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1. Előzmények, kitekintés  

Az 1950-es évek végére a hadsereg légvédelmi egységeinek összegyűlt annyi tapasztalata amelyből 

leszűrhették, hogy milyen területeken vannak hiányosságaik, amelyek miatt nem megfelelőek a képességeik 

a harcoló egységek légi oltalmazására. Erre a célra egy alapvetően új típusú mobil légvédelmi komplexumokra 

volt szükségük, amelyek magas fokú automatizáltsággal, hogy képesek legyen mind fix objektumok (pl. hidak), 

mind mozgó egységek védelmére a légitámadásokkal szemben. 

A csapatlégvédelmi komplexumok első képviselői voltak a közepes hatótávolságú 2K11 Krug (SA-4 Ganef) és 

a kis hatótávolságú 2K12 Kub (SA-6 Gainful), melyeket szolgálatba állítottak a földi csapatok védelmére a ’60-

as évek közepén illetve végén. A közepes légvédelmi rendszerek feladatai között szerepelt a legfontosabb 

eszközök és objektumok védelme a front és hadsereg szinteken, míg a kis hatótávolságú légvédelmi rakéták 

feladata a harckocsi hadosztályok a légvédelemének biztosítása volt. 

Hogy biztosítsák a gépesített lövész hadosztályok (ezredeinek) légvédelmét kis(ebb) hatótávolságú légvédelmi 

gépágyúk és légvédelmi rakéták voltak szükségesek. A megsemmisítési zónák méretét a hadsereg felépítése 

és a front szélessége és mélysége határozta meg, hogy biztosítsák védelmüket mind támadáskor, mind 

védekezés közben. 

Az ötvenes évek közepén a légvédelmi rakéta tervezők más országokban is ugyanarra a következtetésre 

jutottak, hogy szükségük van autonóm mobil (önjáró) légvédelmi rakéta-rendszerre. Nyugaton az egyik első 

ilyen rakétarendszer koncepciója az amerikai Mauler volt, melyet kis magasságon támadó repülőgépek és 

irányított/nem irányított taktikai ballisztikus rakéták (maximálisan 0,1 négyzetméter hatásos 

radarkeresztmetszetig) ellen fejlesztettek ki. A Mauler alapvetően egy félaktív radar rávezetéses (SARH) 

rendszernek lett megálmodva olyan méretben és képességekkel, hogy az teljes mértékben önjáró lehessen. 

 
Balra a rajz MIM-46 Mauler korai koncepciójáról, jobbra kép egyik kései prototípusáról. 

A Mauler követelményeit 1956-ban fektették le figyelembe véve az akkori technikai áttöréseket az elektronika 

és a rakétatudomány területén. Úgy tervezték, hogy a rendszer összes összetevője az M113 páncélozott 

gyalogsági szállító jármű alvázára telepíthető beleértve a 12 darab rakétát tartalmazó konténert, a 

vezérlőrendszert, a vezérlő rendszer radarantennáit is. Az egész légvédelmi rakétakomplexum összsúlya  

11 tonnára lett kalkulálva, amely lehetővé tette volna a nehéz szállító helikopteren és repülőgépen való gyors 

szállíthatóságot. 
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A tervek szerint a rendszer hadrendbe állítása 1963-ban kezdődhetett volna meg, összesen 538 komplexum 

és 17 180 darab rakéta gyártásával számoltak. Azonban már a fejlesztés korai szakaszában nyilvánvalóvá vált, 

hogy a Maulerrel szemben támasztott követelmények több, mint optimisták voltak azok megvalósíthatóságát 

tekintve. A kezdeti becslések alapján a rendszerhez tervezett egyfokozatú hajtóművel felszerelt félaktív 

vezérlésű rakéta legalább 10 kilométeres hatótávolsággal kellett volna rendelkezzen. A rakéta körülbelül  

40 kilogramm indulótömegű volt, amiből mindössze 4,5 kilogrammot képviselt a harci rész (köszönhetően a 

félaktív vezérlés pontosságának a rádió-parancsvezérelt rendszerekkel szemben). A rakéta égésvégi sebessége 

M3,2 körül volt, ezen túl képesnek kellett lennie 30G-s túlterhelésű manőver végrehajtására. Ezek az elvárások 

azonban legalább két évtizeddel a megvalósíthatóság előtt jártak. 

Mindezek eredményeképpen az ígéretes légvédelmi rendszer – amely fejlesztésében részt vett a Convair, a 

General Electric, valamint a Sperry és a Martin – azonnal elkezdett csúszni a határidőkhöz képest, valamint 

ezzel párhuzamosan az eredetileg megfogalmazott elvárásokat kezdték fellazítani. A fejlesztés során 

nyilvánvalóvá vált ahhoz, hogy hatékonyan pusztíthassa el a ballisztikus rakétákat a harci rész méretét  

9,1 kilogrammra szükséges növelni. Ez ahhoz vezetett, hogy a rakéta tömege 55 kilogrammra nőtt, ezzel pedig 

az hordozott rakéta mennyiség lecsökkent kilencre. 

A MIM-72 Chaparral önjáró légvédelmi komplexum 4 darab 
Sidewinder rakétával. 

Végeredményben 1965 júliusában 93 teszt indítás és több mint 200 

millió dollár (2019-es árfolyamon ez kb. 1,7 milliárd) elköltése után 

a Mauler fejlesztését beszüntették. A munka innentől fogva a 

Sidewinder légiharc rakétára alapozott rendszer fejlesztése felé 

fordult, ez lett az MIM-72 Chaparral. (Amit bár csak átmeneti 

megoldásnak szántak nagyjából 30 évet volt hadrendben és többször 

korszerűsítették.) Nem csak az USA, de a nyugat európai országok is 

hasonló légvédelemi rendszerek, (illetve önjáró légvédelmi 

gépágyúk) fejlesztésekbe kezdtek, több-kevesebb sikerrel. 

A TigerCat rendszer, elől az indító három rakétával, jobbra hátul a 
vezérlőrendszer, ahonnan egy irányzó vezeti a célra a rakétákat 

Az egyik első ezek közül a brit Short volt 1968 áprilisában, mely a 

kisméretű hajók közeli légvédelmét szolgáló gépágyúk leváltására 

megalkotta az 5 kilométer hatótávolságú Seacat rakétát. Ez része volt 

egy kisméretű, egyszerű, olcsó légvédelmi rendszernek.  

Annyira nagy szükség volt már erre a rendszerre, hogy 1959-ben, a 

sorozatgyártás megkezdése előtt máris megrendelték a Seacat 

rakétákat a Brit, Új-Zéland, Ausztrália, Svédország és több más ország 

hajóira. Párhuzamosan a hajófedélzeti változattal, egy szárazföldi 

verzió is készült, mely a 62 kilogrammos (270 m/s maximális 

sebességre képes) Tigercat rakétát használta. Ezt lánctalpas vagy 

kerekes járművekre szerelték, de ezek mellett vontatott változata is létezett. 

Érdemes hozzátenni, hogy ezek mennyire használhatatlan eszközök voltak, MCLOS teljesen kézi vezérlésű 

légvédelmi rakéta, ami olyan lassú volt, hogy már a M0,8-0,9 sebességű célok ellen is alkalmatlannak volt 

tekinthető. Falklandi konfliktus alatt több hajón is megtalálhatóak voltak ezek a rakéták és minden 

eredmény nélkül használták azokat az szubszonikus A-4 Skyhawk repülőgépek ellen. Köszönőviszonyban sem 

volt az angol rendszer képessége az amerikai hi-tech elképzeléssel összevetve. (Molnár Balázs kiegészítése) 
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Az eredeti orosz cikk érdekes hasonlatokat és programokat hoz fel. A TigerCat, és a Rapier a legnagyobb 

jóindulattal sem tekinthető önjáró és autonóm légvédelmi komplexumnak. A Mauleren kívül csak a Roland 

tekinthető annak. (Hpasp kiegészítése) 

Ezek után, az angol British Aircraft elkezdett dolgozni a „SAM 316” program megvalósításán, melyből később 

a Rapier rendszer született meg. Azonban ennek a rendszernek a paraméterei is szinte mindenben alulmúlták 

azokat a követelményeket, melyeket a Maulerrel szemben támasztottak. 

Utólagos bölcsességgel elmondható, hogy a Maulerrer szemben megfogalmazódott követelmények közül a 

legtöbb, talán szovjet 9K33 Osza (SA-8 Gecko) komplexum képben valósultak meg leginkább a hidegháború 

alatt. Azt azonban szükséges hozzá tenni, hogy még az Osza is igen messzi volt az eredeti ábrándokhoz képest, 

például nem félaktív vezérlést használt, hanem rádió-parancsközlőt (ahogy egyébként a német-francia Roland 

rendszer is). A 9K33 Osza légvédelmi rakéta-rendszer (család) megalkotása számtalan problémával, tervező- 

illetve koncepció váltással is terhelt volt. 
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2. A munka kezdete  

Még 1958-ban, rögtön a 2K11 Krug (SA-4 Ganef) 2K12 Kub (SA-6 Gainful) rakétarendszerek kifejlesztésének 

megindulása után megszületett a döntés, hogy megalkossanak egy egyszerű és olcsó rövid hatótávolságú 

légvédelmi rendszert a gépesített lövészhadosztályok részére. Ennek a légvédelmi rendszernek a 

megalkotására a Központi Bizottság és a Szovjetunió Minisztertanácsa 1959 február 9-én kiadta a 138-61 

számú rendeletet, a „Szárazföldi és haditengerészeti egységek légvédelmi fejlesztése” néven. 

Egy évvel később 1960 február 10-én levél érkezett a Szovjetunió Minisztertanácsához, melyet R. Malinovszkij 

védelmi, a hajóépítésért felelős miniszter és haditengerészeti miniszter írtak alá, melyben megfogalmazták 

kérésüket az Osza és Osza-M nevű rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerre. Ez egy azonos rakétára alapuló, 

maximálisan 500 m/s sebességgel (~M1,5), alacsonyan repülő célok elfogására alkalmas eszközt iránti igényt 

fogalmazott meg. 

Mint később látni fogjuk az Osza rendszer létrehozása igen nehéz szülés volt, többször lecserélték a tervező 

gárdát és az alkalmazni kívánt technikai megoldásokat is. Ennek köszönhetően a rendszert legalább egyszer 

átnevezték, ez zavart okozhat a lentiekben bemutatott történet értelmezésben. 

