Szu-22 gépek is, ha megvásárolták anno hozzá a
szükséges fegyverzetet. Persze azok még a szovjet időkből származnak, ezért azok képességei elvben meg sem
közelítik az AGM-88 HARM rakétáét.
74
https://youtu.be/be-uD1FCyok https://youtu.be/NpuORPtSxhY https://youtu.be/_hgjY_za9vA
https://youtu.be/pNk-ljy-diA
73
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Véleményem szerint bizonyos fejlettségi szint feletti ellenfél ellen értelmetlen ez a fajta üzem, mert sok
széttelepített helyet képtelenség védeni és sokáig ésszerű keretek között üzemeltetni. A mai navigációs
rendszerek és kommunikációs lehetőségekkel egy civilnek látszó ügynök által – főleg, ha csak pár ilyen
útszakasz van – nem nehéz beazonosítani a települési helyet és azt elpusztítani levegőből vagy más úton.
Ésszerűbb egy erős légvédelemmel és betonfedezékekkel rendelkező támaszpontról üzemeltetni a gépeket,
ahol a diverzáns akció lehetősége kb. a 0-hoz tendál és nagyon komoly támadófegyverzet szükséges a
reptéren levő gépek vagy maga a támaszpont életének csak megbénítására is.
A Gripen többfeladatos vadászgép, de terhelhetősége nem éri el az F-16 képességeit, hiszen kisebb a
gép, bár a mai precíziós fegyverek korában ez nem elsődleges fontosságú. Azt azonban hozzá kell tenni,
hogy ilyen kategóriájú fegyverekből – pl. a 250 font tömegű SDB bombából– Magyarország nem szerzett be
egyet sem, azonban az ehhez szükséges szoftverfrissítést megkapták a lízingelt gépek.
A Gripen alapvetően egy nagy ígéretnek indult, de források hiánya miatt nem érhette el azt a
sokoldalúságot és színvonalat az alkalmazott fegyverek és egyes képességek terén, mint az F-16C/D, de
néhány területen felülmúlja az általánosan elterjedt Block 40/42/50/52 változatokat. A probléma
alapvetően az típus ár/érték arányával van, lásd a 12. fejezetben.
A svédek további fejlesztésekben is gondolkoztak ennek eredménye lett a Gripen NG, ami. a Super
Hornet koncepcióhoz hasonlít leginkább. A gép méreteit kicsit megnövelték, törzshöz illeszkedő tartályok1
alkalmazását is lehetővé tették, AESA radart kapott, illetve megnövelték a felfüggesztési pontok számát is.
A tömegnövekedés miatt persze a hajtómű teljesítményét is meg kellett növelni, ezért az F404-en alapuló
(ezt az F/A-18A/B/C/D Hornet változatokba építették be) Volvo RM12 hajtómű helyett az erősebb F414-et
kapta, amit a Super Hornet típus is használ.
A Gripen NG-nek nagyon nagy szüksége lett volna az F414 EPE továbbfejlesztett hajtómű változatra, de
mivel nem tartott rá igényt a US Navy, ezért annak fejlesztését soha nem fejezték be. A teljes csapásmérő
konfigurációban repülő a gép hatósugara és repülési teljesítménye valószínűleg nem haladja meg a mostani
Gripenét, csak CFT-vel, de repteljesítménye akkor már tényleg igen messze lenne a „királykategóriától”.
Ellenben a fegyverzet variálhatósága már nemhogy eléri, de meg is haladja az F-16C/D lehetőségeit.
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7.

Fegyverzet konfigurációk és függesztési lehetőségek

7.1.

F-16C/D Fighting Falcon

Az F-16C/D változatok felfüggesztési pontjai.
Függesztmény

1

2

3

75

1
1

1
1

1
1
3
2
1
1(3)
1

AIM-9/IRIS-T
AIM-120
~500 font tömegű bombák (227kg)
~1000 font tömegű bombák (454 kg)
~2000 font tömegű bombák (907 kg)
76
AGM-65
AGM-88
AGM-154 JSOW
póttartály (300 US GAL, 1135l)
póttartály (370 US GAL, 1400l))
póttartály (600 US GAL, 2270l)
Felderítő konténer
ALQ-131/184
A – AN/AAQ-33 Sniper
A – AN/AAQ-28 LITENING,
A –AN/AAQ-14 LANTIRN
B – AN/AAQ-13
77
A/B –HARM targeting system (HTS pod)

4

5-CL

3
2
1
1

6

3
2
1
1

7

8

9

1
1
3
2
1
1(3)
1

1
1

1
1

POD
A/B

1
1
1

1
1
1
1
1db A
és 1db B

500, 1000 vagy 2000 font (1 font = 0,453 kg) tömegű bomba lényegében egy méret kategóriát jelöl, nem
tűpontosan ekkora tömegű bombát. A bomba lehet hagyományos, kazettás, lézer vagy akár GPS vezérlésű
is.
 A „buta” bombák közül az 500 fontos kategóriába tartozik az Mk-82, BSU-49 és az Mk-20 Rockeye
kazettás bomba. A precíziós bombára példa pl. a GBU-12 lézervezérlésű és GPS vezérlésű GBU-30.
 A „buta” bombák közül az 1000 fontos kategóriába tartozik az Mk-83 és kazettás bombák széles
skálája.78 A precíziós bombára példa pl. a GBU-16 lézervezérlésű és GPS vezérlésű GBU-32/35.

75

Az IRIS-T integráció egyes európai alkalmazóknál megtörtént.
A LAU-88 tripla AGM-65 indítósíneket az USAF kivonta az aktív szolgálatból 2000 környékén. Elvileg raktáron vannak
ilyenek, beszerzése elvben talán lehetséges. Ma már csak a LAU-117 indítósínt van használatban. A gyakorlatban
nagyon ritkán vitt 3 db rakétát a nagy légellenállás és tömeg miatt, többnyire csak 2 rakétát tettek a sínekre.
77
http://defense-update.com/products/h/HTS.htm
78
http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/cbu-87-specs.htm
http://www.youtube.com/watch?v=a00Spe8U6PM&feature=fvwrel
76
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 A „buta” bombák közül az 2000 fontos kategóriába tartozik az Mk-84, BSU-50. A precíziós bombára
példa pl. a GBU-10/24 – ma már az utóbbi az elterjedtebb, a Paveway79 család újabb tagja –
lézervezérlésű és GPS vezérlésű GBU-31.
Az F-16C/D összesen 9+2 darab felfüggesztési ponttal rendelkezik, ebből három „nedves”, a 4/6 és az 580
pontokon hordozhat póttartályt. Levegő-föld támadófegyverzetet csak a belső kettő (3/7 és 4/6)
szárnyfelfüggesztési pontot hordozhat. Légiharc-rakétát a 4/6 pontokat leszámítva az összes
szárnyfelfüggesztési ponton hordozhat.81 A törzs alatti felfüggesztési ponton elektronikus zavaró konténer
vagy felderítő konténert hordozhat a gép a póttartályon kívül.
A POD A/B függesztési pontok a szívócsatorna alatt a törzs első részén vannak. Ide a Block 25 változattól
kezdve különféle lézeres célmegjelölő konténerek82 és az éjszakai alacsonytámadó feladatokhoz szükséges
előre néző infravörös kamera83 és terepkövető radar84 konténere szerelhető fel, ezen felül a radargyilkos
rakéták hatékonyabb alkalmazását segítő HARM Targeting System (HTS pod) konténere a Block
40/42/40/50/52/50+ változatokon.85
A beépített gépágyú az amerikai gépeken jól bevált hatcsövű 20 mm-es M61 Vulcan típus, 511 db
lövedék kapacitással. Ez nagyjából 6 másodpercnyi folyamatos tűzcsapásra elég, a névleges 100 lövedék/sec
tűzgyorsasággal, azonban a Gatling elven működő fegyvernek idő kell ahhoz, amíg felpörög.
A repülőgép fegyverzetét légi célok ellen AIM-120 AMRAAM és AIM-9 Sidewinder rakéták különféle
változatai alkotják. Exportra manapság az AIM-120C-5 és C-7 változatot kínálják fel jellemzően. A
Sidewinder változatok közül lényegében a ’70-es évektől létező összes variánst képes használni. Ma már
lényegében csak az ’M’ és az új csúcskategóriás ’X’ változat különféle szériáit lehet a géphez beszerezni.86
Az ’M’ változat képességei ma már legfeljebb átlagosnak mondható, a Sivatagi Vihar alatt bebizonyosodott,
hogy még ez a változat is meglepően érzékeny a tömeges infracsapdák zavaró hatására. Az ’L’ és ’M’ verzió
indítási zónája ±27,5 fok (ez a befogási limit, de befogás után 40 fokig kitéríthető az infrafej) a ’X’ változaté
±90 fok, de ehhez sisak display – jellemzően a JHMCS – szükséges. Természetesen az X változat sisak display
nélkül is használható, de akkor az indítási zóna (oldalszög eltérés) számottevően kisebb.

79

http://en.wikipedia.org/wiki/Paveway
CL – centerline, középső, törzsfelfüggesztési pont
81
Az F-16 ADF változatú gépek képesek voltak már az AMRAAM előtt is látóhatáron túli légiharcot folytatni, mert képes
volt az AIM-7M Sparrow félaktív radarvezérlésű légiharc használatára. A 3/7 felfüggesztési pontokon tudott hordozni
egy-egy darabot. Mivel ezek a gépek az USA légtérvédelmét szolgálták és soha nem hagyták el (tudtommal) az USA
területét és a hidegháború után azonnal leállították a gépeket annak ellenére, hogy szinte vadonatújak voltak a
korszerűsítést követően. Ezek lettek felajánlva Magyarország számára is.
82
LANTIRN, Litening, Sniper lézeres célmegjelölő konténer (TGP – targeting pod) verziótól függően.
83
FLIR – forwad looking infra red
84
Pl. AN/AAQ-13
85
Egyszerre TGP+NAV pod + HTS nem lehet fent, de HTS+TGP valószínűleg igen. A kábelezéstől függ.
86
Éleslövészeten a Hidegháború alatt felhalmozott gigantikus mennyiségű L vagy P változatot szokták használni.
80
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JAS-39 Gripen

A JAS-39 C/D gépek felfüggesztési pontjai.
Függesztmény
AIM-9 /ASRAAM*/ IRIS-T
AIM-120
GBU-39 Small Diameter Bomb
~500 font tömegű bombák
~1000 font tömegű bombák
~2000 font tömegű bombák
AGM-65
87
Brimstone*
TAURUS KEPD 350*
AGM-154 JSOW*
RBS-15
póttartály (1100 l)
Recce Lite felderítő konténer
BOQ-X300 elektronikai zavaró konténer
AN/AAQ-28 LITENING

1
1

2
1
1
2
3
1
1
3

1

3
1
1
4
3
1
1
1
3
1
1
1
1

5

1
1

1
1

3
1
1
4
3
1
1
1

2
1
1
2
3
1

1
1

4 - POD

1
3

1
1
1
1
1
1
1

A Gripenekhez 80 darab felújított infravörös vezérlésű AIM-9L – ez elvileg az legutolsó szériás ’M’
változathoz hasonló képességekkel ruházza fel – és 40 darab AIM-120C-5 aktív radarvezérlésű légiharc
rakétát szerzett be a Honvédség, illetve ezek gyakorló / imitátor változatából néhány darabot.
A földi csapásmérő fegyverzetet a hadrendbe állítást követően 20 darab AGM-65G illetve 20 darab
AGM-65H88 rakéta alkotta csak. Döbbenetes, de hagyományos, kazettás vagy gyakorló bombát egyáltalán
nem vásárolt Magyarország, pedig ezek egy jenki szlogen szerint „hamburgerárban” vannak.89 Egy bomba
ára 1-4 ezer dollár (mérettől és típustól függ) szemben az AGM-65 Maverick 50-100 ezer dolláros árával,
vagy a mai lézerirányítású JDAM és kitek 30-100 ezer dolláros árával szemben. 2017-ben megtörtént sok
éves küszködés után csapásmérő fegyverzet beszerzése, de ezek körül is sok kérdőjel van, lásd az utolsó
fejezetben.
Csak az együléses gép rendelkezik beépített gépágyúval. A 27 mm űrméretű Mauser BK-27 teljes
javadalmazása 120 lövedék, ez körülbelül 4-5 másodperces folyamatos tüzelésre elegendő. A gépágyú nem
Gatling elven működik ezért tűzgyorsasága egyenletes.
87

A csillaggal megjelölt fegyverek nagy része nincs integrálva a gép fegyverzetébe, de kérésre megcsinálják. Pusztán az
elvi képességek és összehasonlíthatóság miatt tettem be a táblázatba.
88
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-65.html
89
Kazettás bomba beszerzése ráadásul már nem is nagyon lehetséges, mert Magyarország aláírta az Ottawai
Egyezményt, ami gyakorlatilag megtiltja a kazettás bombák alkalmazását, mert a fel nem robbant résztölteteket
taposóaknaként kezeli.
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MiG-29 9.12 8 (MiG-29A Fulcrum)
A MiG-29 szárnyain 3-3 darab felfüggesztési pont található, illetve
egy tovább a gép törzse alatt, a hajóművek között. A belső
szárnyfelfüggesztési pontokon félaktív radarvezérlésű 1-1db R-27R, a
külső szárnytartókon R-73 vagy R-60 infravörös vezérlésű légiharc
rakétát hordozhat. Döbbenetes, de a Magyar Honvédség gépei R-27R
rakétákkal nem vettek részt egyetlen éleslövészeten sem a 17 éves
szolgálatuk alatt, de R-73 rakétákkal is csak a legutolsón. Addig csak
R-60 légiharc-rakétával hajtottak végre gyakorló éleslövészetet, ami
Magyarországon nem volt fegyverzet része hivatalosan, bár a típushoz
integrálva voltak. (Az R-60 rakéták a már kivont MiG-23MF, Szu-22M3
és MiG-21bisz vadászgépek készleteiből származtak). Elképesztő és
igen jó indikátora annak, hogy itthon hogyan álltak hozzá a típus
„üzemeltetéséhez” és annak képességeinek kihasználásához. A törzs
alatt csak egy 1500 literes póttartály hordozható.