Még az eredeti orosz nyelvű írás is, hol „Osza”, hol „Ellipszis” néven hivatkozik az éppen fejlesztés alatt álló 

rendszerre. Az magyarra fordított és kiegészített cikk a könnyebb értelmezhetőség kedvéért csak néhány 

helyen alkalmazza az Ellipszis megnevezést annak ellenére, hogy csak az első bukás után és a jármű teljes 

lecserélését követően lett a rendszer neve Ellipszisről Oszára változtatva. Az időrend tömören a következő: 

1959 – Ellipszis fejlesztése megkezdődik 

1964 – a fejlesztő csapatot lecserélik 

1970 – a fejlesztő csapatot ismét lecserélik 

1973 – a 9K33 Osza első változata hadrendbe áll 12 db járművel 

A csapatlégvédelmi rendszereket geometriai alakzatokról, avagy ahhoz köthető formákról nevezték el, egy 

kivétellel. Példák erre a szabályra a „Kocka” (2K12 Kub/SA-6), „Kör” (2K11 Krug/SA-4). A fenti „szabály” alól 

kivétel a 9K33 Osza/SA-8, mert a honi légvédelmi rakétarendszereket tervező iroda segített gatyába rázni és 

hadrendbe állítható formába áttervezni a korábbi „Ellipszis” elnevezésű rendszert. Emiatt amolyan 

„odaszúrásként” a honi légvédelemnél használt elnevezési szokás szerint kapta a nevét egy folyóról a 

csapatlégvédelemnél használt geometriai alakzat típusnév helyett.  

(Molnár Balázs kiegészítése) 

Ezekkel az igényekkel összhangban az új légvédelmi rakétarendszer rendszer célja volt, hogy védelmet 

biztosítson a katonák és eszközeik számára különféle harchelyzetekben. A fő elvárás a teljes autonómia volt, 

vagyis minden a rendszerhez tartozó berendezés egy járművön foglaljon helyet és képes legyen bármely 

irányból felbukkanó, alacsonyan repülő célokat mozgás közben érzékelni, majd ezek ellen rövid megállási időn 

belül tevékenykedni. 

  



HTKA.hu  9K33 Osza (SA-8) fejlesztése 

7 

A francia Crotale1 esetén például a rakéta-indító jármű és a célfelderítő és rakéta rávezetéshez szükséges 

célkövető radar nem egy járművön kapott helyett. A Crotale-NG rendszeren már megtalálható volt egyetlen 

járművön a kereső- és célkövető radar is 

 

A francia-német fejlesztésű Roland rendszer2 rendelkezett keresőradarral a Oszához hasonlóan, azonban ez 

is rádió parancsvezérelt vezérlésű rendszer és kisebb hatótávolságú, mint a Osza-AKM. 

 

Az infravörös rakétákkal operáló Chaparral nem rendelkezett kereső radarral, de még céltávolság mérővel 

sem, mint a 9K35 Sztrela-10M3 

 

Félaktív rávezetést használó önjáró légvédelmi rakéta-rendszer, ami egy járművön egyesített minden 

funkciót soha nem készült. Ennek oka az, hogy amikor az technológiailag megvalósítható lett volna, a 

koncepció túlhaladottá vált. Az Oszát leváltó Tor-M14már megkapta sokkal korábban megálmodott 

fázisvezérelt antennát, amivel már a szimultán célleküzdés is lehetségessé vált rádió-parancsközlő 

módszerrel is. (Molnár Balázs kiegészítése) 

 

  
Balra fent a francia-német Roland-Marder, jobbra fent a francia Crotale kereső radarja az előtérben, mögötte az 

indító-rávezető járművekkel. 

Az alapvető részletek kidolgozása folyamán, mely a 

tervezés első részének feladata, az „Ellipszis” rendszer 

megalkotása – folytatva a geometriai formákról való 

elnevezést, mely a „Krug” (kör) és a „Kub” (kocka) 

rendszerekkel kezdődött – úgy tűnt hogy megvalósítható. 

Az Ellipszis légvédelmi rendszer prototípusa. 

A komplexumnak tartalmaznia kellett egy autonóm 

vezérlőrendszert, legalább két-három célpont 

leküzdéséhez elegendő rakétát, az indítókat, továbbá 

kommunikációs, navigációs és szintező eszközöket, a szükséges számítógépeket, vezérlő berendezéseket és az 

ezek üzemeltetéséhez szükséges erőforrást. Mindezeknek el kellett férniük egyetlen járművön, amelynek légi 

szállíthatónak kellett lennie An-12-es teherszállítóval teljes feltöltéssel. A kezelő személyzetnek három főből 

kellett állnia. 

                                                           
1 http://www.ausairpower.net/APA-HQ-7-Crotale.html  
2 https://bit.ly/2EjwgIu  
3 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ , 6.2.4.4.11. fejezet (485. oldal) 
4 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ , 6.2.4.4.16. fejezet (501. oldal) 

http://www.ausairpower.net/APA-HQ-7-Crotale.html
https://bit.ly/2EjwgIu
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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A komplexum berendezéseinek képesnek kellett lenniük leküzdeni a légi célokat menet (mozgás) közben is  

25 km/h menetsebességig, és elérni a 50-70%-os találati valószínűséget a kb. 65 kg tömegűnek tervezett 

rakétákkal. A megsemmisítési zónának egy MiG-19-es méretű célt feltételezve, mely 300 m/s sebességgel 

haladt, a következőnek kellett lennie:  

 céltávolság:  1000-6000 m 

 célmagasság:  50-3000 m 

A program vezetését (mind a szárazföldi, mind a haditengerészeti verzióét) az NII-20 GKRE kapta volna.  

Az NII-20 ekkor vált az összes légvédelmi rakétarendszer vezető tervező irodájává, beleértve a rádiós 

részegységeket is. 

A hadsereg önjáró, zárt kabinnal felszerelt verziójának megtervezésére, valamint az indító és az energiaforrás 

megalkotására a moszkvai székhelyű Moszoblszovnárhozát tervezték megbízni. A közös rakéta, valamint az 

indítóegység megtervezése a Moszkvai Állami Egységes Tervezőirodára hárult, a vezérlőrendszer az NII-131 

GKRE-hoz, a kormány és giroszkópos rendszerek pedig a 118. GKAT5 hatáskörébe kerültek. Néhány hónappal 

később, az SCATM vezetősége javasolta, hogy a program része legyen a RIH-125 GKOT csapata is (szilárd 

hajtóanyagú rakétahajtóművek), valamint a robotpilóta egyes részeinek fejlesztése is további segítséget 

kapott.  

A munka a tervek szerint 1960 első negyedévében indult volna. Az első év a tervezésé volt, a második a 

technikai részleteké, a prototípusok kipróbálásáé, valamint az irányított rakétateszteké. 1962-63-ra már a 

sorozatgyártást vizionálták, a legyártott példányok csapatpróbáit 1963-ra ütemezték be. 

Az elvárásokat rögzítő végső dokumentumot 1960 szeptemberének közepén véglegesítették, azonban 

október 27-én (1157-487 számon) mégis jóval magasabb elvárásokat támasztottak, hogy ezzel is ösztönözzék 

a fejlesztőket. Az elvárt ferde hatótávolság 8-10 kilométerre nőtt, 4-5 kilométeres keresztező pályával 

számolva, valamint a szükséges hatómagasság is 5 kilométerre emelkedett. A rakéta tömegét nem érintette 

változás, és a fejlesztés idejét is csak egy negyedévvel növelték. 

A fő résztvevőket is lerögzítették: az Osza és Osza-M komplexumok főtervezője az NII-20 lett, a rakéta 

fejlesztésére a KB-82-őt (a Tusinói Gépgyár saját tervezőirodáját) jelölték ki, a vezérlő és irányító egységhez 

az NII-20 és az OKB-668 GKRE közösen felelt, az indítóért pedig az SzKB-203 (Szverdlovszk SNK). 

A főtervezők: a komplexumé V.M. Taranovszkíj (őt hamarosan lecserélték M.M. Koszicskinre, akinek jelentős 

tapasztalata volt mobil légvédelmi gépágyúk radarrendszereivel kapcsolatban), a rakétáé pedig A.V. 

Potopalov. 

                                                           
5 Az cirill betűs rövidítések angolra átírt változatai szerepelnek a cikkben, nem változtattuk meg azokat. 
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A felhasználni szándékozott járműnek az akkoriban kifejlesztett könnyű páncélozott gyalogsági 

szállítójárművek közül kellett kikerülnie. Ebben az időben a szóba jöhető gyárak az univerzális alvázhoz a 

következő városokban voltak: Gorkij (GAZ-49), Moszkva (ZIL-153), Kutaisi (Objekt 1015), valamint a Mityiscsi 

Gépépítő Gyár (Objekt 560 és Objekt 560U). A győztes végül a Gorkij OKB lett. Az itt tervezett könnyű páncélos 

tűnt a legmobilabbnak, miközben megbízhatónak technológiailag a legfejlettebb megoldást kínálta és relatíve 

olcsónak tűnt.  

A probléma akkor kezdődött, amikor 1961 kezdetén a 

Gorkij üzem nem kívánt részt venni a fejlesztésben a 

BTR-60P elégtelen teherbíró képessége miatt, hasonló 

okból hamarosan a ZIL is visszakozott. Mindennek 

eredményeképpen a fókusz átkerült az Objekt 10406 

alvázra, amely a kísérleti BTR 1015B alvázon alapult. 

(Balra a képen.) 

A BTR Objekt 1015 egy kerekes (8x8), úszóképes 

páncélozott csapatszállító volt, hosszanti 

motorelrendezéssel, H formájú mechanikus erőátvitellel és kerekenként független felfüggesztéssel 

rendelkezett, amit 1954-1957 között terveztek. 1958 végétől a Szovjetunió Minisztertanácsának döntése 

alapján a Kutajsziban található üzem is csatlakozott a munkához. A ’60-as években. Kutajsziban több 

prototípus is épült a továbbfejlesztett csapatszállítóból Objekt 1015B típusjelzéssel. 

 

A lelkesedés, amivel a tervezők elkezdtek dolgozni, jellemző volt az akkori időkre, optimizmusok több ponton 

megalapozottnak tűnt. Úgy gondolták, hogy a tervezés a már tesztelt 2K11 Krug rendszer tapasztalatain 

alapulhat (amire végül nagyon is hasonlított a megvalósult rendszer, csak még komplexebb lett). A szovjet 

elektronikai ipar ekkora már képes volt harminc különféle típusú elektroncsövet és félvezető diódát előállítani 

különféle célokra. Ezekből épült fel a Osza fejlesztőgárdája által megépített elektromos vezérlőrendszer 

(PSzA), amely viszont nem volt kompatibilis az akkor általánosan használatos GU-50-es elektroncsövekkel. A 

PSzA kezdetben nagyjából 200 darab elektroncsövet tartalmazott, később ezt lecsökkentették 60 darabra. 

                                                           
6 http://weaponews.com/weapons/28012-special-wheeled-chassis-object-1040.html  

http://weaponews.com/weapons/28012-special-wheeled-chassis-object-1040.html
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Ugyanekkor számtalan komoly probléma is megoldásra várt még. 

Az Osza iránt támasztott elvárások – alacsonyan repülő célok leküzdése, a rövid reakcióidő, a komplexum 

autonómiája és mobilitása – rákényszerítette a mérnököket, hogy új utakat keressenek a megvalósításra. Ezért 

a rendszernek többfeladatú antennára lett volna szüksége, magas kimeneti teljesítménnyel, ráadásul a 

rádióhullámokat a tér kívánt pontjára kellett tudnia mozgatni a másodperc törtrésze alatt.  

Ennek eredményeképpen V.M. Taranovszkíj vezetése alatt az NII-20 előkészített egy tervezetet, mely szerint 

az új rendszer a hagyományos antennákkal ellentétben érzékelésre és követésre fázisvezérelt (PESA) 

antennákat kapott volna, tehát eltért volna a Krug féle antenna és vezérlés kialakítástól. 

Néhány évvel korábban 1958-ban hasonló kísérletet tettek az amerikaiak is az AN/SPG-59 radarral a Typhoon 

hajófedélzeti légvédelmi rakétarendszerhez. Ehhez olyan radart álmodtak meg a tervezők amely egy időben 

képes volt célmegvilágításra és tűzvezetésre. Azonban már a tervezés legelején problémákba ütköztek, 

melyek a korszak technikai szintjére voltak visszavezethetők. Az elektroncsövek túl sok energiát fogyasztottak, 

az előállítási költség is túl magasnak ígérkezett alacsony üzembiztonsággal párosulva. Minden igyekezet 

ellenére az antenna nehéz, problémás és drága lett volna így 1963 decemberében a Typhoon projektet 

törölték. Mellékesen érdemes megemlíteni, hogy a Maulerre tervezett fázisvezérelt radar sem került 

kifejlesztésre.7 

Hasonló problémák miatt a Osza részére eltervezett fázis vezérelt radar megvalósulása is zátonyra futott (ezzel 

a félaktív vezérlésről is lemondtak egyben). 

Ami még nagyobb probléma volt már a kezdetektől fogva, hogy a rakétákat és komplexum főbb elemeit 

tervező különféle tervezőirodák problémákkal szembesültek a torony és a test kábelezése terén. Ennek 

eredményeképpen el kellett engedni azt az előírt képességet, hogy a rendszer 

körkörösen, 360 fokban képes legyen rakétát indítani. A tervezők úgy döntöttek, 

hogy 300 fokos (±150) aktív zónát valósítanak meg, a tornyot ilyen mértékben 

lehet kitéríteni oldalirányban. 

A közös 9M33 rakéta tervezésének fő munkáit eredetileg a KB-82 kapta  

A.V. Potopalov vezetésével és M.G. Ollo főtervezővel. Ez a gyár vett részt az Sz-

125 számára tervezett V-625 rakéta (balra) fejlesztésében, de ezt munkát közben 

az OKB-2 tervezőirodának adták át, így a KB-82 kifejezetten a 9M33-ra tudott 

koncentrálni.  

A V-625-ös rakéta a Sz-125 Nyeva komplexum rakétája lett volna, de ennek fejlesztése sikertelen volt, így 

komplexum (szégyen szemre) a végén a haditengerészet M-1 Volna rendszerének V-600-as rakétáját kapta 

meg a Nyeva. (Hpasp kiegészítése) 

Az KB-82 arra kapott utasítást, hogy tervezzenek rakétát a rendszer számára, amelynek tömege nem haladja 

meg a 65 kilogrammot, hossza pedig a 2,65 métert. Hogy a különösen magas elvárásoknak megfeleljenek, egy 

sor ígéretes megoldást terveztek az új légvédelmi rakétarendszer számára. Javasolták, hogy félaktív 

radarirányítással lássák el, mely nagy pontossággal vezette volna a rakétát a célra, amit 9,5 kilogrammos harci 

résszel pusztított volna el, azonban a fent említett problémák miatt nem volt lehetséges a félaktív vezérlés 

alkalmazása. 

Az első lépés vezérlőelektronika rész megalkotása volt, mely tartalmazta a passzív radarvevő, a robotpilóta, a 

gyújtó és az energiaforrás elemeit. Az előzetes számítások szerint ez a rész nem haladta volna meg a  

                                                           
7 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 4.3 és 6.3 fejezetekben bővebben.. 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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14 kilogrammot. Hogy ne haladják meg a rakéta számára előzetesen meghatározott tömeglimitet, a 

tervezőknek a hajtómű és az kormányrendszer elemeit ki kellett hozniuk mindösszesen kb. 40 kilogrammból. 

Azonban már a fejlesztés legelején majdnem megduplázódott a vezérlőelektronikai egység tömege 27 

kilogrammra. A túlzott elvárások a rakéta hajtóművével kapcsolatban is nyilvánvalóvá váltak. Az KB-82 által 

tervezett szilárd hajtóanyagú, kettős tolóerő profillal (indító/gyorsító és menet) rakéta eredetileg 31,3 kg 

tömeggel számolt. Azonban a kevert hajtóanyag kompozíció a szükségesnél közel 10%-al kisebb tolóerőt adott 

csak le. 

Hogy megoldást találjanak, a KB-82 tervező iroda változtatásokat hajtott végre. A hajtóműhöz a GIPH által 

kifejlesztett kevert szilárd hajtóanyagot terveztek felhasználni, mely már majdnem képes volt az elvárásoknak 

megfelelni, ám a munkát már nem tudták befejezni. (Pedig a KB-82-nél V-625 rakétahajtóművén végzett 

munkának köszönhetően nagy tudás gyűlt már össze a területen.) 

A hordozó jármű fejlesztői szintén komoly akadályokba ütköztek, ahogy a tervezett szerint a rakétafegyverzet 

is túlsúlyos lett. A tervek szerint az Objekt 1040 jármű 3,5 tonnás teherbírással rendelkezett, ám még a 

legoptimistább tervek szerint is az Osza rendszer elemei ekkor már kb. 4,5 tonnát nyomtak, pesszimistább 

várakozások 6 tonna körüli tömeggel számoltak. Ennek eredményeképpen úgy döntöttek, hogy a 220 lóerős 

motort egy könnyebb súlyú 180 lóerős dízel erőforrásra cserélik. 

Ez elég furcsa lépés ez a tömegcsökkentésre, amikor jármű össztömege túllépte a várakozásokat, tehát ez 

elve alul motorizáltsághoz vezetett. (Molnár Balázs kiegészítése) 

Mint látható, a fejlesztők minden kilogramm lefaragásáért megküzdöttek. 1962 szeptemberében az NII-20-

nál egy versenyt hirdettek, miszerint 200 rubel prémium járt minden kilogramm súlycsökkentésért a 

komplexumban és további 100 a rakéta fedélzeti rendszereiben elért eredményekért 

1948-ban még 28 Rubel = 1 USD paritással volt, azonban 1961 után 1:1 arány lépett életbe.8 Tehát a 200 

„új” Rubel „régi” Rubelben kifejezve kb. 5600 Rubel. Nagyjából ennyi volt a havi fizetése a szovjet űrprogram 

egyik vezető konstruktőrének Szergej Koroljovnak. Egy ekkora kaliberű főkonstruktőr havi fizetése volt a 

jutalom 1 kg tömeg csökkentésért. Bárkinek. Mai Forint árfolyamon ez kb. 3 millió forintos jutalom miden 

egyes lefaragott kilogramm tömegért. (Hpasp kiegészítése) 

L.P. Kravcsuk, az NII-20 egyik helyettes vezetője így emlékszik:  

„Hogy a legrövidebb időn belül elkészülhessen a prototípus rendkívül feszített munka folyt két műszakban, 

rendszeres túlórákkal. További problémákat jelentett, hogy csökkenteni kellett a komplexum tömegét, 

nagyjából 200 részegységet kellett magnéziumból készíteni alumínium helyett. Csakhogy a magnézium 

zsugorodása eltért az alumíniumétól, így a formákat is újra kellett gyártani a szokásos áttervezéseken felül. A 

magnézium öntőformák és nagyobb modellek a Balasika Öntöde és Mechanikai Művekben készültek, viszont 

a legtöbb formát a moszkvai régióba, sőt állami farmokra kellett telepíteni, ahol rengeteg öntőmester élt, akik 

korábban dolgoztak a repülőiparban, mivel csak velük lehetett ilyen rövid idő alatt megfelelő minőségben 

elegendő modellt elkészíteni. A lehetőségeink több mint szegényesek voltak, összesen csak hat 

modellkészítőnk volt. Ezek a modellek emiatt nagyon költségesek voltak, mindegyik hatalmas értéket 

képviselt. Mindenki tudta, hogy menyire drága módszer mindez, de nem volt más választásunk.” 

Annak ellenére, hogy a küzdelem 1968 februárjáig folyt sok problémára nem született megoldás. A kezdeti 

nehézségekre válaszul Szovjet Minisztertanács jóváhagyott több változtatást, amelyet a tervezők tanácsoltak. 

Ez kikötötte, hogy a rádió parancs közlő vezérléssel ellátott rakétának 7,7 kilométer megsemmisítési zónával 

kell rendelkeznie, illetve az elvárt maximális célsebességet is csökkentették. A dokumentumban szereplő 

                                                           
8 https://bit.ly/2ChXAXp 
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rakéta hossza 2,65 méter volt, átmérője 0,16 méter, tömege pedig legfeljebb 65 kilogramm lehetett. 

Az elvárt célsebesség csökkentés logikus volt, hiszen egész egyszerűen csapásmérő harci gépek esetén 

teljesen irreális volt az 500 m/s célsebesség. A fegyverzet alkalmazása közben az akkori buta bombák és nem 

irányított rakéták esetén a reális célsebesség hangsebesség (~340 m/s) táján volt várható, ennél nagyobb 

sebességgel csak bombák leoldása után a célpont meneküléskor volt várható.  

Az, hogy nagy magasságban repülő vadászgépekre méretezzék a rendszert nem volt ésszerű. Csak a rakéta 

5 km-es megsemmisítési zónája felett lehet lényegében az M1,5 sebességet elérni vadászgéppel, de 

huzamosabb ideig tartani még nagyobb magasságban sem képes, ergo ezt elvárni nem túl ésszerű. 

(Molnár Balázs kiegészítése) 

1962-re a komplexum tervei elkészültek, ám a legtöbb részegységen a munka még csak a laboratóriumi 

teszteknél tartott. Ugyanebben az évben az NII-20 és a 368-os gyáregység a szükséges 67 helyett csupán hetet 

állított elő az előirányzott fedélzeti berendezésekből (1962 harmadik negyedévre), ráadásul az NII-20 nem 

volt képes a fedélzeti radar elkészítésére.  