A MiG-29-re jellemzően 250 kg és 500 kg tömegű bombákat
lehetséges függeszteni – lényegében csak a kazettás bombának lenne
90
értelme – és nem irányított rakétákat tartalmazó UB blokkokat, de ezek harcértéke olyan minimális és
olyan elméleti lehetőség éles használatuk, hogy ezzel foglalkozni sem érdemes, a Gripen és F-16
csapásmérő potenciáljához nem mérhető képességeket biztosítanak ezek.
Ezt nem lehet felróni a gépnek, hiszen alapvetően egyfeladatos frontvadásznak tervezték vagy adott
esetben atomfegyver hordozónak. Rendelkezik beépített gépágyúval, egycsövű 30 mm-es GS-301 teljes
javadalmazása 150 lövedék. Ez nagyjából 6 másodpercnyi tűzcsapásra elég. A gépágyú nem Gatling elven
működik ezért tűzgyorsasága egyenletes.

8.

Manőverező képesség, közeli légiharc képességek

A MiG-29 a Gripenekkel szemben fölényben van (ha eltekintünk a légi helyzetkép alkotó képességtől és
annak következményeitől a lég harcok alapvető alakulására...) a nagy tolóerő és a sisakcélzó + R-73E légharc
rakéta miatt, ha azonosnak tételezzük fel az R-73E zavarvédelmi képességét az AIM-9L/M rakétával. Az
R-73E± 45 fokos szögeltéréssel indítható az orrhoz képest +8 G-s manőver közben is. A MiG-29 összes
szárnyon levő függesztési pontján hordozhat R-73 rakétát, de jellemzően csak a külső pontokra tesznek
ebből, mert a belső tartó az R-27R számára van fenntartva.
A Gripen képes lenne az IRIST-T vagy AIM-9X használatára is, ez „csak” pénz és elhatározás kérdése, de
ilyen kategóriájú légiharc-rakéta beszerzése nem történt meg, helyette felújított AIM-9L kis hatótávolságú
légiharc-rakétát szerzett be Magyarország. A fenti két korszerű rakéta ± 90 fokos szögben indítható. Az R-73
képességei a helyi háborúk tapasztalata alapján nem éri el azt, amit papíron tudnia kellene, de az infrafej
képessége valahol az AIM-9L és AIM-9M közötti szintre tehető, a rakéta kinematikai jellemzői felülmúlják az
AIM-9L/M változatokét a tolóerő-vektorált rakétahajtómű miatt.
90

A taposóaknákat tiltó egyezményhez aláírása miatt 2011 tavaszán ezeket a fegyvereket kivonjuk és megsemmisítjük.
A világ egyetlen katonai nagyhatalma sem írta alá ezt az egyezményt, de még a középhatalmak közül sem
mindenki. A Gripenhez is lehetett volna ilyen fegyverzetet beszerezni. Az USA és több más állam nem írta alá az
egyezményt a kazettás bombákra vonatkozó kitételei miatt, de a taposóaknák alkalmazásával a nem aláíró államok
közül több felhagyott. Tehát a taposóaknák alkalmazását „ideológiai” okokból már elvetik, de a kazettás bombákra
vonatkozó rész miatt nem csatlakoztak az egyezményhez.
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Laikusok és egyes „hozzáértők” szerint manőverező légi harcban „nincs ellenfele” a MiG-29-nek. Ez
finoman szólva nem igaz elég csak a lenti videó összeállítást megnézni.91 F-16 bármelyik változatával
összevetve azonos konfigurációban repülve egyáltalán nincs lehengerlő fölényben az orosz vadászgép, bár
ez kevéssé köztudott az MIG-29 körül kialakult mítosz és a repülőgép bemutatókon látott produkciók miatt.
A Fulcrum képességei valóban nagyon jók, de korántsem páratlanok a többi 4. és 4+ generációs géppel
szemben sőt, a „későn jövő” európai típusok közül pl. az Eurofighter Typhoon néhány helyzetben felülmúlja
azt.
A MiG-29 maximális forduló szögsebessége csak minimálisan haladja meg pl. az F-16 típusét (néhány
százalék az eltérés) vagy bármelyik más 4. generációs vadászgépét, de egyes magasság és sebesség
tartományokban a Falcon és más típus még, ha minimálisan, de felülmúlja. A MiG-29 orsózó képessége csak
160 fok/sec, ez durván kétharmada/fele a többi vadászgép értékeinek. A MiG-29 az esetek többségében
kicsivel nagyobb maximális forduló szögsebességgel bír, de lassabban vihető be és hozható ki a fordulókból,
ami ezt a minimális különbséget nagyjából el is tünteti. A pilóta reakcióideje és helyzetfelismerő képessége
sokkal inkább tényező, mint ez a marginális különbség.92 Az újgenerációs rakétafegyverzettel számolva
egyébként ez a kis különbség teljesen lényegtelen, de régen sem volt komoly faktor.
A fejlettebb légiharc rakéták és JHMCS megléte esetén 1 vs. 1 vagy 2 vs. 2 légiharc estén a nyugati gépek
számottevő fölényt élveznek. A harcászati hatósugara azonos konfigurációban kb. 30 %-kal marad el az
F-16-tól. (A gépek üzemeltetési kézikönyvéből számolható érték.)93 Ehhez jön még a MiG-29 hajtóművének
erős füstölése maximálgáz üzemmódon, a legvaksibb pilóta is messziről kilométerekről észreveszi főleg
égháttér esetén. Tehát hiába erőteljesebb a MiG-29 pusztán a repülési teljesítményt nézve, ha hatósugár és
más faktorok miatt az alig aknázható ki.
A manőverező légiharc során nem csak a tüzelőhelyzetbe kerülésig tart a küzdelem, itt jön be képbe az,
hogy típuson alkalmazott fegyverek műszaki megbízhatósága, használata mennyire nehéz és mik a fegyvere
korlátai. Ezen a téren a szovjet/orosz rendszerek többnyire alulteljesítettek élesben a papíron meglevő
képességeikhez képest,94 és persze a pilótán is nagyon sok múlik.

9.

Közepes hatótávolságú légiharc (BVR)95 képességek?

A látótávolságon túli légiharc képességek téren a MiG-29 9.12. teljesen elvérzik a korszerű F-16
változatokkal és a Gripennel szemben is. Csak az ’80-as évek eleji szovjet színvonalat képviselő félaktív
radarvezérlésű R-27R hordozására képes, és abból is legfeljebb csak kettőt lehet a gépre függeszteni. Az
R-27R kedvezőtlen tolóerő-karakterisztikája miatt még a ’70-es évek közepi AIM-7F és annak
továbbfejlesztett AIM-7M Sparrow változattól is elmarad a kinematikai hatótávolság terén.
91

https://www.youtube.com/watch?v=ry3HQQvIUjI
http://www.metacafe.com/watch/79929/f_16_vs_mig_29_traininig/
92
A Gripen képes nagyon nagy átmeneti szögsebességre, ahogy más vadászgép is csak tolóerő híján gyorsan veszti
sebességet, ha ezt kihasználja. Tehát a MiG-29 maximális átmeneti és az állandósult forduló képessége közelebb van
egymáshoz, mint mondjuk a Gripennél.
93
https://sg.hu/forum/uzenet/1074537255/80579 https://sg.hu/forum/uzenet/1074537255/80573
https://sg.hu/forum/uzenet/1074537255/80572
94
Etiópia és Eritrea közötti háborúban 3 darab R-73 rakétára volt szükség egy fegyvertelen MiG-29 lelövésére. A
körülmények nem tisztázottak, a minta nagyon kicsi, de akkor is mutat valamit. Félreértések elkerülése végett a
Sivatagi Vihar idején bebizonyosodott, hogy az akkori csúcskategóriás vadász (F-15C) ellen is lehet hatékonyan
védekezni. Egy esetben egyetlen MiG-25 lelövéséhez 4-5 db légiharc-rakétára volt szükség. A célpont képes volt
nagyon hatékonyan használni passzív zavaróeszközeit (infracsapda), ezen felül az egyik indított rakéta valószínűleg
meghibásodott az indítást követően. https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/ 255. oldaltól.
95
Beyond Visual Range
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Az F-16 és a Gripen 4-6 darab közepes hatótávolságú légiharc-rakéta hordozására képes, azok színvonala
messze felülmúlja a MiG-29-en alkalmazott R-27R rakétáét. A Gripen és F-16 szimultán célleküzdésre is
képes az AIM-120 AMRAAM aktív radaros vezérlésből kifolyólag. Az AIM-120B változat hajtóműve kettős
tolóerő-karakterisztikával96 és jobb teljes impulzus/tömeg aránnyal bír, számottevően nagyobb kinematikai
hatótávolságot biztosít. Az AIM-120C érdekes módon egy tolóerő fokozatú, de nagyobb hajtómű szekcióval
bíró változat, de az R-27-tel szemben kisebb tolóerejű, de viszonylag hosszú égésidővel rendelkezik (kb. 10
másodperc), ami még az B változatnál is nagyobb indítási távolsággal bír nagy magasságban indítva.
Az F-16C/D akár 3 db póttartály mellett is hordozhatja a teljes légiharc fegyverzetet, az AIM-120C-5 vagy
C-7 AMRAAM változatok használatára képesek.97 Ezen gépek rendelkeznek egymás közti adatkapcsolattal
– vagy bármely más Link 16 protokollt használó géppel – míg a MiG-29 9.12-esek nem. A Gripen esetén a
szárny alatti póttartályok hordozása korlátozza a légiharc-fegyverzetet, mert oda lehetséges AIM-120
függesztése.

10.

Aktív- és passzív védelmi rendszerek

Az F-16 összes változata képes a törzs alatti (centerline/CL) felfüggesztési ponton elektronikai
zavarókonténer (ALQ-131 vagy ALQ-184 hordozására), de újabb Block 52+ típus már beépített elektronikai
zavaróeszközzel bír, ezért a törzs alatti felfüggesztési pont felszabadul a póttartály vagy más függesztmény
számára. (Jellemzően póttartály számára.)
Mindhárom vadászgép rendelkezik rakétazavaró tölteteket tartalmazó kazettákkal, szóró rendszerrel
(dispenser). A legelterjedtebb F-16C/D változatokon négy darab kazetta található a törzs alsó részén a gépe
építve. Ezekbe jellemzően 30 darab infracsapda – 2x15 db, adott méretből,98 különféle méretű infracsapdák
léteznek – és 60 db radarzavaró köteget99 jelent kazettánként.
A kazetták száma az idők folyamán egyre nőtt, az MLU gépeken a kazetták számát megnövelték PIDS100
fegyvergerendák alkalmazásával a 3/7 függesztési pontokhoz tartozó fegyvertartókon. Azokba egyelőre (?)
csak radarzavaró töltetek tárazhatóak be, de tervezik olyan változat kifejlesztését is, ami képes infracsapda
alkalmazására is. Addig is a törzsben levő kazetták így felszabadultak, azokba 4x15 darab infracsapda
tölthető be, a PIDS kazettái a radarzavaró töltetek kerülnek, ami számottevő képességnövekedést jelent.

96

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 261. oldal.
Elvben régebbi változatot is használhat, de nekünk a kettő közül valamelyik áll rendelkezésre.
98
MJU-7 típus
99
RR-170 vagy RR-180
100
Pylon Integrated Dispenser System
97
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A törzsbe épített zavarótölteteket tartalmazó kazetták.

PIDS, fegyvertartó/függesztőbe épített zavarótöltet kazetták egy dán F-16AM (MLU) vadászgépen.

A PIDS-hez hasonlóan a dánok kifejlesztették a fegyvertartó gerendába integrált elektronikai
zavarórendszert, ami nagyjából egyenértékű az amerikai vagy más gépeken használt ALQ-131 konténer által
biztosított képességekkel. Mindezeken felül rendelkezésre áll vagy kombináltan MAWS és zavarótölteteket
vagy elektronikai zavarórendszert és MAWS rendszert magába foglaló fegyverfüggesztő is.101
Az F-16 képes vonatott rakéta csali alkalmazására is (ALE-50 típus) az 1999-es Allied Force
hadműveletben eredményesen szerepelt a 2K12 Kub (SA-6) légvédelmi rendszerek ellen elektronikai
zavarással kombinálva. (Más légvédelmi rakéta-rendszer is hatékony lehet, de élesben eddig csak a szerb
légvédelem 2K12 Kub és Sz-125M Nyeva rendszerei ellen volt esélye élesben bemutatkozni.)
Az MiG-29 9.12 aktív elektronikai zavaró-berendezéssel nem bír és konténer formájában sem áll ez
rendelkezésre.102 A függőleges vezérsíkok előtt, a géptörzsbe beépített kazettákba 2x30 darab 26 mm-es
infracsapda töltet vagy radarzavaró anyag tölthető be.

101
102

http://www.terma.com/media/105019/4868_pbl_pylon_screen.pdf https://goo.gl/rkqSmN
A 9.13 változat már igen, de Magyarország csak a 9.12 változatot kaphatta meg 1993-ban.
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Zavarótöltetet tartalmazó kazetták a MiG-29 9.12 típuson.

103

Az egyre jobban elterjedő korszerűbb vállról rakéták
indítható és egyéb légvédelmi rendszerek miatt,
körkörösen figyelő infravörös tartományban működő
rakétaindításra figyelmezető rendszerek egyre gyakoribbak
a vadászgépeken.104 Ezek a Gripen beszerzés idején még
nem számítottak alapkövetelménynek, korszerű rendszer
még amerikai gépeken sem volt, de utólag is beszerelhető,
akár fegyvertartókba, mint a PIDS esetén a zavarótöltetek
kazettái. (Magyarországon járt A-10A gépeken is látató volt
ilyen rendszer 2008-ban.)105 Ilyen berendezéssel
általánosan a három vizsgált vadászgép közül egyik sem
rendelkezik.
A
Gripen
rendelkezik
beépített
elektronikai
zavarórendszerrel, és a svéd elektronika soha nem a
bóvliságáról volt híres.106 A törzs hátsó részében 4 db
BOP/C kazetta van beépítve 4x24 db töltettel a standard
méretből. Ezeken felül azonban lehetséges azonban a
szárnyak alá felszerelt AMRAAM indítósínekbe integrált BOL rendszer használata is, ilyennel rendelkezik
Magyarország is. Ebbe egyenként 160 kisebb méretű infracsapda tölthető be, de jellemzően inkább a
törzsben levő kazettákban tárazzák be infracsapdákat a BOL sínek a radarzavaró anyaggal van feltöltve.
(Hasonlóan az F-16AM-en használt PIDS-nél.)