1963 végére csak néhány kísérleti irányítatlan rakétaindítás történt, annak ellenére, hogy az eredeti tervek 

szerint ekkorra már a tervezési munkát javarészt be kellett volna fejezni. Csak 1963 utolsó hónapjában történt 

négy irányított indítási teszt, melyekben az összes fedélzeti berendezést beépítették, és csak egy volt ezek 

közül sikeres. 
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3. A tervezők cseréje  

Az idő telt, a kitűzött határidő gyorsan közeledett. Az akkori idők szokásainak megfelelően 1964 január 8-án a 

Szovjetunió Minisztertanácsa találkozót tartott katonai-ipari ügyekkel kapcsolatban, ahol az Osza tervezőit 

„nyomatékosan figyelmeztették” a személyes felelősségükre a program határidejével kapcsolatban. 

Ugyanekkor egy bizottság is alakult, hogy a tervezőket a szükséges segítséggel ellássa. A bizottságot az SzRI-1 

GKAT (későbbi GosNIIAS) feje, V.A. Dzsaparidze vezette. A bizottság tartalmazta az akkori idők 

legmegbízhatóbb, ellentmondást nem tűrő embereit, mint a légvédelmi komplexum tervező A.A. Raszpletin 

(KB-1 tervező iroda) és a légvédelmi rakéta tervező P.D. Grusin (OKB-2 tervező iroda). 

A.A. Raszpletin volt a főkunstruktőre az Sz-25M Szoszna (SA-1B), Sz-75 Dvina/Gyeszna/Volhov (SA-2), Sz-125 

Nyeva (SA-3), és az Sz-200 (SA-5) komplexumoknak. 

P.D. Grusin tervezte az Sz-75 Dvina/Gyeszna/Volhov (SA-2), Sz-125 Nyeva (SA-3), Sz-200 (SA-5),  

9K33 Osza (SA-8), majd későbbiekben a 9K330 Tor (SA-15), és az Sz-300PT/PSz/PMU (SA-10) rakétáit. 

Tervezett még RSz-2 (AA-1) légiharc rakétát, és V-1000 meg 5Já27 ABM rakétákat is. (Hpasp kiegészítése) 

A bizottság tagjai nem sok időt pazaroltak arra, hogy egyáltalán figyelembe vegyék a túlzottan optimista 

kívánalmakat, amit csak súlyosbítottak a tervezők által alkalmazott sikertelen technikai megoldások és a rossz 

szervezés. A szokásoknak megfelelően nem csak vezetés tagjait távolították el, hanem a fontosabb tervezők 

közül is jó néhányat, ez a folyamat a következő években gyakran megismétlődött (ami rendszerint a Gulágot 

vagy büntetőtábort jelentett). 

A felülvizsgálat részeként a KB-82-től az OKB-2-höz kerültek át a rakéta fejlesztési feladatai, az OKB-2 tervezői 

pedig szemügyre vették az összes külföldi fejlesztés eredményét, nevezetesen a Mauler, Seacat, Rapier és a 

Cactus (ezt Franciaországban a Rockwell International illetve a Thomson és a Mistral cégek kezdték el 

fejleszteni Dél-Afrika számára) légvédelmi rakéta-rendszereket. Az elemzés végeredménye várható volt. 

Ahhoz, hogy az összes kívánalomnak megfeleljenek a hozzáférhető anyagokkal és technológiákkal a 9M33 

rakétának legalább 100-115 kilogramm tömegűnek kellett lennie, ennek megfelelően pedig a tervezettnél 

nagyobb méretekkel kellett hogy rendelkezzen, tehát az Oszának teljesen új rakétára volt szüksége (Végül az 

9M33M2 rakéta változat 126 kg lett).  

Ez a lesújtó következtetés, ami más helyzetben a munka befejezését jelentette volna, teljesen objektív volt. 

Az OKB-2 mérnökei úgy számoltak, hogy a rakéta szükséges paraméterei, repülési teljesítménye és a rádió 

parancs irányítás (kb. 15 km távolságig) miatt legalább 14,5 kilogramm tömegű harci rész szükséges.* A 

következő korlátozás a rakéta átmérője volt, amit a beépítendő elektronikai berendezések mérete szabott 

meg. Az egyéb berendezések becsült tömege (amibe benne foglaltatott a harci rész, a rádiós közelségi gyújtó, 

a repülésvezérlő és az energiaforrás) 31 kilogramm volt. 

*A rádió parancsvezérelt rakéták pontossága a félaktív vezérléssel szemben a távolsággal nő.  

(Molnár Balázs kiegészítése) 

A rakéta fedélzeti számítógépe az M-20 lett. Ugyanebben az időben az egyfokozatú és a kettős tolóerős 

megoldás mellett a torlósugár-hajtóműves megoldást is felvetették, ami a számítások szerint 13 kilogrammal 

nehezebb és majd fél méterrel hosszabb rakétát eredményezett volna. 
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(Ez rakéta-hajtómű kialakítás a 2K12 Kub 3M9 rakétájánál volt alkalmazva9, ahol a fejlesztés szintén tovább 

tartott a tervezettnél, így készült el előbb a 2K11 Krug rendszer.) 

A rakétánál végül az egyfokozatú megoldást alkalmazták, de kettős tolóerő profillal, aminek maximum 550 

m/s-ig kellett gyorsítania a rakétát és fenntartani a sebességet 8 kilométeren keresztül. A hajtóműnél egymás 

mögött két különböző összetételű a hajtóanyag került elhelyezésre, az indulásnál először begyulladó 

hajtóanyag rövid ideig nagyobb tolóerőt ad le (gyorsítási szakasz), majd a hátralévő, hosszabb ideig kisebb 

tolóerőt (menethajtómű). Egyebek mellett egy igen innovatív megoldás is alkalmazásra került, a vezérsíkokat 

szabadon forgóra alakították ki. 

A rádió parancsközlő vezérlés és a hárompont rávezetési módszer miatt szükséges volt, hogy a rakéta 25G-s 

túlterhelést is képes legyen elviselni. Emellett a rakétának rendelkeznie kellett igen magas fokú stabilitással 

és irányíthatósággal. Ezekben az években az úgynevezett „kacsa” kialakítás tűnt a legkézenfekvőbbnek. Nagy 

manőverező képességű, kis méretű szárnyakkal készült rakéták esetében előre épített vezérsíkokkal, melyek 

nagy hatékonysággal viszont kis légellenállással rendelkeztek. 

Az Osza csak a hárompont (T/T)10 rávezetés néhány változatára alkalmas a vietnámi tapasztalatoknak 

köszönhetően, ahol ezt a rávezetési módszert zajzavarás esetén is lehetett használni optikai célkövetés vagy 

a zavarás által nem megállapítható távolság érték nélkül is. Azonban zavarvédelem sokkal nagyobb 

követelményeket támasztott a manőverező képesség terén főleg azt nézve, hogy jól manőverező harcászati 

vadászgépek a célpontjai a rendszernek és nem interkontinentális bombázók. (Molnár Balázs kiegészítése) 

A gond ezzel a kialakítással az volt, hogy a kormányzásért felelős vezérsíkok által megkavart légáramlás 

hatással volt a hátrébb elhelyezett szárnyakra. Ez hossztengely irányától eltérő, ferde erőhatásokat 

eredményezett a pörgés közben, ez a ferde megfúvási nyomaték. Ennek értéke egyszerűen túl nagy volt 

összevetve például a gyártási pontatlanságból adódó aerodinamikai aszimmetria, a tömeg aszimmetria vagy 

az excentrikus tolóerőből származó erővel. 

Grusinék végül úgy szabadultak meg a ferde megfúvási nyomaték által generált problémáktól, hogy szabad 

forgást engedtek, ezért a szárnyakat csapágyazásra helyezték, így ez a problémás nyomaték nem került át a 

rakéta testére. Tehát a hátsó csapágyazott szárny tartja az indításkori pozíciót, és a rakéta test forog. Ironikus 

módon ugyanebben az évben a francia Matra cég ugyanezzel a problémával szembesült a Magic rakéta 

fejlesztése közben. A megoldásuk pedig éppen ugyanaz volt, mint amit az OKB-2-ben is elfogadtak. 

 
Az Osza rendszer rakétája a csapágyazott szárnyakon jól látható a gyűrű, ami forog a rakétatest körül. 

  

                                                           
9 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ , 6.2.4.4.14. fejezet (492. oldal) 
10 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ , 4.1.1.2. fejezet 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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A probléma megértéshez érdemes megvizsgálni a légiharc és légvédelmi rakéták vezérlésének evolúcióját. 

A rakéták alapvetően két különböző fő vezérlési elvvel bírnak. A rakéta vagy tartja az X/Y síkot és két pár 

vezérsíkkal kormányoz a két síkban vagy forgásstabilizált a rakéta, de csak egy pár kormányfelülettel 

rendelkezik a rakéta orr részén. 

Az előbbi megoldást alkalmazzák az Osza rakétájánál, az utóbbi jellemzően a vállról indítható rakétáknál 

használt, ahol nem áll rendelkezésre elég hely én a tömeglimit miatt nem lehetséges, hogy két pár vezérsíkkal 

kormányozzanak, ezért a rakéták forgásstabilizáltak. 

A forgásstabilizált rakétáknál folyamatosan mért a rakéta forgás közbeni pozíciója és ennek megfelelően 

lehetséges az X és Y síkban is kormányozni egyetlen pár kormányfelülettel. Ennek a módszernek azonban az 

ára az, hogy X és Y síkokban nem tetszőlegesen képes a vezérlés dolgozni. Amikor a vezérsíkok függőlegesen 

állnak, akkor fel-le síkban nincs kormányerő, amikor vízszintesen, akkor balra-jobbra síkban, a két állapot 

között meg csökkentett hatékonysággal működnek. A rakéta pörgés miatt a rakéta spirálvonalon halad, ami 

kinematikailag nem a legideálisabb, ezen felül egy pár kormányfelülettel kisebb erőhatás hozható létre, mint 

kettővel. 

A vállról indítható Igla rakéta 20 fordulat/másodperc sebességgel forog, tehát 600 m/s égésvégi 

sebességével minden 15 méteren képes maximális túlterhelést előállítani egy adott irányban, ahogy a rakéta 

lassul a túlterhelés maximális értéke csökken, de gyakorisága a rakéta pályáját nézve sűrűsödik. 

A nem forgásstabilizált rakétáknál az XY sík megtartása lehetséges rolleronok alkalmazásával, vagy az 

Oszánál látható módszerrel, vagy aktív beavatkozással mint pl. a Nyeva rakétánál hátsó szárnyak végén 

látható kormánylapokkal. Mindegyik módszernek megvan az előnye és hátránya a pontosságot, az elérhető 

maximális túlterhelés, a légellenállást, illetve a rakéta méretét és szerkezeti tömegét nézve. 

(Molnár Balázs és Hpasp kiegészítése) 

A 9M33 rakéta öt fő részből állt. Ezekből melyekbe a rakétahajtóművet és a vezérlőrendszert helyezték, 

hegesztéssel tervezték összeilleszteni a szükséges szilárdság elérése érdekében, továbbá ez biztosította a 

szükséges vízállóságot, szállíthatóságot és a tárolást is megkönnyítette. A hátsó szekció függetlenül kezelhető 

volt a többi résztől, ahová a rádióvezérlés, a robotpilóta, a rádiós gyújtó, a fedélzeti energiaforrás és a harci 

rész került. Ez lehetővé tette a legproblémásabb elektromos rendszerek ellenőrzését a gyártás és az 

üzemeltetés közben, mivel ezek folyamatosan problémát jelentettek.  

A lehető legjobb szerkezeti paramétereket elérésének érdekében nagy szilárdságú VAD-1 és V96TSZ 

alumínium ötvözeteket terveztek felhasználni, valamint KVK-26 és KVK-42 acélt. Ezek megmunkálásához új 

gyártási eljárásokat is el kellett sajátítani a gyártóknak, mint a forgatásos sajtolás és a robbantásos lyukasztás 

és hasonló eljárások. 

A V96-os alumínium ötvözet a hőkezelhető alumínium-ötvözetek közé tartozik. A V96-ös ötvözet  

(az összetétele után átírva: 8,5Zn2,6Mg3,3Cu) az alumínium-ötvözetek nemzetközi besorolása alapján a  

7-es osztályba tartozik. Ebben az osztályban az alumínium fő ötvözője (jelen esetben mintegy 8,5%-ban cink, 

mely az alumíniumban diszperz módon (vagyis egyenletesen) van eloszlatva majd célzott hőkezelést 

alkalmazva a 600 MPa szakítószilárdságot is elérhet (Az acélszerkezetben használatos acélminőségek 

szakítószilárdsága is ez a tartomány). Ezek az alumínium ötvözetek már nehezen hegeszthetőek. A nehézség 

nem magában a folyamatban rejlik, hanem abban, hogy a hegesztéskor alkalmazott hőbevitel kilágyítja a 

varratot és a hegesztés környezetét, a szakítószilárdság az eredeti érték felére is leeshet. 
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A másik probléma a réz viselkedése a hegesztés során. Emiatt ezeket az anyagokat a klasszikus 

ömlesztőhegesztés (amikor a fémeket felolvasztjuk) helyett sajtolóhegesztéssel (külső hőbevitel nélkül) kell 

hegeszteni. Ez az ötvözet egy tipikusan orosz ötvözet, az összetételben legközelebbi rokona a 7055-ös ötvözet 

lehetne. Ez sem hegeszthető „klasszikus” eljárással. 

A VAD1-es alumínium ötvözet (az összetétele átírva: 4,1Cu2,5Mg0,6Mn) az alumínium-ötvözetek nemzetközi 

besorolása alapján a 2-es osztályba tartozik. Ennek az ötvözetnek a szilárdságát is a hőkezeléssel lehet 

számottevően növelni. A 2-es osztály volt az első iparilag is alkalmazott alumínium ötvözet (dúralumínium) 

. A szóban forgó alumínium-ötvözet a réz, magnézium és mangán együttes „ötvözésével” készül. Az ötvözés 

szó azért idézőjeles, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy klasszikus értelemben az olvadt alumíniumba 

dobjuk ezeket az ötvözőelemeket. 

Az alumíniumban az adott ötvöző oldhatósága a hőmérséklet függvénye, pl. réz akár 5,5%-ban is oldódik az 

alumíniumban 550 fokon, ám szobahőmérsékleten ez leesik 0,1%-ra, vagyis az ötvöző elemeket bent kell 

valahogy tartani az ötvözendő anyagban. A növelt réztartalom miatt a korrózióállósága nagyon jó ennek az 

ötvözetnek, a komplex hőkezelési eljárással 470 MPa folyáshatár érhető el. A növelt réztartalom miatt ezek 

az ötvözetek sem hegeszthetőek hagyományos ömlesztő hegesztési eljárással. 

KVK42 egy általános gépipari acélminőség, mely a szilárdsági tulajdonságait nemesítéssel (hőkezelési 

eljárás: edzés és megeresztés) éri el. Ezek az anyag a nagy terhelésnek kitett, nagyméretű tengelyek és 

gépelemek gyártására használatos. Az összetétel átírása után (42CrHWMoNbB) látható, hogy szoros 

rokonságban van az Európában alkalmazott 42CrMo4-es anyagminőséggel, csak itt a szilárdság és az 

átedzhetőség növelése miatt nióbiummal (Nb) és bórral (B) van ötvözve, szemben az európai 

anyagminőséggel. Megfelelő hőkezeléssel 1000 MPa szakítószilárdság érhető el kb. 30 mm-es 

szelvényátmérőben (a szelvényátmérő növekedésével az elérhető szilárdság erőteljesen csökken).  

A KVK26-os anyagminőség a KVK42-es kistestvérének tekinthető. Az összetétel átírása után 

(26Cr2HWMoNbB) látható, hogy az európai rokona a 26CrMo4-2-es anyagminőség, szintén Nb és B ötvözése 

nélkül. A széntartalom itt kisebb (0,26% a 0,42%-kal szemben), emiatt az elérhető szilárdság is kisebb. Ezek 

az anyagminőségek általánosságban nem hegeszthetőek (megfelelő technológiával hegeszthetőek 

klasszikus kézi ívhegesztéssel is). 

Néhány gondolat a különféle hegesztési technológiákról: 

Robbantásos alakítás: Egy robbantó kamrába behelyezik a lemezeket, majd a lemez alatt elkészítik a kívánt 

formát szerszámacélból. A lemez és a szerszámacél közötti térrészben a levegőt kiszívják. A lemez másik 

oldalán víz van, majd a robbanóanyagot a vízbe helyezik. A robbanás lökéshullámát a víz viszi át, amely 

egyúttal gondoskodik arról is, hogy a nyomás szinte azonos a lemez felületén, plusz a robbanás 

hőmérsékletét és erőteljesen csökkenti. A lökéshullám belepréseli a lemezt a szerszámformába. Az eljárás 

csak leírva tűnik egyszerűnek, valójában rendkívül veszélyes és bonyolult művelet, cserébe nagyméretű 

lemezfelületeket lehet tetszőleges formába robbantani. 
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Elektrodinamikus alakítás: Hasonlít a robbantásos alakításhoz, csak itt nem robbantanak, cserébe viszont 

lassú a folyamat. Itt is szükséges egy nyomásálló kamra, amibe a lemezt behelyezik. A lemez alatt a 

szerszám, a levegőt itt is kiszivattyúzzák. A robbanás lökéshulláma helyett itt elektródák vannak a lemez 

feletti vízben. Az áram hatására a víz elbomlik, a bomlás mértékével leírható mennyiségű gáz jön létre, ami 

a víz nyomását növeli, ez a vízre ható nyomás préseli bele a lemezt a mintába. A folyamat előnye, hogy nincs 

robbanás – feltéve, ha betartják a munkavédelmi előírásokat, mert a víz bontásakor durranógáz keletkezik 

– és a hagyományos nagynyomású vegyipari technológiához használatos autoklávban is megvalósítható, 

viszont lassú. 

Továbbfejlesztett sajtolási technológiák. Megfelelő paraméterek és szerszámtervezés esetén kisebb méretű 

alkatrészek sajtolhatóak, ha a hőmérsékleti paraméterek megfelelnek, az alakítás többtengelyű. Ekkor a 

sebesség hatását lehet csökkenteni. A sajtolási technológiák között meg kell említeni az előre/hátrafolyatást, 

kisajtolást, zömítést. Megfelelő szerszám esetén eltérő anyagokat is össze lehet sajtolással hegeszteni. 

(Kemény Tibor kiegészítése a rakéta gyártástechnológiájának megértéséhez.) 

A rakéta tervezése során kiemelt szempont volt, hogy az üzemeltetést a csapatoknál megkönnyítsék, ezért 

komolyabb beállításokat/szabályzások elvégezni a napi használat során ne legyen szükséges, csupán évi 

egyszeri komolyabb ellenőrzést terveztek a rakéták számára, melyet a fegyverraktárakban vagy a 

támaszpontokon végezhettek. 

1964 tavaszán V.A. Dzsaparidze javaslatot tett a tervezők lecserélésére, amit a Szovjetunió Minisztertanácsa 

is jóváhagyott 1964 szeptember 8-án. A Osza következő demonstrációja az állami tesztekhez 1967 második 

negyedére lett beütemezve. 

Ezalatt a kemény munka az OKB-2-nél a 9M33 rakétán folytatódott, a tavasz-nyár folyamán szinte 

felfoghatatlan eredményt hoztak össze: mindössze 22 nap alatt összerakták a rakétát Innentől a hagyományos 

módon zajlott a munka a kész tervek és rajzok birtokában felkészültek a sorozatgyártásra, ez utóbbit szintén 

rekordidő, mindössze hat hónap alatt hatották végre. Ugyanekkor megkezdték az előkészületeket a 

tesztlövészetekre az Emba folyó partján, amely új helyszín volt az OKB-2 mérnökeinek.  

Ahogy erre Lev Izrailevics Okszman, az NIII-20 feje visszaemlékezik:  

„A harminc kilométeres út a lakókörzettől a tesztpályáig szörnyű volt. Télen förgetegek, nyáron tömény 

porfelhők. A terület sztyeppe, körbekerítve szögesdróttal, a személyzet mindenhová járműveken közlekedett, 

civilizációnak nyoma sem volt. Nyáron erős ürömszag, 10-15 méterenként pocokcsapatok, meg rengeteg 

nagytestű madár, a napon olyan forróság, hogy a fém érintése megégette az ember kezét” 

Az első négy kísérleti indításra szolgáló tesztrakétát 

1965 márciusában szerelték össze az OKB-2-nél. A 

tömegük a fedélzeti berendezések súlymakettjeivel, 

valamint a kétféle rakéta hajtóanyaggal együtt  

117 kilogramm lett végül. A teszthez a Kutaisi 

páncélozott csapatszállítóját is elhozták Donguzból 

(ahol az Oszát korábban tesztelték). A ráépített 9PZZ 

indítót az SzKB-203, míg az indító automatikát az  

OKB-2 tervezte és állította elő.  