Zavarótöltetet tartalmazó kazetták Gripen felső és alsó törzsrészbe beépítve.
103

http://www.airliners.net/photo/Hungary-Air-Force/Mikoyan-Gurevich-MiG-29B-9-12B/1348719/L
MAWS – missile approach warning system, lásd részletesebben a Haditechnikai összefoglaló 201. oldalán.
http://www.northropgrumman.com/Capabilities/ANAAR54/Pages/default.aspx
105
http://legiero.blog.hu/2008/08/15/kecskemet_2008
106
Cifka Miklós megjegyzése, az adatkapcsolat technikai színvonalán keresztül illusztrálva a svéd elektronikai ipart
képességeit. 1965-tól STRIL-60 és a J-35B Draken már képes volt arra, hogy közvetlen rádióutasítás (ami könnyen
lehallgatható) helyett adatkommunikációval szolgáljon, amit ekkor még analóg kijelzőkről lehetett leolvasni. A Földi
rendszer számítógépei viszont már digitálisak voltak, ami nem volt kis szó ekkoriban. A Ja-37 Viggen esetében a
kijelzők már digitálisak voltak, és szöveges üzeneteket is tudott fogadni. Nagyjából ennyit lehet kb. tudni, meg
annyit, hogy a rendszert kis módosítással az osztrákok is megkapták, akik viszont nem nagyon voltak beszédesek a
rendszerrel kapcsolatban. A Gripen már a STRIL-90-et kapta meg, de hogy pontosan miben tudhat sokkal többet,
mint a Link 16, azt csak találgatni lehet, nem publikus minden képessége Ha mindenki oda meg vissza van tőle,
akkor aligha lehet kis dolog, ami plusz képességet nyújt. A NATO/USA által használt adatátviteli rendszerek a ’80-as
években, ’90-es évek elején a lenti linkel összefoglalva:
http://www.sg.hu/listazas_msg.php3?id=1074537255&no=51771
104
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Hatótávolság, légi utántölthetőség

Az F-16 Block 50/52, Block 52+ változatain egyes üzemeltető országokban alkalmazzák a törzshöz simuló
(CFT) üzemanyag tartályokat, továbbá már rendelkeznek beépített elektronikai zavaró berendezésekkel.
Ezeknél a törzs alatti függesztési pont rendelkezésre áll póttartályok számára anélkül, hogy az elektronikai
zavarás képességéről le kellene mondani. Ilyenek például a Lengyel Légierő F-16-osai is.
A JAS-39A/B nem volt levegőben utántölthető, azonban a reális igényeket és az export piacot
megcélozva a C/D változatok már igen. A Gripen legfeljebb 3 darab póttartályt képes hordozni, de ezek
közül a két szárny alatti hordozása esetén a csapásmérő fegyverzet erősen korlátozott, mert ezek a
legnagyobb teherbírással rendelkező felfüggesztési pontok, illetve BVR légiharc-rakéta sem áll
rendelkezésre, mert a középső szárnytartón van a csapásmérő fegyverzet hordozva. Légiharc
konfigurációban „csak” az közepes hatótávolságú légiharc-rakéták számát csökkenti 4 darabról kettőre.
A MiG-29 9.12. vadászgépek nem légi utántölthetőek. A két hajtómű közé, a törzs alatti függesztési
pontra egy póttartály függeszthető. Egyes MiG-29 változatok vihetnek a belső szárnyfüggesztőkön egy-egy
póttartályt, de a magyar gépek erre nem voltak képesek. Még, ha lehetséges is lenne ez ebben az esetben
egyetlen félaktív R-27R rakétát sem vihetne magával, a BVR légi harc képessége nullára csökkenne, tehát
harcászatilag értelmetlen lenne, ennek a lehetőségnek legfeljebb áttelepüléskor lenne haszna.
Háborús helyzetben a légi utántöltéssel való operálás számtalan előnnyel jár, pl. „virtuálisan” megnöveli
a gépek számát, mert megnő az őrjáratozási idő, a harccselekmények közelében töltött relatív idő a teljes
bevetés időtartamához képest.107 Tanker repülőgéppel Magyarország nem rendelkezik, de a NATO országok
tanker flottája együttműködés esetén elérhető. A líbiai események kapcsán látható, hogy a komoly légierők
részéről a gyors reagálás 12-24 órát jelent. Azért ennyire a semmiből nem jönnek háborúk, tehát van
realitása egy ilyen képesség megteremtésének és fenntartásának.
A probléma az, hogy NATO tanker közelébe egy bizonyos gyakorlati szint alatt nem feltétlen mehet, és
mivel a hazai pilótáink repóra mennyisége szűkös látható, hogy ez hova vezet. A gépek beszerzésekor
vásároltunk egy olyan képességet, ami az akkori kormányzati hozzáállás miatt igen hosszú ideig nem volt
realizálható (vagy talán soha).108 A cseheknél a pilótaállomány egy része rendelkezik a szükséges
jogosultsággal ehhez, bár ott csapásmérő feladatkörben az L-159 ALCA gépek tehermentesítik a
Gripeneket,109 így jut erőforrás erre a képessége. A másik tényező, hogy hozzánk képest kb. 30 százalékkal
több repórát lízingelnek az elkövetkezendő 10 évben, tehát a képesség fenntarthatóvá válik, hosszútávra
terveznek, nem ötletszerűen.
A következő oldalon látható a repülőgépekbe tölthető üzemanyag mennyisége eltérő konfigurációk
estén. Természetesen a gépek tömege és légellenállása komolyan befolyásolja a hatótávolságot és a
repülési teljesítményt, a táblázatban található értékekből a hatósugár/hatótávolság nem egyenesen
arányosan következnek. Azonban a táblázatból az jól látható, hogy még CFT-k nélkül is mennyire jól
skálázható az F-16 hatótávolsága és repülési teljesítménye még a CFT-k alkalmazása nélkül is, ahhoz bír a
megfelelő teljesítmény tartalékkal, hogy legalább Gripen szintű repülési teljesítménye legyen, azt messze
meghaladó repülési idővel és/vagy hatótávolsággal, köszönhetően annak, hogy az F-16 nagyobb üres tömeg
107

Haditechnikai összefoglaló 9. fejezet.
2015-ben a Baltikum légtérvédelmének ellátásához ez szükséges volt, ezért néhány pilóta megszerezte a képesítést,
de ez nem rendszerszintű képesség még ma sem.
109
Szó nincs arról, hogy az ALCA közelében lenne azon képességeknek, amire a Gripen képes, szóval csak emiatt senki
ki ne találja, hogy ALCA vagy bármilyen más vadászgép beszerzése kívánatos és jó ötlet lenne. Lásd később
bővebben.
108
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mellett függesztmények nélkül jobb teljesítménnyel bír, tehát abból többet őriz meg. (Ennek bővebb
magyarázatát lásd a Haditechnikai összefoglaló 11. fejezetében.)
MiG-29 9.12

F-16C/D

belső üzemanyag kapacitás

3340 kg (4175 l)

3230 kg (3980 l)

1 db póttartállyal

4650 kg (5675 l)

4200 kg (5115 l)

3305 kg (4030 l)

2 db póttartállyal (370 US Gal)

-

5560 kg (6780 l)

4205 kg (5130 l)

2 db póttartállyal (600 US Gal)

-

6985 kg (8520 l)

-

3 db póttartállyal (300+2x370)

-

6490 kg (7915 l)

5110 kg (6230 l)

-

7920 kg (9655 l)

-

3 db póttartállyal (300+2x600)
111

5040 kg (6240 l)

2 db póttartállyal (370 US Gal) + CFT

7370 kg (9040 l)

3 db póttartállyal (300+2x370) + CFT

8300 kg (10 175 l)

belső üzemanyag kapacitás + CFT

JAS-39C/D
2400 kg

110

(2930 l)

Üzemanyag kapacitás, összehasonlító táblázat. Az F-16 esetén megjelölve a póttartályok befogadóképességével, a
szárnyak függesztési pontjai függeszthető póttartályok eltérő méretűek a törzs alattihoz képest.

112

(A 600 gallonos póttartály csak áttelepüléshez használatos az F-16-nál, harcászati konfigurációban a
szárnyakon csak a 370 gallon befogadóképességű póttartály alkalmazható.)
Az F-16C típusnál fontos tényező, hogy még 2 db szárnypóttartály függesztése esetén is teljes légiharcfegyverzetet hordozhat, 6 db légiharc-rakétát teljesen tetszőleges konfigurációban. Két póttartály és
csapásmérő fegyverezet hordozása mellett is lehetséges 4 db légiharc-rakéta függesztése, ami akár 4 db
AIM-120 is lehet. Ez igen erős kontrasztban áll a Gripen szárnypóttartályos csapásmérő konfigurációjával,
ahol nem is lehetséges az AIM-120 függesztése.
A Block 50/52 és 50+ változatnál, amik integrált elektronikai zavaró berendezéssel rendelkeznek a
Sólymok az összes póttartály hordozására bármiféle képességcsökkenés nélkül a rakétamennyiség vagy
elektronikai harcászat terén sőt, CFT-vel még tovább is növelhető az üzemanyag mennyiség. A Gripen csak
3 db póttartállyal képes annyi üzemanyag befogadására, mint az F-16C pusztán a belső üzemanyag és CFT-k
használatával.
A Gripen, ha két póttartályt, továbbá a szárnyakon csapásmérő fegyverzetet is hordoz, akkor csak két
darab AIM-9/IRIS-T alkotja a légiharc-fegyverzet, ami nem mérhető össze az F-16C/D teljesítményével.
Ennél még az F-16A Block 1 légiharc fegyverzete is komolyabb volt mennyiségileg sőt, mivel itthon csak
AIM-9L korszerűsített változata áll rendelkezésre elmondható, hogy a magyar Gripenek közeli légiharcfegyverzete a ’80-as évek végi amerikai színvonalat idézi. Nagy hatósugarú csapásmérő konfiguráció esetén
a Gripen nem rendelkezik BVR légiharc-rakétával.

110

Egyes források szerint csak 2268 kg.
Az Interneten megtalálható források nagyjából mindegyike 450 US Gallon befogadóképességet említ egy darab CFT
tekintetében. Ez átszámítva kb. 1700 liter, vagyis 1360 kg (3000 font) tömegű kapacitást jelent. Ezzel szemben az
F-16C üzemeltetési utasításában (T.O. GR1F16CJ1) csak 2000 font befogadóképesség van feltüntetve. A fenti
táblázat a kisebb 2000 fontos tömeggel számolt, ebből került visszafelé kiszámításra a térfogat.
112
3
A kerozin sűrűsége 810-820 kg/m , de egyes esetekben a betölthető tömegből került a táblázatban kiszámításra a
térfogat és nem térfogatból a tömeg. Emiatt A kétüléses gépek belső üzemanyagkészlete valamivel kisebb, azok
nem kerültek bele a táblázatba.
111
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Üzemeltetési költségek