Az első kísérleti indítás az „új” 9M33-as rakétával 1965 

március 27-én 18:10-kor történt meg, a rakéta az 
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indítótól 12 kilométer távolságban ért földet. Azonban a füst még el sem tudott oszlani az indítóálláson, mikor 

a mérnökök máris elkezdték előkészíteni a következő indítást. Közben egy másik csapat az indított példány 

melletti sínen várakozó szomszédos rakétát ellenőrizte. Ahogy várható volt, az indítás nem okozott semmi 

látható nyomot rajta. A következő 9M33 startja egy órán belül megtörtént. Ám nem sikerült megismételni az 

első sikert: két másodperccel az indítósín elhagyása után a rakéta felrobbant, utólag kiderült, a habos 

hajtóanyag miatt. 

Nem világos, hogy a hiba oka hajtóanyag habosodása maga, vagy hibásan történt a folyamat, a leírás nem 

tér ki erre. (Molnár Balázs kiegészítése) 

A maradék két rakétát április 8-án indították. Az első rakéta 500 m/s-ig gyorsított és lerepülte a tervezett 12 

kilométeres távolságot probléma nélkül. Ennek az indításnak a célja annak vizsgálata volt, hogy hogyan 

viselkedik a rakéta átesett szárnyakkal. A következő indítás meglepetést okozott, erre F.O. Szogomonyán, aki 

a tesztet vezette az OKB-2-től így emlékezett: 

„Néhány másodperccel az indítógomb megnyomása előtt az oszcilloszkóp adatait rögzítő mágnesszalag 

forogni kezdett,.ez rögzítette a rakéta paramétereit, melyet telemetrián keresztül kapott. Az első 

másodpercekben a telemetria tökéletesen működött, nyomát sem mutatva, hogy bármi is zavarná az 

adatrögzítést. Ám húsz másodperccel az indítás után az indítószemélyzet egyik tagja berohant a bunkerünkbe 

és az kiabálta: „A rakéta felrobbant!” Az oszcilloszkópra néztem. A képernyőn, mintha semmi sem történt 

volna, megnyugtató zöld fény pislákolt, mutatva, hogy a rakéta mérőműszerei működnek. Megsemmisülés 

esetén általában ez azonnal megszűnt. Szóval megkértem a vicceskedőt, hogy ne zavarjon a munkámban. 

Húsz perc telt el eztán, mikor a következő vendég megérkezett és informált, hogy a felrobbant rakéta néhány 

méterre az indítótól fekszik.” 

Fél óra múlva kiderül, hogy a rakéta hogyan tréfálta meg őket, ami éppen akkor robbant fel, amikor elhagyta 

a vezetősínt. Amikor a roncs a földre zuhant, sem a szenzorok, sem a telemetrikus rendszer nem sérült meg, 

tovább működtek, azt közvetítve, hogy a rakéta rendben működik. 

1965 nyarára a 9M33 rakéta kinőtte a kezdeti gyermekbetegségeit, megkezdődtek a kísérleti lövészetek az 

Objekt 1040 alvázról is. Ekkoriban az Objekt 1040 tervezői már négy prototípust elkészítettek, ebből egyiket 

a kétrészes tengeri tesztekhez felkészítve. A célok a következők voltak: felmérni a terepjáró képességet, a 

megbízhatóság különféle útviszonyok között, milyen a teherbírás és gazdaságosság, a manőverező képesség, 

a vízben való mozgás paraméterei, a rezgés, de számtalan más paraméter is feltérképezésre várt. 

A tesztek P.G. Burcev ezredes felügyelete alatt zajlottak a Katonai-Ipari bizottság 1964 október 15-i határozatai 

alapján minek alapján egy további példányt is építettek. A gyártás közben derült ki, hogy a jármű tömege 

mintegy 700 kilogrammal magasabb az elvártnál. Ez amiatt volt igen súlyos probléma, hogy ekkorra világossá 

vált, hogy a tervezett felépítmény tömege is nehezebb lett a tervezettnél nagyjából fél tonnával. A 

tömegnövekedés egy része a rakéták „hízásából” következett. 

1964 november 23-án eldöntötték, hogy a próbákat mihamarabb le kell folytatni, hogy utána el lehessen 

kezdeni a felépítmények felszerelését a negyedik alvázra. A tesztek előtt az Objekt 1040 feltöltésre került a 

felépítményt imitáló öttonnányi ballaszttal, (habár 1964 augusztusában kikötötték, hogy a tömeg maximálisan 

4775 kilogramm lehet), ennek elhelyezése a később felkerülő komplexum tömegközéppontjának megfelelően 

történt. 

A tesztek első szakasza 1964 december 4. és 1965 január 15. között zajlott, a Kutaisi KAZ bázison. A második 

fázis viszont már Kubinkában, a moszkvai régióban, 1965 február 6. és március 25. között.  
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A teszteket 5 tonnás terheléssel végezték, több mint tízezer kilométeres távot úton megtéve, de lefolytattak 

10 órányi vízben gázolást is. A végeredmény szerint a jármű megfelelt a támasztott követelményeknek, a 

tesztek folyamán jó átlagsebességet és sima járást értek el különféle terepeken. A megnövekedett tömeg 

miatt azonban a hatótávolság az elvárt 600 km helyett csak 445 km lett betonúton, illetve a kötelező 

szervizperiódus csak 10 000 km volt 15 000 km helyett. Emellett több tervezési hibára is fény derült néhány 

területen megbízhatósági problémákkal, de ezek többsége kisebb-nagyobb módosításokkal 

kiküszöbölhetőnek látszott. 

Az KAZ mérnökei is úgy találták, hogy ezek a gyengébb paraméterek a megnövekedett tömeg miatt 

jelentkeznek, így javaslatot tettek, hogy az acél alvázat cseréljék alumíniumra, valamint mégiscsak építsék be 

inkább a nagyobb teljesítményű ZIL-130 típusú 220 Lóerős motort nagyobb tömege ellenére, hogy a jármű 

mozgékonyságát javítsák. 

Azonban az NII-20 által megbízott Bazanov úgy találta, hogy ezek a paraméterek inkább gyártási problémákra, 

és nem a tömegre vezethetők vissza. Szerinte a komplexum tömege megengedhető, hogy 5 tonna legyen a 

Objekt 1040-es alvázon. A tesztek néhány további résztvevői (például a Gépesített és Motorizált Egységek 

Katonai Akadémiáról) is tettek javaslatokat a túlságosan nehéz jármű problémájának megoldására, például a 

hordozott tartalék alkatrészek számának csökkentésére, valamint az eredeti elvárások felülvizsgálatára a 

hatótáv és a speciális felszerelési tárgyak tekintetében. 

Mindezek után az engedélyt, hogy a komplexumot a 1040-es alvázra szereljék megkapták, és hamarosan az 

Osza légvédelmi rakétarendszer prototípusa megszületett. 1966 októberében végrehajtották az első két 

éleslövészetet a 9M33-as rakétával. Azonban a sikerekkel együtt egy újabb problémába ütköztek. Az új 

alvázról már a legelső indításokat követően is feltűnt, hogy a rakéta az indítást követően eltért a vezérlő által 

kijelölt útvonaltól. Néhány esetben a rakéta még a radar vezetősugarára sem volt képes ráállni emiatt. Mint 

kiderült, mindezek oka a járműtest kialakítása volt. A rakétaindító sínek a jármű elején foglaltak helyet, a radar 

előtt, és minden indítás számottevő belengést és oszcillációt okozott, az Objekt 1040 alváz kialakítása ezt a 

hatást csak fokozta. 

A riasztó jelek hatására a tervezők a terepre siettek. Miután megszemlélték a soron következő 9M33 indítást, 

az az utasítást adták ki, hogy növeljék a jármű merevségét bármilyen lehetséges módon. A bekötések 

megerősítése után azonnal előkészítették a következő indítást. Ekkor a rakéta már pontosan a kijelölt pályán 

haladt. 

Ahogy F.O. Szogomonyán emlékezett: 

„A jelen lévő Grusin első reakciója az volt, hogy elküldött bennünket a Kutaisi Járműgyárba, hogy szerezzünk 

információkat. Azonnal elindultunk, péntek délután pedig már Kutajsziban is voltunk. Egy üres gyár fogadott 

bennünket. Hosszú ideig teljesen egyedül bolyongtunk a gyárban a járműveinket keresve, végül az 

összeszerelő műhely sarkában találkozunk először bárkivel. Egy embert láttunk itt, kezében mérőszalaggal és 

egy jegyzetfüzettel, ahogy időnként leír magának valamit. Odamentünk hozzá és bemutatkoztunk, 

legnagyobb szerencsénkre kiderült, hogy  ő a főkonstruktőre a járműnek. 

Azonnal elkezdtük számára szóban leírni a jármű viselkedését a tesztek folyamán, hogyan tudtunk javítani 

rajta és elsoroltuk ötleteinket, miképp növelhetnék a szerkezet merevségét. Szorgalmasan jegyzetelt, 

igyekezett egy szót sem szólni azokra az érvekre, melyeket jogosnak talált. Ám amikor a kritikáink és 

kívánalmaink felsorolása véget ért, hirtelen teljesen megváltozott hangon kezdett el beszélni arról a teherről 

ami a vállát nyomta. 

Ahogy elmondta, a gyár csupán presztízsből vállalta el a fejlesztést, esélyük sem volt meg is felelni annak. A 

kijárat felé sétálva szóba került a lakhatás és az életfeltételek is, miközben az ő figyelmét is megragadta a 
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teljesen néptelen gyár, még a be és kilépést sem ellenőrizte senki.11 A kérdésünkre nem valami meglepetten 

annyit felelt: „Ma meccs van, a Kutaisi Torpedó csapata játszik, mindenki otthon van és TV-t néz” 

Khimkibe visszatérve jelentettük, amit tapasztaltunk, 

Grusin pedig le volt sújtva. Elég volt csak ránézni, és 

tudtuk, Kutaisi története számunkra véget ért. 

Ráadásul hamarosan megtudtuk, hogy az egyik 1040-

es mintapéldány elsüllyedt a Fekete Tengeren az úszó 

képességet vizsgáló próbák alatt. Nem voltunk 

meglepve.” 

Úszóképességi próba alatt az Objekt 1040-es 
járművel, ballaszttal. 

A Osza fejlesztői vonakodtak az új probléma megoldásába 

belekezdeni, különösen a közelítő határidőt figyelembe véve, 

de azért több előzetes számítás készült a lehetséges jármű 

alternatívákat illetően. Ezek egyike az MT-LB (balra a képen) 

alváza volt, de ezt a lehetőséget visszautasították. Ezután a 

Minavtopromai Brjanszk Járműgyárral vették fel a kapcsolatot 

az Osza munkáit illetően, személyesen R.A. Rozov főtervezőt 

megkeresve. 

Eközben még próbálkoztak tovább a Kutaisi alváz javításán, 

elsősorban a tömegcsökkentésre fókuszálva. 1967 áprilisában egy megoldáscsomagot küldött Kutajsziba az 

OKB-2, de már nem maradt idő, elérkezett az állami tesztek dátuma. 

1967 júliusában az Emba gyakorlótéren megkezdődtek az állami tesztek, T. Mikitenko tábornok felügyelete 

alatt. Ráadásul az erőforrások is kezdtek elapadni, így egyik kudarc követte a másikat. Egyetlen rakétaindítás 

sem volt eredményes a rádióirányítású IL-28 célgép ellen, ahogy egyetlen mozgásból történt tűzmegnyitás 

sem volt sikeres. Mindezek eredményeképpen 1968 júliusában a tábornok felügyelete alatt működő bizottság 

a következőket állapított meg: 

 a jármű felépítése nem tesz lehetővé körkörös tűzmegnyitást, nem megfelelő a hatékonysága 

alacsonyan repülő célok ellen 

 a kívánt célzóna 50-100 méteres körzetében a hatékonyság nem kielégítő a célmegvilágítási 

pontatlanság miatt 

 nem megfelelő a rakéta fúvócsövének a kialakítása, ami további vezérlési pontatlanságokhoz vezet 

 a célfelderítés és rendszerek kezelése bonyolult és sok időt vesz igénybe, ami csökkenti hatékonyságát 

hirtelen felbukkanó célok ellen 

 a jelentős tömegnövekedés miatt a hatótávolság, sebesség és úszóképesség nem felel meg a kiírásban 

szereplő követelményeknek.  

A tesztek lezárása után új értekezletsorozat kezdődött, ahol a javaslatok széles skáláját vették górcső alá. Ez 

idő tájt szüntették be a Mauleren a munkát, ami jó okot adott egy hasonló döntésre az Osza esetében is.12 Az 

Osza mérnökei azonban továbbra is eltökéltek voltak, hogy sikerrel fejezik be a munkát, mindennek 

eredményeképpen a tervezők kaptak még két évet. A Szovjetunió Minisztertanácsának döntése alapján a Osza 

                                                           
11 Egészen elképesztő történet ahhoz képest, hogy mennyire paranoiás titokvédelem volt jellemző a szovjet rendszerre. 
12 Hogy ezt a szovjetek akkor honnan tudtatták, arra az eredeti írás nem tér ki. 
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következő állami tesztsorozatát 1970 második negyedévére időzítették. Csak emlékeztetőül, 1959-ben 

kezdődött meg a fejlesztés. 

A határidő hosszabbítást a „szokásos” szervezeti változtatások követték. Az NII-20 új feje V.P. Jefremov lett, a 

Osza vezető fejlesztője pedig I. M. Drizse. Az alváz problémája is megoldódott végre, a fejlesztést megkapta a 

Brjanszk Járműgyártó Üzem. 

V.P. Jefremov a korábban sikeres 2K11 Krug (SA-4) komplexum vezető tervezője, majd az Sz-300V (SA-11) és 

a 9K330 Tor (SA-15) megalkotója. 

Az új alváz a 937-es típusjelzést kapta, mely alapja a BAZ-5937 volt. Nem sokkal ezután elindult a munka a  

BAZ-5938 valamit a BAZ-5939 alvázon a rendszer kiszolgáláshoz (rakéta utántöltés és szerviz) szükséges egyéb 

járművek  megalkotásához  

   
Balra fent a BAZ-5939 alvázon kialakított rakéta-utántöltő jármű (későbbi típusjelzése 9T217B), jobbra 

fentBAZ-5938-as alvázon a mobil karbantartó jármű (későbbi típusjelzése 9V210). 

A különleges futóművel rendelkező BAZ-5937, BAZ-5938 és BAZ-5939 úszóképes, nagy manőverező 

képességű, összkerék meghajtású járművek voltak. A dizájn remekül egyesítette magában az új fejlesztéseket 

és az Objekt 1040-en kikísérletezett megoldásokat. Az alváz egy vízálló, félig zárt szerkezetű doboz formával 

rendelkezett, ahol elöl a jármű „vezetőfülke” szekciója, középen volt a hasznos tehertér, mögötte leghátul 

pedig a meghajtás kapott helyet. Vízben való haladásra két vízsugár hajtómű szolgált. A tengelyek elhelyezése 

egyenlő súlyelosztást tett lehetővé, ami megoldhatóvá tette a jármű méretének növelését. A kerekeket 

extrém módon ki lehetett téríteni, ami egyrészt csökkentette a fordulási sugarat, másrészt csökkentette az 

ellenállást kanyarodás közben is. 

A jármű erőforrása a hathengeres 5D20B-300 dízelmotor volt, amely a BMP-1 és BMP-2 csapatszállítókban 

használt UTD-20 motorok egy változata. A járműveket felszerelték harctéri szűrővel OV-65G hűtő/szellőztető 

egységgel, R-124-es tank kommunikációs rendszerrel, V-123-as rádióval, automatikus tűzvezető rendszerrel, 

sugárzásmérővel és vegyi mentesítővel13 valamint éjszakai vízi átkelést elősegítő eszközökkel. Egy független 

energiaforrás is felszerelésre került a BAZ-5937-esen, míg a BAZ-5939 egy a dízelmotor hajtotta további 

generátort kapott. (Valószínűleg a daru működtetéséhez – Molnár Balázs kiegészítése) 

A sorozatgyártásra a felkészülés lassan megkezdődött, ám minden erőfeszítés ellenére a tervezetthez képest 

nagyobb tömeg csökkentése terén nem tudtak komolyabb eredményeket felmutatni. Az alapelvárást, 

miszerint a komplexum képes legyen menetből tüzelni szintén nem voltak képesek teljesíteni, lehetetlen volt 

az adott tömeglimitek mellett stabilizált és kellően merev platformot alkotni. 

Nem sokkal ezután találkozót tartottak az NII-20-ban, melyen részt vett P. N. Kuleszov tüzérségi tábornagy. Itt 

Jefremov javasolta, hogy a menetből való tüzelési képességgel kapcsolatos elvárást változtassák meg rövid 

megállás utáni tüzelési képességre. Emellett javasolta, hogy tartsák meg a menetből való célkutatás  

(SzoC radarral) képességét – jóval kisebb pontosság is elégséges annak eldöntéséhez, hogy szükséges-e 

                                                           
13 Sajnos a leírás alapján nem derül ki, hogy ez a berendezés valamiféle mosó vagy sem. 
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megállni tüzelni vagy sem – valamint egy újabb rakéta csatorna megvalósítását, biztosítva ezzel a két rakétás 

célleküzdési képességet. (Ebben az esetben két darab rakéta rávezetése egy célra képességről van szó. Tehát 

1 cél és 1 rakéta csatorna helyett 1 cél és 2 rakéta csatornára változott az elvárt műszaki tartalom). Igen heves 

vitákat követően – a jelenlévő GRAU tagok heves ellenkezése ellenére – Kuleszov elfogadta ezeket a 

javaslatokat. 

Fogalmazzunk úgy, hogy végre győzött a józan ész. A menetből való tüzelés képessége a 9K332 Tor-M2 

légvédelmi rendszernél lett realitás sík terepen a 2010-es években, több mint 40 évvel az első Osza 

hadrendbe állása után. Jól mutatja, hogy mennyire fantázia világát képviselte ez az elvárás a kor akkori 

technológiai színvonalán. 

A tervezőknek semmi szégyenkezni valójuk nem lehetett amiatt, hogy a menetből tüzelést nem tudták 

megoldani. A gyors megállásból tüzelés közel azonos képességet biztosít számtalan helyzetben úgy, hogy azt 

legalább meg lehetett valósítani és nem pazaroltak el további éveket és erőforrásokat arra, hogy a kor 

színvonalán egy lehetetlen vagy ésszerűtlenül drága képességet hajszoljanak. (Molnár Balázs kiegészítése) 

Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a Kuleszov tábornagy által elfogadott módosítások csak a 

szárazföldi Osza változatokra vonatkozott. A tengerészeti Osza-M esetében nem lehetett eltekinteni a 

stabilizálástól, és emiatt maradt a korai prototípusoknál használt, külön toronyban elhelyezett radartorony 

illetve indítóállvány, illetve az egy célpontra csak 1 rakétával való tüzelés képessége. 

A lenti képen látható balra a kétkaros indítóállvány (a rakétatár az indítóállvány alatt található), mögötte a 

felépítményen pedig a radartorony. 

 

(Hpasp kiegészítése) 

A fejlesztés üteme ezekkel a változtatásokkal drámaian megváltozott. Néhány hónapon belül a komplexum 

egész felépítése megváltozott, sokkal racionálisabb lett egészen a legapróbb elemekig. A korábbi különálló 

radar- és irányítótorony valamint indítórendszer helyett egyetlen antenna-indító komplex egység került 

felszerelésre. Ez egyrészt merevebb szerkezetet tett lehetővé, jobban bírta a vibrációt, másrészt minimális 

megkötést jelentett a tűzmegnyitási szektorok méretére. A torony továbbra sem lett teljesen körbeforgatható, 

de immáron a jármű középvonalához képest balra-jobbra 330 fokot fordulhatott el a torony, teljes körbeforgás 

nélkül. Ezzel a járműnek nem volt már holttere, így gyakorlatilag minimális esély sem volt arra, hogy a torony 

forgatás szögkorlátja miatt a rávezetést meg kellene szakítani. 

A személyzet munkakörülményei jelentősen javultak, a helykihasználás sokkal felhasználóbarát lett beleértve 

a műszerek, kijelzők és kapcsolók elhelyezkedését. Tulajdonképpen alig 1,5 év alatt egy teljesen új komplexum 

született. Megszületett a 9A33B járműre alapozott 9K33 Osza. 
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A jármű külön antennákkal rendelkezett a tűzvezetéshez és 

a célfelderítésre. A célfelderítő radar (SzOC) egy 

horizontálisan stabilizált antennával rendelkezett, ami 

lehetővé tette a célkeresést mozgás közben, földön és vízen 

egyaránt.  A radar körkörös felderítést végez  

33 fordulat/perc sebességgel, amit három fix beállított 

magasságon végezhetett fordulatonkénti egymás után, 250 kW kisugárzott energiával, a maximálisan kijelzett 

távolság 45 km volt. Az antennát három eltolt elsődleges sugárzó tölcsér egyike világítja meg, közöttük a váltás 

elektronikusan történik meg. 

Mikor a célt felderítették a hovatartozását megállapította a fedélzeti ellenség-barát azonosító (NRZ), a jármű 

azonnal megállt, a célkövető adó (SzSzC) bekapcsolt, a célkövetés pedig automatikusan megtörtént, 

megállapítva a szögét és a távolságát. A járművön elhelyezkedő, cm-hullámsávban dolgozó célkövető radar 

200 kW teljesítménnyel dolgozott, a vevő érzékenysége 2x10-13 W, míg a kibocsátott tűnyaláb szélessége 1 fok 

volt. Ezzel az Osza képes volt a célt követni 23 kilométer távolság 5 kilométer magasság, valamint 14 kilométer 

távolsásig és 50 méteres magasság határok között. 