Az üzemeltetési költségek terén legalább akkora a zűrzavar, mint egy gép árának megállapításában. Az,
hogy milyen módon számolható ki egy gép vételára illetve üzemeltetési költsége, arról már korábban linkelt
Haditechnikai összefoglaló 10.3 fejezetében bővebben kifejtve található meg néhány gondolat.
Az üzemeltetési költség számításában alapvetően kétféle szemlélet uralkodik. Az egyszerűbb csak akkor
alkalmazható, ha felhasználó nem lízingeli repülőgépeket, hanem megvásárolja az, azt követően
lényegében minden költséget az üzemeltető áll, bár ez ebben a formában manapság nem teljesen igaz. Az
utóbbi évtizedekben már bevett szokás a terméktámogatás a gyártó részéről. A gépek vételára lényegében
azt is magába foglalja, hogy bizonyos mértékű apróbb fejlesztéseket már a gépek vásárlásakor beépítik a
vételárba, illetve ez lefedi az időszakosan szükséges mélyebb beavatkozások költségét is. (A Gripen esetén
ezek pl. 800 repült óraként szükségesek Svédországban, a gyártó üzemében.)
Emiatt tiszta fajlagos repóra költségről beszélni csak nagyon korlátozottan lehet, értelme alig van.
Jellemzően inkább időre vagy teljes életciklusra átlagolt értékkel szokás számolni. Ez azt mutatja, hogy
mennyibe kerül 1 repült óra fajlagosan. Ha például egy évben költöttek ’Y’ dollárt a teljes flotta
üzemeltetésére – ez tartalmazza az összes költséget a pótalkatrészektől kezdve a személyzet béréig, a
reptéren történő fűnyírásig mindent – és repült a flotta ’X’ órát, akkor a fajlagos költség értéke legyen ’Z’.
Akkor a fajlagos költség tehát (Z = Y/X).
Persze ez az érték nem fix, hiszen egy „bejáratós” vagy öregebb géppel nyilvánvalóan többet kell
foglalkozni illetve egyes években egyes gépek esetén mélyebb beavatkozás és karbantartás válhat
szükségesség, ami több ezer munkaórát és több millió dollárt is felemészthet úgy, hogy a gép akár
hónapokig a földön marad és egy órát sem repül. Persze egy idő után beáll egy átlagos szintre az összeg
egyenletes üzemeltetés során, továbbá lehetséges mozgó átlaggal is számolni.
Mozgó átlag alatt azért értjük, hogy több adatból csúsztatva számoljuk az átlagot. Ha pl. 10 év
üzemeltetési költsége rendelkezésre áll egy vadászgép flottáról, akkor például 3-5 évet átfogó átlagokkal is
lehet számolni. Tehát 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10 évek átlagos üzemeltetési költségeivel. Ezzel az időszakos
karbantartások és egyéb időszakos változó költségek kisimulnak, kisebb lesz az vizsgált periódusok szórása,
mintha az egyes évek átlagát önmagunkban vizsgálnánk. Ennek legszélsőségesebb esete, amikor mindig a
teljes szolgálati időszakra számolt költségekkel határozzuk meg az átlagot. Tehát, az első évben az első
évével, a 10. évben meg az első 10 évben elköltött forrásokkal.
Azért itt is lehet trükközni, például nem beleszámítani az ipari nagyjavítás költségét, ami nem szorosan
vett üzemeltetési feladat, de a gép teljes életciklusának üzemeltetési költségében mégis benne foglaltatik.
Azzal is lehet elkenni egyes költségeket, ha pl. két repülőgép század üzemel egy reptéren. A reptér
infrastruktúra költségeit, hogyan és milyen arányban terhelik rá a gépek üzemeltetésére? Egyáltalán
ráterhelik? Látható, hogy nem egészen triviális a költségek kiszámítása és egyetlen statisztikai átlaggal
kifejező érték meghatározása.
A másik személet a fejlesztés + gyártás vagy pusztán a gép legyártásának költség kalkulációjához hasonló
módon történik. Egy képesség megteremtése és fenntartása annyiba kerül, amennyibe a teljes rendszer
kiépítésének költsége plusz üzemeltetési költsége, elosztva a teljes repülési óraszámmal. Ezt pedig
értelemszerűen a kivonás napján lehet csak kiszámolni korrekt módon, amibe meg hosszútávon eléggé
bekavar az infláció, tehát ez is mozgó átlaggal számolva nem egy állandó érték, de akörül ingadozik. Ez
viszonylag hosszú időszak után elég jól leírja a valóságot. 10 év üzemeltetés után jó képet lehet kapni arról,
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hogy a második 10 év mennyibe fog kerülni. Hiába vesz bárki bármennyi vadászgépet, azokat üzemeltetni is
kell és fordítva, hiába akar üzemeltetni, ha nem vett semmit.
A lent követező néhány bekezdés az F-35 kontra 4. generációs című írásból került átemelésre, illetve
kismértékben bővítésre.
A gépek beszerzési árától eltekintve – feltéve, hogy adott összegből X darab gép vétele úgyis
megtörténik – még mindig le lehet választani a gépek korszerűsítésének árát, tehát eltérünk a „mindent
beleszámolunk” számítási megközelítéstől a képesség megteremtését és megtartását nézve. A maximális
fajlagos üzemeltetési költség érték akkor adódik, ha ebbe minden költséget beleszámolunk, ami a gépek
teljes életciklusa alatt felmerülhet. Ipari szintű nagyjavítás t (még, ha egyesek eufemisztikusan nem is ennek
hívják a folyamatot) korszerűsítéseket, szoftver-frissítéseket, élettartam-hosszabbítást, stb. Ezek egy
vadászgép életciklusa során tízmillió dolláros nagyságrendben is mozoghatnak egy gép tekintetében.
Nézzük, hogy milyen adat érhető el a fajlagos költségek számításhoz a C/D változatú Gripenekről, ami a
„mindent beleszámolunk” szemlélethez a lehető legközelebb áll. Magyarország 12+2 darab C és D változatú
Gripent lízingel (bérel) Svédországtól. Bár a magyar gépek nem teljesen azonosak a svéd gépekkel, de igen
közeli rokonai azoknak. A magyar gépek sárkányszerkezetének egy része – nevezetesen a szárnyak –
használtak, azok A/B változatú gépekről származnak, csak a gép törzsszekciói új gyártásúak, ezen felül a
NATO követelmények miatt Link 16 protokoll használatára képes adatátviteli rendszerrel is el vannak látva.
Lehetséges, hogy az exportált változat harcászati elektronikája kismértékben eltér, de az üzemeltetési
költségek terén ennek markáns hatása nemigen van.
A lízingelés egyre elterjedtebb formája az üzemeltetések a kisebb országok számára, főleg a csak
áthidaló megoldásként beszerzett gépeknél, ahogy pl. az olaszok tették az öregebb, de légtérellenőrzése
bőven megfelelő F-16 vadászgépeikkel.113 Magyarország ennél lényegesen hosszabb időtartamú bérlést
választotta, ami meglehetősen egyedi és újszerű megoldás volt akkor.
A metódus előnye a számítás szempontjából, hogy ez van legközelebb a „mindent bele” üzemeltetési
költséghez, hiszen a költségek döntő hányadát – amennyiben az üzemeltetési támogatást is magába foglal –
tartalmazza a szerződésben szereplő összeg. Magyarország tekintetében ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag
csak a kerozint és a vadászgépet üzemeltető magyar infrastruktúra tárgyi és személyzeti költségét kell a
szerződésben szereplő áron felül kalkulálni. Persze a lent bemutatott számítás nem tűpontos, de arra bőven
megfelelő, hogy lássuk, amit látnunk kell.
Magyarország 2003-ban 10 éves bérleti szerződést írt alá 16 800 bérelt repült órával, amit 2012-ben
10 évvel és megint csak 16 800 órával meghosszabbított. Az első tíz év lízing költsége kb. 240 milliárd Ft, a
második 10 évé 490 milliárd Ft.
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http://www.f-16.net/f-16_users_article10.html 10 évre bérelték azokat, korábban angol Tornado ADV-ket
használtak 10 évig szintén bérelve, de nagyon nem voltak megelégedve a típussal annak ellenére, hogy csapásmérő
változatát évtizedek óta használták.

35

HTKA.hu

JAS-39 & MiG-29 és a Honvédelem

A költségek változása az inflációnak és a Forint más devizával szembeni gyengülésének tudható be.
2012-es Forint árfolyamon a következő becsült értékek adódnak ki. (220 Ft = 1 USD közelítéssel.)114



Az első tíz évre 20 millió Ft/óra értéket kapunk, ami kb. 90 000 USD/óra.
A második tíz évre 15 millió Ft/óra értéket kapunk, ami kb. 70 000 USD/óra.

Hát szó se róla, az eredmény sokkoló úgy, hogy ebben a fent említett Magyarországra eső tételek még
nem is szerepelnek, de ezek nagyságrendje kb. 5000 USD/óra. Természetesen a gépek üzemeltetési
hátterét is ki kellett építeni, és a már említett lízingnek vannak árfelhajtó tényezői. Így jár az az ország,
aminek politikusi garnitúrája miatt ilyen szerződést kell kötni, hogy amortizálódjon le a technika a földön,
de pusztán ezek együttesen nem indokolják ezt az ennyire magas fajlagos költséget.
A gépek fegyverzetének ára is egy külön szereződés tárgyát képezi, tehát nem attól lett annyira drága a
Gripen, hogy a fegyverzet beszerzésnél fogott vastagon a ceruza. A fent említett fajlagos költségek takarják
azt, hogy mennyibe kerül kiépíteni a képességet és azt fenntartani, csak a hordozó gépet figyelembe véve.
Vagyis nem egészen, mert azzal összevetve, amikor az adott ország tulajdonában vannak a gépek, még
hiányzik egy „apróság”. Ennyi pénz leszurkolása után Magyarország még 20 év után sem lesz a tulajdonosa
a Gripeneknek, azokat maradvány értéken lehet a lízing lejárta után megvásárolni, de hogy mennyiért az
nem tudni, mert az a része a szerződésnek nem nyilvános. Kettőt lehet találni, hogy miért...
Nehéz nem másra, mint a korrupcióra gyanakodni, mert a gép méretéhez és képességeihez mérten a
(pofátlan) marketing anyagokhoz és abban szereplő csodálatos értékekkel szemben a fenti durva számítás
azt mutatja, hogy a Gripen nemhogy a legolcsóbb, de talán a világ legdrágábban üzemeltethető
vadászgépe. Pontosabban fogalmazva, a magyar módon, magyar politikusok által kötött szerződés szerint
kerül ennyibe. Hogy a svéd Gripen Svédországban mennyiért repül, arról nemigen találni adatot. Ismét
húszforintos kérdés, hogy vajon miért...
Annak ellenére, hogy a számítás durva és a valuta árfolyamok is változtak az eltérés akkor az USAF által
üzemeltetett szintén egyhajtóműves F-16C/D üzemeltetési költségével szemben, hogy az (véleményem
szerint) kimagyarázhatatlan. A ceruza vastagon fog, de nagyon.
Tehát, ha 20 éven túli szolgálati idővel számolunk, akkor a fenti fajlagos költségekre még rárakódik a
gépek maradványértékének az ára, amennyiben megvásároljuk azokat, egy jelenleg nem ismert összegért.
Ehhez képest a svédek által propagált 4-5 ezer dolláros repóra költség érték ízléstől függően a pofátlan
marketing és az ordas hazugság közötti skálán helyezkedik el valahol. A fenti összeg kis túlzással arra elég,
hogy a gépet feltankolja az üzemeltető és a személyzet közvetlen költségét fizesse és kb. ennyi. Két
egymást követő meghibásodás-mentes repülésre ezt elvi szinten ki lehetne ezt mutatni, de a teljes
élettartamra ez a fajlagos költség igen messze van. Ezért ezzel reklámozni a Gripen vadászgépet mindenféle
kommentár nélkül (véleményem szerint) valahol nettó hazugság és pofátlan marketing propaganda között
van valahol.

114

Ez már a múlt, 2017 táján 265 Ft/USD volt a jellemző. Tehát, ha dollárban fizetnénk Svéd Korona helyett, akkor is
nőtt volna a költség, csak az arányok változnak.
http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=HUF&view=10Y
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Ezek után csak nagyon durva közelítéssel érdemes megvizsgálni azt, hogy mennyibe kerül az USAF
állományában üzemeltetett F-16C/D és F-15E típusok üzemeltetése. A lábjegyzetben levő linken115 és a
mellékletben található üzemeltetési költség értékek a „mindent” bele költség értékeket tartalmazzák,
legfeljebb az időszakos karbantartás és továbbfejlesztési költségek nem szerepelnek benne, illetve a gépek
árát biztosan nem tartalmazza. (Ez a trendből látszik, hiszen minél nagyobb a szolgálati idő annál több évre
oszlik el ráadásul a gépeknek a maradványértéke is elvileg csökkenő érték.)
A táblázatban az F-16C vadászgépre 20-22 ezer dollár, az kéthajtóműves, a Gripenhez képest brutálisan
nagy és erőteljes F-15E esetén 29-36 ezer USD/óra költség jön ki. Ennek fényében a magyar lízingelt Gripen
flotta költségére véleményem szerint nehéz szavakat találni. Mindenféle torzító hatást figyelembe véve a
szerződés enyhén szólva túlárazottnak tűnik még akkor is, ha az tartalmazta a szoftverfrissítések nagy
részének és egyéb termékkövetési költségeit is.
Csak további eszmefuttatásként, afféle gondolatkísérletként meg lehet vizsgálni, hogy mi lenne, ha a
fenti USAF üzemeltetési költségek mellé beleszámoljuk a gépek árát (maradványérték csökkenése nélkül)
illetve egyes fejlesztések költségét is. Legyen a célpont az F-16C, hiszen az a Gripennel nagyjából egy
kategória, egyhajtóműves szuperszonikus vadászgép.
Nagyvonalúan számoljuk mai áron 60 millió USD/repülőgép költséggel és csapjunk hozzá szintén
borzasztó nagyvonalúan a gép szolgálata alatt 40 millió dollár a depó szintű – ez lényegében virágnyelven az
ipari nagyjavítás – mélyebb karbantartásra, ami nem a gépet üzemeltető alakulatnál csapódik le
közvetlenül.116 Ez a fenti fajlagos óra költségeken felül teljes élettartama 100 millió USD/gép kiadást jelent.
A kérdés már csak az, hogy ez hány repült órára oszlik el.
F-16C sárkányának élettartama az eddig elvégzett munkákat figyelembe véve kb. 8-9 ezer repült óra, (az
F-15E-nek 16 ezer óra a tervezett, de ezt 32 ezer órára tervezik kitolni.) és van olyan F-16, ami ezt már
elérte, tehát ez nem elméleti, hanem valóban realizálható érték. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor
leosztva a durván becsült elemek árát a költségnövekedés teljes élettartamra nézve, ami a fajlagos
üzemeltetésre rakódik rá az 100 millió USD/ 8 ezer óra = 12 500 USD. Még ezzel az elképzelt plusz tétellel
sem lenne az F-16 USA saját tulajdonú üzemeltetéssel a magyar lízingdíj közelében úgy, hogy a Gripenekért
a 10+10 év után jelen állás szerint fizetni kell, hogy a gépek magyar tulajdonba kerüljenek.
Még ezzel a megközelítéssel számolva is sokkal olcsóbb az F-16C, mint egy C/D Gripen. A 60+40 milliós
költség irgalmatlanul magas tétel a teljes életciklusra nézve, a valaha legdrágábban mért korszerűsítés
költsége egy vadászgép esetén ostromolta ezt a magasságot. 117 Egyszerűen akkora a különbség a költségek
terén az USAF F-16 és a magyar Gripen lízing költsége között, hogy azt nem lehet az vagy bármi más terhére
róni főleg úgy, hogy a SAAB marketingje szerint ez a legolcsóbb vadászgép a világon. A svéd vagy más
adófizetőnek lehet, hogy az, hogy de hogy a magyar lízingdíjjal ez nem igaz, az egészen biztos.
Látható, hogy milyen szélsőséges eredményeket lehet kapni értelmezéstől függően és, hogy ezzel milyen
remekül lehet „érvelni” az előtt, aki ezzel nincs tisztában ezekkel.
A MiG-29-re vonatkozó „mindent bele” üzemeltetési költség adat sajnos nem áll rendelkezésre sőt,
hazai vonalon igazából gyakorlatilag semmilyen. A hidegháborút követően korrektnek és megfelelő politikai
115

http://nation.time.com/2013/04/02/costly-flight-hours/
http://timemilitary.files.wordpress.com/2013/04/afcap-data-for-2008-2012.xlsx A táblázat a mellékletben is
letölthető (a szerző által) szerkesztett formában, feladatkör szerint bontva.
116
Ebben nem vagyok biztos...
117
http://www.indianexpress.com/news/indiainksmiragedeal-francesaysnotopak/600042/
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akarattal párosuló üzemeltetés legfeljebb két országra igaz, Németországra és Lengyelországra. A németek
az első komolyabb mélységű javítások szükségessége után kivonták a típust, annak hadrendben tartása
nyilvánvalóan csak kiképzési és tesztelési célokat szolgált. Az továbbfejlesztett F-4E ICE (KWS) és Eurofighter
Typhoon típusok mellett semmi szükségük nem volt a továbbiakban a MiG-29-re, a gépeket jelképes
1 eurós áron eladták a lengyeleknek. Emiatt azonban hosszú távú, „mindent bele” költség nem áll
rendelkezésre. (Lengyel költségekről nem találtam adatot.)
A MiG-29-re vonatkozólag 12-16 ezer USD/óra fajlagos repóra költség adattal lehetett találkozni a ’90-es
évek közepén, de hogy ebbe mi számított bele arról nem szólt a fáma. (A szovjet időkben nem volt tervezési
szempont, hogy a gép olcsón üzemeltethető legyen.) Az, hogy Magyarország mennyit költött – illetve nem
költött – a gépekre, az nem releváns adat kivéve, ha úgy nézzünk, hogy az 1993-ban 800 millió dollárt
képviselő vadászgépek nagy részének feláldozásával, alkatrészdonorként való felhasználásával reptettük a
flotta egy részét. Így nézve viszont elég drága mulatság volt, ha a leírt gépek értéként vesszük alapul és
azokkal számolunk, mint költség...
Hallani olyan mendemondákat, hogy a MiG-29-esek szolgálatának teljes 17 éve alatt kevesebbet
költöttek a flottára, mint a Gripen flotta lízingjére kb. 2 év alatt. Ennek fényében nem meglepő az, hogy
hogyan végezték a gépek. Persze jó magyar szokás szerint erről semmiféle adat nem érhető el, ami igen
erős kontrasztban áll pl. az USA-ban tapasztalható nyíltsággal és elszámolással az adófizető polgárok felé...

13.

A Honvédség és honvédelem elmúlt két és fél évtizedének
összefoglalása

A lentiekben néhány konkrét példán keresztül kerül bemutatásra, hogy a politikai vezetés mennyire
vette komolyan a honvédelmet, illetve hogy ennek milyen következményei illetve megfigyelhető jelei voltak
külpolitikailag is.
 Alapvető probléma a koncepciótlanság és a források elégtelensége, sehogy nem áll arányban a
vállalásokkal és kijelölt célokkal szemben. Lásd a Gripen többfeladatúsága és annak kihasználhatóság. A
szárazföldi erők vállalt nehéz dandárjának kiállításának képtelensége még 40 éves harceszközökkel sem
lehetséges, stb.
 Senki nem kérte, hogy legyen légierővel expedíciós képességünk, mégis olyan gépeket vettünk, amik
képesek ennek kielégítésére. Egyáltalán nem baj, ha valaki ebben gondolkodik és ezt tartja (politikailag)
kívánatosnak, de akkor talán forrást is tessék hozzárendelni, mert különben csak közröhej tárgya lesz a
program, ami ennek megvalósulását szolgálná. Expedíciós képességeknél a NATO vagy az USA
jellemzően inkább csapásmérő képességet várna el, és pont ez az, ahol a Gripen program itthon
elképesztően alulteljesít és elhanyagolt terület még 2017-ben is. (Lásd később.)
 A Gripen vadászgépek tényleg magas technikai színvonalúak, csak annyiba kerül a program, hogy a
források szűkössége miatt a fegyveres erők más területeinek számára drasztikusan kevés pénz jut. A
szárazföldi haderő állapotára a siralmas jelző is enyhe lenne.
A Mistral légvédelmi rakétákat leszámítva a ’90-se évek eleje óta nem volt semmiféle nehézfegyverzet
beszerzés, az azt megelőző utolsó komolyabb fejlesztés a 9K115-2 Metisz-M irányított páncéltörő rakéta
beszerzése volt a szárazföldi haderőnél.
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A BTR-80 páncélozott szállító jármű, BTR-80A lövészpáncélos, a T-72M1 és minden más szárazföldi jármű
és harceszköz bőven hidegháborús eredetű és abból sem az első vonalat jelentő. A nehézfegyverzet
nagy részét ostoba és dilettáns módon felszámolták a múltban.
A kétéltű lánctalpas BMP-1 lövészpáncélost, ami még irányított páncéltörő rakétával is rendelkezett
(még, ha elvavult is volt már a ’80-as években is az 9M14 Maljutka, attól még biztosított bizonyos
képességeket, korszerűsítés lehetséges lett volna). Kivonták a hadrendből, a lánctalpas önjáró tüzérségi
lövegeket is (2Sz1 Gvozgyika és 2Sz3 Akácia), helyettük a vontatott D-20 tarackot tartottuk meg. Ez aztán
a „haderőfejlesztés” a javából. A fenti eszközök kivonása ésszerű lépés lehetne, ha azokat korszerűbb
eszközökre cseréljük, de erre „természetesen” 10-20 év után sem került sor.
A csapatlégvédelmet szinte teljesen, a honi légvédelmet teljesen sikerült leépíteni. A ’80-as években
dollármilliárdos tételt jelentő légvédelmi és vezetési rendszerekből sem maradt semmi, azokat 10-15
éven belül teljesen lenullázta a politikai vezetés. A 2K12 Kub-M3 kivételével minden közepes és nagy
hatótávolságú légvédelmi képesség megszűnt, és ehhez képest mindössze Mistral beszerzése történt
meg.
Összességében elmondható, hogy a Honvédség nehézfegyverzete és a légvédelem egy-két kivételtől
eltekintve a ’80-as évek végi hidegháborús szintet sem éri el, a ’80-as évek közepi Bundeswehr és USA
harckocsijai (Leopard 2A4, M1A1 Abrams) és lövészpáncélosai (Marder 1A3, M2A1 Bradley) kb. az
űrtechnika szintjét képviselik a Magyar Honvédségben 2017-ben szolgáló eszközökkel szemben.
 A Magyar Honvédségen belül lényegében egész fegyvernemi kultúrák tűntek el. Több fegyverrendszert
is azzal a felkiáltással építettek le, hogy a felszabaduló forrásokból a többi rendszer korszerűsítése vagy
üzemeltetése lehetséges. Ez lényegében egy jól hangzó szlogen, de valahogy mindig csak a leépülést
láttuk, de a felszabaduló forrásokból is egyre kevesebbre telt. Ekkora megint leépítettek ezzel a
szlogennel és az egész csak egy szép leépülési spirálhoz vezetett. Igen, csökken a Honvédség
költségvetése is, de hová tűnt el az a töménytelen sok pénz?
 Senki nem kérte, hogy írjuk alá a kazettás bombák alkalmazását is megtiltó taposóaknákra vonatkozó
egyezményt, mégis megtettük. Senki nem kötelezett vagy célzott rá, hogy kivonjuk ezeket, mégis
megtettük. A világbéke valahogy mégsem köszöntött a világra. A nagyhatalmak és középhatalmak közül
szinte senki nem írta alá a kazettás bombákra vonatkozó rész miatt, de a taposóaknák alkalmazásával
felhagyott saját elhatározásból (pl. az USA).
 Az USA az utóbbi évtizedben kisebb és szegényebb államoktól elkezdte felvásárolni és megsemmisíteni
az „elfekvő” kézi légvédelmi rakéta (MANPAD) készleteket, ezzel is csökkentve a civil gépekre leselkedő
veszélyt, azt hogy esetleg egy terrorszervezet kezére jusson ilyen kategóriájú fegyver. Vagy csak
szimplán megkérni az adott ország vezetését, ez még olcsóbb. Igen, Magyarország is felszámolta a régi
szovjet eredetű vállról indítható légvédelmi rakétáit, ami persze „jó indok” volt arra, hogy erre se kelljen
a jövőben pénz költeni. Elképesztő.118
Ugye rémlik még az, hogy milyen államokat vesznek komolyan és mennyire? Ez a kérés mintha az
feltételezné, hogy az ország még saját fegyverkészletét sem képes megvédeni néhány kóbor terroristától
vagy ügyeskedő embertől...

118

http://legiero.blog.hu/2011/04/08/igla_eloszor_es_utoljara
http://airbase.blog.hu/2016/04/20/az_utolso_oltes_az_egen
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 Tudatosítani lenne szükséges, hogy csak azért, mert az utóbbi két évtized viszonylagos békében telt az
nem jelenti azt, hogy ez mindig is így marad. Ma is igaz a mondás, „Ha békét akarsz, akkor készülj a
háborúra”. Hogy mennyire kell készülni, azt már említve volt, amíg NATO tagok vagyunk arányosan. Ha
létezik egy viszonylag nem túl nagyméretű, de korszerű haderő, ami elveszi mindenféle kalandor
lelkületű szomszédos ország kedvét a háborúzástól, akkor helyben is vagyunk.
 A Honvédség beszerzései körül is erősen sok a finoman szólva is gyanús vagy elbaltázott ügy, a
használhatatlan katonai rádióktól kezdve a régi T-72 harckocsi beszerzésig, néhány példa:
 Alkalmi beszerzés Belorussziából, T-72-es harckocsikat vásároltunk még 1997-ben, kb. 100 darabot. A
kiválasztás (állítólag, a mendemondák szerint) úgy történt, hogy odamentek a gyár udvarára ahol fel
volt sorakoztatva több száz jármű és a magyar küldöttség két (?) tagja – a jóég tudja már ki volt az a
két ember, meg aki őket küldte ki – rámutatott egymás után azokra a sorokra (vagy oszlopokra?),
amikről úgy gondolták, hogy jók lesznek. Lefotózták őket, és az alapján hozták haza a masinákat.
Sikerült is hozatni több különböző változatot, mert nem voltak szétválasztva változat szerint.
A fenti részre ellentmondó mendemondákat találtam csak, valóságtartalma bizonytalan.
Már mindösszesen kb. egy tucat (egy századnyi) aktív T-72M1 van hadrendben. (Az, hogy papíron
mennyi van, az lényegtelen, a papír sok mindent elbír.) A hazai siralmas helyzet ellenére Irak számára
adtunk át politikai okokból harckocsikat, amik aztán valószínűleg az Iszlám Államnál is
vendégszerepeltek egy ideig az iraki haderő szétesése okán.
 Többször is ajánlottak fel „akciós áron” használt Leopard 2 harckocsikat, M109 önjáró lövegeket,119
C-130 Herculest stb. Ezek beszerzését azon felkiáltással utasították vissza, hogy megvenni még csakcsak meg lehetne, de az üzemeltetés pénz.120 A Hercules gépek esete volt talán a legarcpirítóbb.
Tárgyaltak egy ideig, szinte meg is szültetett a megállapodás mikor benyögték a mi részünkről, hogy
igazából nincs rá keret. Elég kínos volt, a gépek meg mentek a románokhoz. (Utólag kiderült, hogy
annyira nem lett volna jó bolt, a gépek nem volt túl jó állapotban). Ezután az eset utána gondolom
kicsit nehéz volt komolyan venni a magyar felet bármilyen tárgyaláson.
 A Szu-22M3 csapásmérőket a Dunai Repülőgépgyárban végrehajtott nagyjavítás után vontuk ki úgy,
hogy azok értékesítése nem történt meg, vagy lehet, hogy meg sem próbáltuk. Akkor áron milliárdos
károkozásról beszélünk, lényegében 0 órás repülőgépeket küldött a politikai vezetés szemétdombra.
„Természetesen” minden következmény nélkül...

119

Tüzérségi radarral, tokkal vonóval, lényegében kulcsrakészen. Volt önjáró lövegünk a 2Sz1 és 2Sz3, de azokat
kivonták és helyette vonatott D-20 lövegek maradtak. Zseniális húzás, ennyit a mozgékonyságról...
120
Milyen érdekes, hogy ekkor még belátták, hogy üzemeltetni is kell.
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 Mistral légvédelmi rakéta beszerzés. Alapvetően annyira nem lenne rossz, a rakéta képességei
megfelelőek, a platformmal és magával a rendszer által nyújtott képességekkel vannak bajok. A
Mistral lényegében a Sztrela-1/10M pótlása volt, de az is elég fura módon, mert a hordozó platform a
rakéta kiváló képességei ellenére egy borzalmas tákolmány.

Balra fent Mistral az Atlas indító járművön, jobbra fent a 9K333 Verba légvédelmi rakéta a jól bevált MT121
LVB járművön, amit az Sztrela-10M is használt.

A teherautó platóján levő indító és azt kezelője semmiféle védelemmel nem rendelkezik, még az
időjárással szemben sem. Ehhez képest a Sztrela-10M a jármű belsejéből volt üzemeltethető sőt, a
MANPAD méretkategóriájú rakéta-rendszerek
számára is kidolgozott megoldások vannak a
Sztrela-10M-hez hasonló módon, az amerikai
Avenger (a képen jobbra) is kezelhető járműből,
még ha az nem is kétéltű vagy páncélozott.
Az amerikai Avenger122 rendszernél 2 db helyett
8 db darab tűzkész rakéta van zárt helyen, az egész
rendszer kezelhető a jármű belsejéből, a
kezelőszemélyzet védve van az időjárás
viszontagságaitól, ahogy a rakéta is. A Mistral
egyetlen előnye az, hogy közelségi gyújtóval bír és kicsivel nagyobb a kinematikai hatótávolsága, de
maga a Mistral rakéta az Atlas platformon borzalmasan rossz párosítás annak harcászati
következményei miatt. Egy rendszer használhatóságát nem csak a rakéta paraméterei határozzák
meg...
(Eredetileg Avenger beszerzése volt a cél, de a Nyírtelken levő honvédségi karbantartó üzemben
kialakítandó nagyjavítási képesség megteremtéséhez az USA nem járult hozzá, így lett Mistral
beszerezve. Ettől persze még lehetett volna értelmesebb platformra felhasználóbarát módon
integrálni.)
Nehéz nem észrevenni a korrupcióra vagy csak a koncepciótlanságra utaló jeleket. Sajnos a magyar
politikai kultúra nem kedvez ennek megakadályozásához nemhogy utólagos felderítéséhez és a tettesek
„jutalmazásához”.

121
122

http://airbase.blog.hu/2012/04/25/csendes_taktika
http://www.army-technology.com/projects/avenger/
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Fejlemények 2011 áprilisa és 2012 decembere között

A Gripen szerződés meghosszabbításra került, ami a lehető legjobb döntés volt a program minden
kötöttsége ellenére. A hosszabbítás költségét sikerült kedvezőbb financiális feltételekkel „kibokszolni”, bár
ez részben a svédek számára is egyfajta kényszer volt. A rendszeresítés után elég vastagbőrös lett volna a
második 10 évre is ugyanakkora összeget kérni. Marketing szempontból igen rosszul vette volna ki magát,
hogy a programot felmondja első adandó alkalommal egy ország, vagy azt sugallná a
szerződéshosszabbítás, hogy mennyire drága a gép. (Pedig nagyon is az, a második 10 év sem olcsó, lásd a
12. fejezetben.) Számunkra minden más alternatíva drágább lett volna, szakmai szinten is igen nagy
arcvesztést jelentett volna egy alig megteremett képessége feladása.
Az ország gazdasági problémái ellenére a Gripen flotta körül zajló események pozitívak, az ember néha
már elkezdene csodálkozni azon, hogy hazánkban ilyen dolog lehetséges. A Gripen flotta üzemeltetési
mutatója egyre javul úgy tűnik, hogy nem tiszavirág életű a javulás, legalábbis egy kormányzati cikluson
belül. Minimális többletforrások biztosításával a program végre megkapta azt a szükséges pluszt, amire
szüksége van a normális létezéshez.123 Az az egyszeri alkalom, mikor végre 10 db Gripen egyszerre volt
üzemképes úgy tűnik, hogy nem egyszeri és megismételhetetlen esemény volt sőt, még ezt is sikerült
túlszárnyalni.124 Azóta több alkalommal is előfordult, hogy legalább 12 Gripen volt egyszerre a levegőben.
A gépek hadrafoghatósági mutatóin túl a Gripen programmal kapcsolatban álló képességek is lassan
realizálódni kezdtek.125 Úgy tűnt, hogy a politikai vezetésnek komolyabb tervei vannak a gépekkel,
nevezetesen készültségi szolgálatot adni a Baltikumban és Szlovénia légtérvédelmének biztosítása. A cél
mellé úgy tűnik, hogy forrást is biztosítanak, nem csak a levegőbe beszélnek. A tervek között szerepel végre
a levegőben történő tüzelőanyag feltöltés gyakorlása, tehát első körben a képesség megteremtése.
Természetesen ez egyelőre távlati cél, de végre legalább van cél.
Természetesen a világot nem váltja meg senki egy csettintésre, de a rendszerváltás óta nem látott
céltudatosságot talán most látni először a Honvédség és a politika terén. Persze szokás szerint ki lehet
jelenteni, hogy hurrá, de ez csak a Légierő, nem csak ebből a haderőnemből áll a Magyar Honvédség
Majdnem 20 év sötétség után hirtelen fény gyújtottak az éjszakában? Reméljük, hogy a fény nem alszik ki.

15.

Fejlemények 2014 elejéig

Az előző fejezetben megfogalmazott optimista jövőkép a múlté az elmúlt 1,5 év eseményeinek
tükrében, bár ez csak részben a Gripen program miatt van. A légi utántöltésre alkalmas képesítés
megszerzéséből semmi sem lett, egy ígéret volt csak, nyomokban sem látni arra utaló jeleket, hogy valódi
szándék lenne ennek megteremtésére.
A harci helikopteres képesség szép csendben megszűnt, az utolsó Mi-24 harci helikopterek üzemideje is
lejárt. Ez két szempontból is igen fájó. Egyfelől még a tisztességes búcsú lehetősége sem adatott meg nekik,
se kivonási ünnepség, se utolsó repülés, se semmi nem volt. Ez akkora arculcsapása a helikopteres
közösségnek, amire szavak alig vannak főleg azután, hogy a MiG-29 kivonása is olyanra sikeredett,
amilyenre...
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http://airbase.blog.hu/2012/07/20/az_ujragondolt_uzemeltetes
http://legiero.blog.hu/2012/11/08/100_szazalek_a_levegoben
http://airbase.blog.hu/2012/11/12/hetkoznapok_2012_november
125
http://airbase.blog.hu/2012/11/27/akkreditalt_kepesseg
http://legiero.blog.hu/2012/11/26/jtac_air_capability_jtac_0#c18426611
124
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A másik fájó pont ennél sokkal komolyabb, mert ezzel csapásmérő/tűztámogató képességet is elvesztett
a Honvédség, a leépülési spirál újabb jelét láthatjuk, aminek pótlásáról nem gondoskodtak, pedig ugyebár
van Gripen, ami képes lenne csapásmérésre, nem is akárhogy.
A hazai fórumokon éles vita bontakozott ki arról, hogy a harci helikopteres képességgel mit kellene
kezdeni, ráadásul a szállító helikopter flotta közelgő kimúlása miatt a Gripen, harci helikopter és a szállító
helikopter flotta trió jövőjét illetően a képességek részbeni átfedése miatt a döntés nem triviális.
Amennyiben nem születik döntés hamar, akkor a szinte már csak papíron meglevő kb. 1-2 röpképes
szállító helikopter üzemidejének lejártával 45 év után a Honvédség nem fog rendelkezni üzemképes
helikopterrel. Nem csak harci- vagy szállító helikopterrel. Semmilyennel. Vajon van még ennél lejjebb? A
kérdés természetesen költői...
A jövő nagy kérdése tehát az, hogy a harci helikopterek kiesése miatt elvesztett tűzerőt, páncélelhárító
képességet és mobilitást mi fogja pótolni.
A lent következő eszmefuttatás a szerző véleményét tükrözi, nem állítom, hogy a Szent Grál birtokában
lennék, de a Gripen jövője érdekes módon (véleményem szerint) összefonódik a harci- és szállító
helikopteres csapatnemek lehetséges jövőjével.
A források szűkössége miatt véleményem szerint a dedikált harci helikopter fenntartása csak egy álom
még azon a színvonalon is, ami az utóbbi évtizedet jellemezte. A Gripen által jelentett műszaki színvonalhoz
képest a Mi-24 helikopterek az általunk használt konfigurációban néhány képességet tekintve nem
mondhatóak korszerűnek, szigorú szemmel nézve meg teljesen elavultak. Éjszakai bevetésük nem
lehetséges, önvédelmi képessége közelében nincs a Gripenéhez képest. Fő fegyverük a rejtőzködés, egyedül
az infravörös rakéták ellen tekinthető legfeljebb átlagosnak a védelme. L166 cézium lámpával és
infracsapdákkal igen, de a Mi-24 infravörös rakéták indítására figyelmeztető körkörösen figyelő rendszerrel
(MAWS) nem rendelkezik.126 Ráadásul az infracsapdák hatékonysága egyre kérdőjelesebb az egyre
korszerűbb MANPAD rakéták ellen is. Papírom már a 30 éves, de kettős érzékelővel rendelkező 9K38 Igla
(SA-18) ellen is hatástalanok, nemhogy a korszerűbb rakéták ellen, az L166-ra ez a korlátozott hasznosság
szintén igaz.127
MAWS berendezéssel a Gripenek sem bírnak, csak a nagy különbség az, hogy Mi-24 nagyon könnyen
bele repülhet az infravörös rakétákkal operáló csapatlégvédelmi rendszerek megsemmisítési zónájába, de
abból lassabban tud távozni, hiszen sebessége és manőverező-képessége jóval alatta marad egy
vadászgépnek, hacsak nincs valami tereptárgy, ami mögé el lehet bújni. A Mi-24-en alkalmazott irányított
páncéltörő rakéták hatásos megsemmisítési távolsága lényegében azonos a vállról indítható légvédelmi
rakétákkal, ami kockázatossá teszi alkalmazásukat.
A Griff képes nagy sebességgel, robotpilótával alacsonyan megközelíteni a célpontot elektronikus
kisugárzás nélkül, terepkövető radar használata nélkül GPS alapú navigációval. Nagysebességű és alacsony
behatolás esetén a Griff igen nehéz célpont, még a felderítése igen komoly kihívás elé állít ma is bárki, a
rendelkezésre idő a reagálására alig néhány másodperc, ha az ellenfélnek nincs légtérellenőrző gépe. A
Gripen nagy sebessége miatt csak rendkívül rövid időt tölt el ezek megsemmisítési zónájában, már ha
egyáltalán belerepül azok megsemmisítési zónájába.

126
127

Haditechnikai összefoglaló 205. oldaltól.
Lásd Haditechnikai összefoglaló 4.3.2.2.5. fejezetét.
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A Gripen ugyanis repülhet közepes magasságban is, ahol meg egyszerűen elérhetetlen vállról indítható
légvédelmi rakéták számára. A Gripen képes olyan csapásmérő fegyverek használatára, ami lehetővé teszi a
MANPAD eszközök hatásos megsemmisítési zónáján (HMZ)128 olyan távolságból is lehetővé teszi a
tűztámogatást, ami a környező országok jelenlegi csapatlégvédelmének megsemmisítési zónáján kívül
maradhat. Ilyenek például a már meglevő AGM-65 rakéták, a lézervezérlésű bombák, illetve a kisméretű
GPS vezérlésű GBU-39 SDB129 siklóbomba, illetve annak korszerűbb változata, a multiszenzoros GBU-53
SDB-II, ami nagy biztonsággal használható akár mozgó célpontok ellen is.

GBU-39 átütő ereje több méter vasbetonon keresztül is képes keresztül hatolni.

Az SDB vagy SDB-II-ből akár törzs alatti póttartály és 2xAIM-9 +2xAIM-120 légiharc-rakéta mellett is
2x4 darab függeszthető elméletileg a gépre, ha a szükséges eszközöket beszereznénk. Ezek nem csak a
vállról indítható légvédelmi rakéták, de annál sokkal nagyobb hatótávolságú légvédelmi rakéta-rendszerek
HMZ-jén kívül használhatók, közepes és nagy magasságból az indítási távolság elérheti a 25-50 km-et is. A
8 db bomba azonos a Mi-24-en alkalmazható irányított páncéltörő rakéták mennyiségével, de azzal
ellentétben multifunkciós, hiszen azok pontossága miatt lényegében bármilyen célpont ellen megfelel.
Nincs az szárazföldi harcjármű, ami túlélné közvetlen találatát és épület rombolási képessége is megfelelő,
akár 2-3 méter vasbetonon is képes áthatolni.
A Gripen szükség esetén képes kismagasságú és nagysebességű, közepes és nagy magasságon történő
behatolásra, továbbá az ellenséges vadászgépektől sem jön zavarba amennyiben AIM-120-at is hordoz. A
Gripen reakcióideje jóval kisebb, mint a Mi-24-nek, tehát egy géppár sokkal nagyobb területen biztosíthat
tűztámogatást, mint ugyanazon mennyiségű harci helikopter. Hiába képes egy Mi-24 hosszabb időt
levegőben tölteni, ha abból az időből az útvonalrepülés több időt vesz el.
A Mi-24 felderítő és célazonosítási képessége gyakorlatilag nulla egy nagyfelbontású SAR radarkép
előállítására képes, AN/AAQ-28 Litening lézeres célmegjelölő konténeres, adatkapcsolattal rendelkező
Gripenhez mérve még nappal is, nemhogy éjszaka...
Ahhoz, hogy a Mi-24 önvédelme és harcászati avionikájának színvonala megüsse a Gripen szintjét
nagyon komoly korszerűsítésre lenne szükség, ahogy az éjszakai repülésre való képesség megteremtése
sem lenne ingyen, lényegében minden helikopterre FLIR torony beépítése lenne szükséges.130 A környező

128

Lásd Haditechnikai összefoglaló 5. fejezetét.
Small Diamater Bomb (SDB), a GPS irányítású fegyverek egyik legújabb és legkisebb tagja.
http://www.ausairpower.net/APA-SDB.html
https://www.youtube.com/watch?v=j09uoOvi1tk
130
Ez lényegében azonos funkciójú, mint a vadászgépeken alkalmazott lézeres célmegjelölő konténereké. Lásd
Haditechnikai összefoglaló 7.2.5. fejezetében.
129

44

HTKA.hu

JAS-39 & MiG-29 és a Honvédelem

országok páncélosait nézve a páncéltörő képesség, a tűzerő nagysága megfelelő, de a rakéták
megsemmisítési zónája túl kicsi és időjárásfüggő az alkalmazásuk.
A Gripen, mint platform itt létezik, és hadrendben van. 8-10 millió dollárból – ez lényegében 1-2 darab
Mi-24 nagyjavításának/élettartam hosszabbításának költsége bármilyen komoly korszerűsítés nélkül – a
szükséges „bumm” megvehető a Gripen csapásmérő képességének kihasználásához, ha már több száz
millió dollárért képesek rá a gépek.
A „bumm” alatt első körben Mk-82/84 és gyakorló bombák beszerzését értjük. Egyetlen Mk-82 ára 2 000
dollár körül van az Mk-84 kb. ennek a duplája, de a gyakorló bombák még az Mk-82-nél is olcsóbbak.
Ezekkel élesben és nem csak szoftveresen szimulálva lehetne gyakorolni a bombavetést, a pilóták éreznék a
fegyverek tömegét és légellenállását, az azzal való repülést is gyakorolni kell. A földi személyzet is szokhatná
az éles fegyverek kezelését és azokkal való természetes együttélést. Nagyságrendileg egyetlen helikopter
nagyjavításából lényegében a teljes Gripen flottára elegendő mennyiségű Mk-82/84 bomba lehetne
„zúdítható”, ezres nagyságrendű bomba mennyiségről van itt szó. Ez hosszútávon is elég lenne gyakorló
bombázásra és kellő tűzerőt jelentenének puha célok ellen, lényegében a helikopterekről indítható
kisméretű nem irányított Sz-5 rakéták (UB-57-16 vagy UB-57-32 blokkból)131 területlefogó hatása ezzel
kiváltható még közepes magasságtól alkalmazva is, kívül a MANPAD kategória HMZ-jén.
A „bumm” másik része a fent említett GBU-39/53 lehetne. Ennek integrálása megtörtént a magyar
gépeken is, hála istennek nem csak svéd marketing duma az elérhetősége. A GBU-53 SDB-II ára valóban
húzós,132 de cserébe nagyon megbízható és igen jó eséllyel a hordozó platform veszélyeztetése nélkül is
használható, cserébe a Mi-24-gyel, ami a világ összes létező légvédelmi fegyverének a HMZ-jébe belerepül.
A bomba olyan jó siklószámmal bír, hogy 5-10 km-es magasságból leoldva minden gond nélkül elér az
oldástól számított 25-50 km-re található célokat is, ami messze túl van a csapatlégvédelem megsemmisítési
zónáján. Persze ilyen alkalmazás esetén nagyon fontos a földi célmegjelölés, a Gripen nem autonóm módon
találná meg a célokat ekkora távolságból. Ilyen célmegjelölő képességgel rendelkezünk.133
A környező országok fegyveres erejét figyelembe véve lézervezérlésű bombákénál vagy az SDB (SDB-II)
bombákénál nagyobb tűzerejű precíziós fegyverre nincs szükségünk. Mindkét bombafajta nagyjából 1-2
méter körüli szórása még a legkeményebb célpontok ellen is bőven elégséges, mert még egy harckocsi sem
képes ellenállni egy ilyen bomba felülről vagy oldalról érkező közvetlen találatának.
Egyetlen Gripen a belső szárnytartókon (7.2. fejezetben a 2-es tartó) 4-4 db, de szárnyakon a 3-as
tartókon póttartályok használatakor középső 2-es szárnytartón is 2-2 db SDB hordozására képes. Ez bőven
elégséges tűzerő a Mi-24 páncéltörő rakétás tűzerejével összehasonlítva, ráadásul más célok ellen is
bevethető.

131

Haditechnikai összefoglaló 7.1.3. fejezetében a 623. oldaltól.
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/australia-gbu-53b-small-diameter-bomb-increment-ii-sdb-ii
Ausztrália számra ajánlat GBU-53 SDB-II-re. Az ajánlat értéke 815 millió dollár, ami tartalmazza 3900 darab
bombát, egyéb gyakorló- és teszt eszközöket, illetve terméktámogatást, Ezzel kb. 200 ezer dollárra jön ki egyetlen
GBU-53 ára még ekkora tételben is.
133
http://legiero.blog.hu/2012/11/26/jtac_air_capability_jtac_0
http://legiero.blog.hu/2017/03/26/elorelepes_es_kisertes_jtac-fronton
http://airbase.blog.hu/2017/05/31/virtualis_harcter
http://airbase.blog.hu/2012/03/25/munkaban_az_eloretolt_repulesiranyitok
http://airbase.blog.hu/2012/03/09/cleared_hot_engedely_az_elesre
http://airbase.blog.hu/2010/09/07/eloretolt_repulesiranyitok
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A puha pontcélok ellen is nagyobb tűzerővel rendelkezik a Gripen, a Mi-24 irányítatlan rakétáival
összemérve az Mk-82/84 bombákkal. Még ezekkel a bombákkal sem kell olyan közel menni a célponthoz,
mint a helikopterrel. Ezek pontossága nem éri el a nem irányított rakétákét közepes magasságból, kb. 30
méteres körkörös szórásuk van 4-5 km-es oldási magasság esetén szélcsendes időben, azonban a pusztító
erejük messze felülmúlja a nem irányított rakétákét, ami némileg ellensúlyozza ezt a hátrányukat. Még a
nemirányított bombákkal is közepes magasságban a vállról indítható légvédelmi rakéták megsemmisítési
zónájának a szélén vagy azon túl operálhat a gép.
A GBU-53-ből 200 db-os mennyiségnél nagyobb beszerzése nem indokolt a jelen körülmények között,
ami a bombák nyers némi járulékos költséggel figyelembe véve kb. 50 millió dollárból megvalósítható
lenne. Az JDAM bombák ára, amelyeknek hatótávolsága kisebb, hiszen nem siklóbombák, még ennél
kevesebből is megoldható lenne azok darabára 50 ezer dollár vagy az alatt marad. Illetve az is szóba jöhet,
hogy a GBU-53 SDB-II helyett annak egyszerűbb változatát a GBU-39-et szerezzük csak be, azonos
költségből majdnem háromszor annyi szerezhető be, mint az SDB-II-ből.134 Természetesen a politikai
hátszéltől, a rendelt mennyiségtől és egyéb infrastrukturális beruházásoktól is függ az ár, de a beszerzés
nagyságrendje jól látszik
A koncepció egyik Achilles-sarka a Griff flotta nagysága és a rendelkezésre álló repórák száma. A
14 vadászgépre egyszerűen túl sok feladat hárulna és az új fegyverekkel való gyakorlás is igényel plusz
repórákat. A Gripen esetén inkább a gyakorlás költsége az, ami hosszútávon többe kerül, mert egy
szuperszonikus vadász repóra költsége azért egészen más dimenzió egy Mi-24-hez képest.135 Azonban az
belátható, hogy ha a pilóták egy része specializálódik és legalább egy részük lehetőséget kap, az is már
hatalmas előrelépés lenne és évtizedek után Magyarországnak komoly csapásmérő potenciálja lenne a
térségben uralkodó viszonyoknak megfelelő léptékben. Mivel összesen csak 5 db Litening III célmegjelölő
konténerrel rendelkezünk jelenleg, ezért eleve behatárolja a precíziós csapásmérésre használható gépek
számát. A fenti bombamennyiségek ennek fényében kerültek megállapításra.
Mit értünk megfelelő léptéknek? A „kisebb-korszerűbb” haderők egyik hátránya, hogy képességeik
szűkebb területe korlátozódnak, a területvédelmi képességük korlátozott a létszámukból kifolyólag. Annak
a potenciálnak megteremtése a cél, ami nagyon megdrágíthat egy ellenséges felvonulást illetve inváziót.
A cél egy olyan szintű képesség létrehozása, ami eleve ellehetetleníti a „kalandor” jellegű külső
fegyveres beavatkozást. Annyira megdrágíthat egy esetleges megszállást, hogy egyszerűen fel sem merül,
mint ötlet, mert a várható haszon messze alacsonyabb, mint az érte felvállalt kockázat.
A bombavetést lehet szimulátorban gyakorolni, éles bombavetés gyakorlása (tudtommal) a hazai lőtéren
is lehetséges lenne. Technikailag a fegyver használatának gyakorlására vészesen sok plusz idő nem menne
el – de mindenképpen szüksége lenne a repült órakeret bővítése ehhez legalább 10%-kal a csapásmérésre
kiképzett hajózók számára.
A komolynak számító harci helikopteres képesség feltámasztása korszerűsítéssel gépenként alsó hangon
15 millió USD/gép táján kezdődik, de inkább ennél többe kerül. Ennyibe kerülne az, hogy harci
134

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/netherlands-gbu-39-small-diameter-bombs
Hollandia számra ajánlat GBU-39 SDB-re. Az ajánlat értéke 44 millió dollár, ami tartalmaz 603 darab bombát,
egyéb gyakorló- és teszt eszközöket, illetve terméktámogatást, Ezzel kb. 73 ezer dollárra jön ki egyetlen GBU-39 ára
még ekkora tételben is. Ellenben látszik, hogy számottevően olcsóbb volt az SDB már 7 éve is, az ajánlat 2010-es, az
ausztrál ajánlat az SDB-II-re 2017 év végi.
135
Az AH-64D nem egy kőkorszaki Mi-24 szintjén van, annak repóra költsége egy F-16C szintjén van.
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helikoptereken legyen olyan harcászati elektronika és korszerű fegyverzet, ami kitolja a megsemmisítési
zónát, képessé tenné azokat éjszakai bevetésre és a védelmük is jelentősen nőne. 10-12 darab harci
helikopternél kisebb mennyiség alatt azonban az egész értelmetlen, tehát már százmillió dolláros
nagyságrendnél vagyunk és ugyebár még egy garast sem költöttünk arra, hogy a szállítóhelikopter krízissel
kezdjünk valamit és semmiféle új fegyvert nem vettünk hozzájuk. A meglevő fegyverek élettartam sem
végtelen.
Új, dedikált harci helikopter beszerzése meg még ennél is drágább lenne főleg úgy, hogy ha nem a Mi24-en alapuló Mi-35M-en kívül bármit más szóba kerülne. Az, hogy hazánk AH-64 Apache szintű harci
helikopterrel vagy akár orosz harci helikopterrel rendelkezzen az a teljesen nonszensz álmodozás
kategóriája, ezek beszerzése darabonként 20-50 millió dollár változattól és képességektől függően. Hozzánk
képest elképesztően gazdag Hollandiának sem telik korszerű harci helikopter (AH-64E) és szuperszonikus
vadászgép flotta fenntartására (F-16AM/BM). Az önálló, Leopard 2A5 páncélosokkal felszerelt
fegyvernemüket felszámolták, ma már csak a németekkel közösen rendelkeznek páncélos alakulattal.
Persze ettől még nem oldódik meg az a gond, hogy a szállító helikopterek is lassan elfogynak és a
képessé fenntartását szükséges megoldani már csak a kutató-mentő szolgálat miatti kötelezettségek miatt.
Véleményem szerint a jövőben többfunkciós közepes szállító helikopterrel lehetne kielégíteni a
tűztámogatás és szállítóhelikopteres képességéket. Ezek irányított páncéltörő rakétával is rendelkezhetnek,
de árban mégsem verdesi áruk csillagos eged a dedikált harci helikopterekkel összevetve és nem
egyfeladatosak.
Egy közepes szállító helikopter ma olyan tűzerővel ruházható fel, hogy a környező országok haderejét
figyelembe véve bőven elégséges. A harci helikopterekhez képest „csak” a túlélőképessége marad el a
páncélzat hiánya miatt, bár azt szükséges hozzá tenni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a harci
helikopterek páncélozása is csak a légfontosságú részekre terjed ki komolyan. Azon kívül gyakorlatilag
páncélozatlanok és a komoly páncélozás is inkább csak a Mi-28-ra jellemző. Egy MANPAD vagy SHORAD
találat ellen lényegében lehetetlen páncélozni a helikoptereket. Egy MANPAD találat még talán túlélhető
szerencsével egy helikopter számára, azok harci része 1-2-3 kg, de a SHORAD kategória 10-20 kg harci
részének találata garantáltan megsemmisít bármilyen helikoptert. Emiatt ma a túlélőképességet az adja
igazából, hogy a gépen van-e besugárzásjelző, MAWS, DIRCM.136.
A megfelelő tűzerő is biztosítható könnyű és közepes szállító helikoptereken is. UH-60 alapjai
kifejlesztett többfunkciós szállító helikopterről is alkalmazható AGM-114 Hellfire, de ma már van precíziós
változata a 2,75 hüvelykes nem irányított rakétának is,137 ezzel puha célok minden gond nélkül
kiiktathatóak, de akár kevésbé páncélozott harcjárművek is.
A fenti gondolatmenet lényege az, hogy egész egyszerűen az jön ki, hogy nem éri meg fenntartani a
dedikált harci helikopteres fegyvernemet, mert egyes előnyei ellenére a fejlesztéshez szükséges
pénzmagból egy vagy két másik program továbbvitele többet profitál és ár/érték arányban messze jobb
képességet ad. A Gripen program alapvető képességbeli színvonala magasabban van a Mi-24-ezhes képest,
a könnyű szállító/harci helikopter multi-funkcionalitása miatt jobb ár/érték aránnyal bír.

136
137

Lásd Haditechnikai összefoglaló 4.4.1.6. és 4.4.1.7. fejezetét.
https://www.baesystems.com/en-us/product/apkws-laser-guided-rocket
https://www.defenseindustrydaily.com/apkws-ii-hellfire-jr-hydra-rockets-enter-sdd-phase-02193/
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Természetesen új helikopterek beszerzése és rendszeresítése, ami leváltaná a Mi-8/17 és a Mi-24 harci
helikoptereket több száz millió dolláros beruházás lenne, ami nem mérhető összes pusztán a Mi-8/17 flotta
tovább reptetésével vagy a harci helikopteres képesség feltámasztásával.

16.

Fejlemények 2018 elejéig

2014 eleje óta az alábbi főbb események történtek:


Felajánlása a Gripen csapásmérő képességének a Visegrádi Négyek Európai Harccsoportba
(V4 EU Battle Group, V4 EU BG).138



Légi utántöltésre való képesítés megszerzése.



Két rendkívüli repülő esemény, az egyik gépveszteséggel járt,139 a másik esetben a gép javítható
sérüléseket szerzett.140



Részvétel a Baltikum
(Baltic Air Policing).141



Csapásmérő fegyverzet és éjjellátók beszerzése.142



Szállító helikopterek nagyjavítása,143 Mi-24 harci helikopteres képesség feltámasztása.144



Problémák a légiharc-rakéták rendelkezésre állásával.

Légtérvédelmében

2015

szeptembere

és

2016

januárja

között

Kezdjük azzal, ami jó hír. Lassan egy évtizedes múlt után végre eljutottunk oda, hogy ha már alkalmas rá
a gép, akkor részt vegyünk NATO műveletekben. A Baltikumban az utóbbi idők politikai változásai miatt
fokozott volt az aktivitás, dráma és rendkívüli esemény nélkül zajlott le a magyar részvétel, ezzel végre
Magyarország is felírta magát arra a listára, ahol illik ott lenni. Bulgária és Görögország kivételével minden
vadászgéppel rendelkező NATO állam részt vett már ebben.145

A két rendkívüli repülési esemény során az első eset Caslavban gépveszteséggel járt. Az elvesztett gép
ráadásul pont a kétüléses gépek közül az egyik volt, aminek kiesése a kiképzési feladatok hátráltatásával
járt. A gép pótlása megtörtént a magyar fél költségére, ami azt látszik bizonyítani, hogy a gép pilótahiba
által veszett oda. Ezt biztosan persze nem tudhatja az adófizető átlagpolgár, mert a baleseti jelentést nem
hozták nyilvánosságra „jó magyar” szokás szerint. Hadd ne kellejen párhuzamot vonni mondjuk az amerikai
hozzáállással, ahol ilyen fel sem merülhet.146

138

http://legiero.blog.hu/2014/04/26/gripen_v4_eubg_cas_bombahir
http://legiero.blog.hu/2015/05/19/lezuhant_egy_magyar_gripen_caslavban
http://legiero.blog.hu/2015/05/21/caslavi_gyaszmenet_magyar_gripennel
140
http://legiero.blog.hu/2015/06/10/ujabb_magyar_gripen-esemeny
141
http://legiero.blog.hu/2015/11/06/szemtol-szembe_a_bap-pal
http://legiero.blog.hu/2016/01/18/onnan_volt_szep_nyerni
142
http://legiero.blog.hu/2016/02/01/vegre_itt_az_ejjellato
http://legiero.blog.hu/2017/02/22/gripenek_jon_az_ms20_es_tobb_repora
http://legiero.blog.hu/2017/10/25/megkuzdottunk_demonjainkkal_gripenjeink_bombakkal_a_levegoben
143
http://legiero.blog.hu/2017/05/20/megvolt_a_malenkij_robot
http://legiero.blog.hu/2017/07/25/szolnoki_helikopteratado_hianyerzettel
144
http://legiero.blog.hu/2017/11/20/kis_ut_a_nagy_ut_elott
http://legiero.blog.hu/2017/12/02/mi-24_elszallitas_mas_latoszogbol
145
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Air_Policing
146
https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/
139
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A második estben Kádár Sándor pilóta hatalmas kockázatot vállalva a futómű meghibásodást szenvedő
géppel leszállt megmentve azt a pusztulástól, azonban a leszállás után saját testi épségének megőrzése
érdekében katapultálás mellett kellett döntenie. Azonban a katapultülés hibás működése miatt súlyos,
majdnem életveszélyes sérüléseket szenvedett, mert az ülés nem vált le a pilótától, ezért többlet súlyként
húzta magával az biztonságosnál nagyobb süllyedési sebességgel a föld felé. A pilóta leérkezéskor súlyos
gerincsérülést szerzett. A szerencséje az volt, hogy földközelben katapultált, mert nagyobb magasságból
még nagyobb sebességgel ért volna földet és valószínűleg nem élte volna túl. Bár Kádár Sándor túlélte az
esetet, a katapultálás vadászpilóta karrierje végét jelentette. A második esemény egyértelműen műszaki
meghibásodás okozta, normál repüzem során, de nem típushiba, véletlenszerű meghibásodás, ami
bármilyen géppel előfordulhat.

A V4 EU BG felajánlás komoly politikai szándékvállalást mutatott, a probléma az, hogy az ehhez
szükséges beszerzések jóval a felajánlás teljesítése után születtek meg. Ha valóban szükség lett volna a
képességre, akkor bizony a nagy semmit tudta volna Magyarország prezentálni...
A vállaláshoz szükséges a légi utántöltési képesítés megszerzése és csapásmérő fegyverzet beszerzése,
mértéke igen korlátozott. Szó nincs arról, hogy minden pilóta megszerezné a légi utántöltésre való
jártasságot, kérdésesnek tűnik, hogy a képesség hosszú távú fenntartására mennyi szándék. Nem látni
annak nyomát, hogy a kezdeti lépések után rendszeres lenne a levegőben történő üzemanyag-felvétel
gyakorlása.
A beszerzett csapásmérő fegyverzet mennyisége és
típusa is csalódást keltő lett, főleg annak beszerzésének
elhúzódásával.
Magyarország
végül
GBU-12/16
lézervezérlésű szerzett be, de azok mellé sem Mk-82/84,
sem BDU-33 gyakorló bombák rendszeresítése sem
történt meg. Ráadásul eddig is csak a gyakorló példányok
hordozására van bizonyíték, de éles bomba oldására a mai
napig nem került sor.
Számottevő mennyiségű Mi-17 szállító helikopter nagyjavítása történt meg az év közepéig, amivel a
néhány gépes vegetáció „színvonaláról” sikerült végre kimozdulni, azonban az Oroszországgal szembeni
szankciók miatt komoly mértékű korszerűsítés nem volt lehetséges. A probléma az, hogy az esetlegesen
kreatívan vagy saját erőből történő korszerűsítésre kísérlet sem történt, a szállító helikopterek önvédelmi
rendszerei, pontosabban azok hiány valójában nem teszi lehetővé azok bevetését még aszimmetrikus
(COIN)147 hadműveletek keretében sem, a vállról indítható rakéták is halálos veszélyt jelentenek rájuk, a
helikopterek még infracsapdákkal sem rendelkeznek. Az MH Légijármű Javítóüzemének valószínűleg egy
ilyen feladat nem okozott volna problémát.148
A Gripen program során újabb, több mint kínos fejlemény, hogy 2017-ben a készültségi gépekről
eltűntek az AIM-9L infravörös vezérlésű légiharc-rakéták és teljesen logikátlanul a sokkal drágább és
értékesebb AIM-120-szal adnak készültséget. Ez arra utal, hogy a rakéták élettartam hosszabbításáról nem
gondoskodtak, ezzel komolyan visszavetve a gépek harcértékét. Szavakkal nem leírható az, hogy ez micsoda
170. oldaltól. A fejezetben bemutatott balesetek és katasztrófák a kiadott hivatalos anyagokból származnak, nem
titkolták el azok okait.
147
https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-insurgency
148
http://www.honvedelem.hu/szervezet/mh_legijarmu_javito
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felelőtlenség. Még ha az AIM-9L helyett más rakéta beszerzése meg is fog valósulni vagy a meglevők újra
hadrendbe állítása ez az eset megint csak igen jó indikátora annak, hogy a Honvédség legdrágább
programja is a teljes költségekhez képest majdnem filléres tételeknek nevezhető kiadások miatt
képességeket veszít el. Itt is áll az a megállapítás, hogy nem túl régen ezt Magyarországon is még
szabotázsnak hívták volna...

A 2017-es év végén felmerült, hogy a Honvédség szubszonikus kiképző gépeket szerezne be, hogy a
pilóták kiképzése Magyarországon legyen biztosítható. Ennek a lépésnek véleményem szerint semmiféle
racionalitás nincs. A legolcsóbb, korszerűnek is nevezhető szubszonikus kiképző repülőgépek ára
10-15 millió dollár között alakul, de a drágább és erőteljesebb angol Hawk vagy olasz M-346 Master még
ennél is többe kerülnek, amire még rárakódnak egyéb járulékos költségek is.
Egy mindössze 14 db szuperszonikus vadászgépet üzemeltető légierőnek olyan kevés új pilótára van
szükséges, hogy semmi értelme egy ilyen beszerzésnek, a gépekkel olyan nevetségesen keveset repülnének,
hogy legfeljebb 2-3 db gép beszerzése is elég lenne, de annak fajlagos költsége vállalhatatlanul magaus. Az
erre fordított összeg töredékéből igénybe vehető a Kanadában található NATO149 által közösen
finanszírozott pilótaképzés. Még akkor sem indokolható meg ezen gépek beszerzése, ha valaki esetleg azt a
teljesen eszement gondolatot fogalmazná meg, hogy ezek a Gripen flotta mellett képesek lennének közelilégitámogató (CAS) bevetéseket repülni. A gépek önvédelmi rendszerei, vagyis azok hiánya és egyéb
harcászati avionikai hiányosságok, tovább a csapásmérő fegyverek elégtelen mennyisége miatt ennek nincs
értelme. Minek még több platform, amikor a meglevőknek is alig jut csapásmérő fegyverzet?

A Mi-24 harci helikopterek feltámasztásának az előző fejezetben kifejtettek miatt semmi értelme nem
volt, a 21 milliárd Forint (kb. 80 millió USD) kiadásból a Gripenek a megvásárolt lézervezérlésű bombák
mellé/helyett sokkal korszerűbb GBU-39/53 bombákat is kaphattak volna úgy, hogy a szárazföldi haderő
fejlesztésére is maradt volna pénz.
Sajnos maradt az a trend, hogy hiába tekinthető az üzemeltetett technika miatt a „legcsillogóbb”
csapatnemeknek a légierő vadászgépei és helikopterek valahogy képtelen a politikai vezetés tudomást
venni arról, hogy ezek támogató csapatnemeknek. A probléma az, hogy nincs mit támogatni, lásd a korábbi
példákat a szárazföldi haderő harceszközeinél, a Honvédségnek gyakorlatilag nem létezik nehézfegyverezte.
A politikai vezetés több dandáros erőről álmodozik, amikor egyetlen harckocsi századot sem tudunk
tisztességesen kiállítani 35 éves, már akkor is másodvonalasnak minősülő harckocsival (a szovjet csúcs
harckocsikhoz mérten). A Mi-24 harci helikopterek feltámasztására fordított összeg elköltése bármilyen
más módon értelmesebb lett volna. Teljesen mindegy, hogy azt a Gripen programra vagy a szárazföldi
haderő fejlesztésére költik.
Az Oroszországgal fennálló szankciók pont úgy sújtják a Mi-24-et, mint a felújított Mi-17-eseket. Annak
ellenére, hogy hivatalosan a Mi-24 flottát nem vonták ki a hadrendből valahogy mégis sikerült az
üzemeltetési infrastruktúra és a fegyverzet egy részét eladni, ami olyasfajta tett, amire a szabotázs még a
legenyhébb kifejezés. A képesség visszaszerzése ennek köszönhetően többe fog kerülni, mint annak
megtartása lett volna. Az irányított páncéltörő rakéták is eltűntek a fentiek miatt, azok nélkül a Mi-24-es
harci helikoptereknek szinte csak jelképes, ráadásul a 9M114 Strum (AT-6 Spiral) még korszerűnek sem
nevezhető.
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https://en.wikipedia.org/wiki/NATO_Flying_Training_in_Canada, https://goo.gl/y198Xf
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Egy politikus magasröptű gondolata, hogy a Mi-24 azért lesz hasznos, mert a migránsok felismerik a
hangját (honnan?) és múltbeli tapasztalatok miatt (gondolom, itt az afgán háborút hallucinálja be, pedig az
30-40 éve volt, egyetlen migráns sem élt akkor jóformán és nem is mind afgán) emiatt elmenekülnek. Ez
olyan szintű „érvelés”, amin nem tudom, hogy sírni vagy nevetni kellene. Tökéletes indikátora annak, hogy
sajnos semmi nem változott a fejekben az elmúlt 8 évben sem. A Honvédséget pusztán PR és kampány
célokra használják, ráadásul még a tett kijelentések és beszerzések is nélkülöznek szinte bármiféle józan
észt, de valós harcászati értelemben vett korszerű képességet továbbra is csak a légierő képes felmutatni.
A politikai vezetésnek fogalma sincs, hogy mire jók adott harceszközök – egy harci helikopter nem
határőrizeti feladatokat lát el és főleg nem 0 éjszakai képességgel – és teljesen ötletszerű, koncepciótlan
beszerzések történnek úgy, hogy továbbra is csak a támogató csapatnemek kapnak figyelmet, a szárazföldi
haderő a Mistral rakéták ismételt beszerzését – pótolva az elmúlt 20 év alatt kiképzési célokra ellőtt
mennyiségét – semmiféle komolyabb és korszerű eszközt nem kapott.
2017 év elején felvázoltak szerint a kormányzat 2026-ig tartó honvédelmi és haderőfejlesztési
programot hirdetett meg Zrínyi 2016 néven.(Ki számolja meg, hogy ez már hányadik ilyen az elmúlt 20
évben?)
Ennek része volt a helikopteres képesség feltámasztása, illetve a fenti intézkedések egy része, de igen
nagy ívű elképzelések is szerepelnek, a páncélos fegyvernem megújításától kezdve a bérfejlesztésig
bezárólag. Az, hogy ebből mi valósul meg, az még a jövő zenéje. Az utóbbi évtizedekben használtan és
kedvező áron elérhető nehézfegyverzet beszerzését többször is elmulasztotta a vezetés, ezért az, hogy erre
mekkora forrás és mit lehet beszerezni kérdéses. Ilyen lehetett volna használt Leopard 2A4 harckocsik
vétele is és korszerűsítése, amire már nincs lehetőség. Helyezette lehet 3-4-szerse áron új harckocsit venni.
A probléma a programmal az, hogy nem igazán látni ebben sem a koncepciót a fent felsoroltak szerint,
kedve például az igencsak megkérdőjelezhető Mi-24 harci helikopterek feltámasztását.
2018-ban a következő nagyobb gyakorlatokon való részvétellel számol a felső vezetés:150








Tobruk Legacy hadgyakorlat.
Légi Fölény Gripen éleslövészet Svédországban
Légi utántöltési gyakorlat és kiképzés.
NATO Tiger Meet gyakorlat.
Lord Mountain Szlovéniában (Ide szinte már „hazajárunk”)
Warpaint Ride, 3000 fő, (vegyes magyar-amerikaigyakorlat)
Brave Warrior csak magyar, 2000 fő. (Ez valószínűleg a szokásos éves lövészdandár gyakorlat.)

2019 elején lehet majd számba venni, hogy mi valósult meg a tervekből.
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http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17216.pdf
http://legiero.blog.hu/2018/01/01/airpowernews_58_2018_jan/full_commentlist/1#c34408485
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