A beérkező jelek alapján a fedélzeti számítógép (SzRP), kiszámolta a rakétaindításhoz szükséges információkat, 

melyek az erre szolgáló kijelzőn kerültek megjelenítésre. A kalkulált találkozási pontot figyelembe véve a 

parancsközlő adó bekapcsolt, majd indult az első rakéta, és ha a szükséges volt, a második is.  

Az SzSzC rendelkezett mozgó cél kiválasztó képességgel, mely a földről visszaverődő zavarok elleni védelmet 

segítette, valamint többféle aktív zavarási elleni védelemmel is ellátták. Erős zavarás esetén a cél oldalszög és 

helyszög koordinátáit a televíziós optikai rendszer biztosíthatta, ebben az esetben a távmérést az SzOC 

biztosította, köszönhetően a nagyobb kisugárzott energiának. Ebben az esetben is (mint mindig) a 

hárompontos rávezetési módszert alkalmazták.  

Az Osza két komplett tűzvezető antenna rendszert használt ahhoz, hogy a két rakétát a célkövető nyalábba 

vezesse.14 Továbbá abban az estben, ha alacsonyan repülő célra lőttek (50-100 méteres repülési magasság), a 

Dvina rendszerhez kifejlesztett K konstanssal módosított rávezetési módszert alkalmazták, ami lehetővé tette, 

hogy a rakéta felülről közelítse meg a célt, ezzel csökkentve a rakétaindítási problémákat és a lehetséges 

közelségi gyújtó működésbe lépését (talajközelség miatt). 

A komplexum gyári tesztjei az embai teszt állomáson 1970 márciusában kezdődtek, és júliusban már az állami 

bizottság is újra megkezdhette a munkát. A tesztállomáson létrehoztak egy földi tesztelő részleget is a 

lövészeti vizsgálatok mellett. Ez lehetővé tette, hogy az egyes berendezéseket az átlagosnál is szigorúbban 

vizsgálhassák. Hogy a radar képességeiről meggyőződhessenek a tesztekhez biztosított repülőgépeknek 

alacsonyan kellett repülniük, sokkal alacsonyabban, mint a légierő szabályzatában ez engedélyezett volt. Hogy 

ezt megtehessék, külön engedélyt kellett kérni a légierő főparancsnokától. 

Néhány további gond jelentkezett az La-17-es célgépekkel, melyek sokkal magasabb megsemmisítési 

magasságra képes rakétákhoz fejlesztettek ki, így gond volt az alacsony magasságú távirányításukkal. Az 

embeni tesztállomás mérnökei azonban képesek voltak alkalmazkodni a megváltozott igényekhez és 

felkészíteni gépeiket a feladatra.  

Az alacsony repülési magasság egy extrém követelmény volt a közelségi gyújtó számára, hiszen a közeli terep, 

a fák, az épületek beindíthatták azt. Emiatt olyan repülési profilt kellett választani, ami ezt a lehetőséget 

teljesen kizárta. A közelségi gyújtót magát is módosították, ami elkezdett megbízhatóan működni, még a 

                                                           
14 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ , 6.2.4.4.15. fejezet (497. oldal) 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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kiírásnál alacsonyabb magasságokon is. 

A tény, hogy a terepen kell majd üzemeltetni a komplexumot, nem lett elfelejtve. A legkomolyabb figyelem a 

Osza üzemeltetési karakterisztikáját kísérte, elsősorban a reakcióidejét. Az alap felszerelés nem engedte meg, 

hogy az elvárt 1-2 perces üzemkészség elérését, ami a követelményekben szerepelt. Ennek eredményeképpen 

levelet küldtek a leningrádi Szvetlana gyárba, hogy az elektronikai részegységeket szereljék fel vákuumcsöves 

elemekkel, hogy csökkentsék a felmelegítéshez szükséges időt. 

Ezzel egy időben a Moszkva melletti tesztbázison az úszóképességet vizsgálták, valamennyire lemaradva az 

ütemtervhez képest. Mindenesetre a bizottság feljegyzett minden felmerült problémát (stabilitás, 

kezelhetőség, stb.) a kommentárokat és javaslatokat tartalmazó listára. 

Az állami bizottság munkája 1971 februárjában véget ért. Az utolsó találkozót Moszkvában tartották, ahol a 

Védelmi Minisztérium miniszterei az utolsó kérdéseken dolgoztak a tesztekkel és magával a járművel 

kapcsolatban.  

1971 október 4-én az Osza légvédelmi rakétarendszert elfogadták, megkezdődhetett a sorozatgyártása. Ezt 

követően a tervezők egy igen nagy csoportja állami kitüntetésekben részesült. 

A végső Osza légvédelmi rakétarendszer képes volt légi célok megsemmisítésére 300 m/s sebességig,  

200-5000 méter magasság között, 2,2-3,6-tól 8,5-9 kilométer távolság között (a hatótávolság 4-6 kilométer 

közé esett vissza 50-100 m magasan repülő célok esetében). Szuperszonikus célok esetében (egészen 420 m/s 

értékig), a hatótávolság nem haladta meg a 7,1 kilométert 200-5000 méter magassági korlátok között.  

A légvédelmi rendszerek célpontjai az esetek legnagyobb részében nem a légvédelmi rakéta-osztályok vagy 

járművek felé repülnek, hanem valamekkora távolsággal elhaladnak (elhaladnának) mellettük. A szovjet-orosz 

terminológia ezt hívja „paraméternek”, az Osza esetében ez a paraméter 2-4 kilométer között mozoghatott. 

A rakéta végső formájában 128 kilogramm lett, hossza 3158 mm, átmérője 208 mm, fesztávolsága 650 mm. 

A rakéta teljesen üzemkészen érkezhetett a csapatokhoz, nem igényelt karbantartást csapatkörülmények 

között, csak évente egyszer egy általános felülvizsgálatot, amit a támaszpontok fegyverműhelyeiben tudtak 

elvégezni. 

A találati valószínűség egy F-4C Phantom II esetében egy rakétával (15 kilogrammos robbanófejjel), a 

számítások és az indítások alapján kb. 0,35-0,4 között mozgott 50 méter célmagasság esetén, ami 0,42-0,85-

re emelkedett 100 m repülési magasság esetén. A hordozó jármű maximálisan 36 km/h sebességet biztosított 

burkolatlan útviszonyok esetén nappal, míg éjszaka ez 25 km/h értékre csökkent. Autópályán a maximális 

sebesség 80 km/h, úszva 7-10 km/h. 

A 9B33B harcjárművön kívül az ezred eszközparkjának részét képezte a TMZ 9T217B utántöltő jármű 8 darab 

rakétával, az MTO 9V210 karbantartó jármű, 9V242 mobil tesztállomást, 9F914 beszabályzót, tartalék 

alkatrészeket, valamint 9F372 és 9F16 földi berendezéseket.15 A TMZ 9T217B (BAZ-5939 alváz) járművet a 

tervek szerint a harcjárművel együtt haladt volna és szükség esetén után tölti, ehhez egy beépített daruval 

rendelkezett.  

A 9V210 karbantartó jármű (BAZ-5938 alváz) szolgált a harcjármű és a kiszolgáló járművek rutin 

karbantartására, azonban ezeket a járműveket viszonylag ritkán használták. A 9V242 a rakétákhoz kellett, a 

                                                           
15 http://www.tetraedr.com/en/production/production_war/detail.php?ID=10  

Korszerűbb változatok típusjelzése és funkciója. 

http://www.tetraedr.com/en/production/production_war/detail.php?ID=10
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9F914 beszabályzó pedig a radarokhoz. Ez utóbbiakat is többfeladatú járművekre helyezték. 

A 9M33 rakéta sorozatgyártását a 32-es számú Kirov gyár kapta, mely később a „21. Pártkongresszus” nevet 

kapta. A munka végrehajtásának biztosítására az 1966-ban formálódott Fakel tervezőiroda (az ex-OKB-2) lett 

megbízva. A 9A33B jármű gyártása az Izsevszki Elektromechanikus Gyárban történt. A 9AZZB jármű gyártása 

az Izsevszki Elektromechanikus Gyárban történt. Az első járművet a csapatok 1970 szeptemberében kapták 

meg, a következő évben legyártottak további hármat, majd 1972-ben tizenöt további harcjárművet. Ez 

lehetővé tette, hogy 1973 elején az első ezred három osztállyal felállhasson. 
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4. Első továbbfejlesztések  

A Osza végső változatának műszaki tartalmának véglegesítésével egy időben megindult annak 

továbbfejlesztésének megtervezése. Az egyik első fejlesztést az 1975 november 7-ei parádéra meg is kapta a 

rendszer, Dudnik ezredes erre így emlékszik vissza:  

„A rossz kilátást a vezetőfülkéből oldalra és hátra már az állami tesztek folyamán jelezték a jármű vezetői. Az 

első kiképzett alakulat vett részt a moszkvai parádén, ahol aztán a sofőrök alig tudtak vonalat tartani a 

járművekkel, emiatt hamarosan oldalablakok jelentek meg a járművön, ami növelte a biztonságot, amikor 

járművek és katonák között kellett manőverezni.” 

Bár végül csak nyolc jármű vett részt a tervezett tizenkettőből a parádé gyakorlásán az új légvédelmi 

komplexum azonnal felkeltette a jelenlévő nyugati hírszerzők legmagasabb szintű érdeklődését. 

Természetesen a már megjelenő kisebb-nagyobb eltérések a járművek között az rendszer általános 

jellemzését nem befolyásolta. 

Az első hivatalos modernizáció fejlesztése 1971-ben kezdődött a Szovjetunió minisztertanácsa döntése 

alapján. Ennek célkitűzése az említett HMZ és a hatékonyság növelése volt, továbbá az indítható rakéták 

mennyiségének növelése. 

A elektromos irányítórendszer (PSzA) szerkezete megváltozott, valamint növekedett a központi egység 

pontossága. Ez növelte a lehetséges célsebességet 500 m/s sebességig és a maximális cél túlterhelést 8G-ig. 

A keresztező irányban haladó célok megengedett maximális sebessége 300 m/s-re növekedett. A passzív 

zavarás közbeni automatikus rávezetés is javult köszönhetően a SzOC, valamint a komplexum egészének jobb 

zavarszűrésének. Ugyanekkor az elektronikus berendezések gyártásánál új alapanyagokat vezettek be, ami a 

tömeg, méret és az energiafogyasztás csökkenéséhez, egyúttal a megbízhatóság növekedéséhez vezetett. 

Jelentős fejlesztések történtek a személyzet munkakörülményeinek javítására. A panelek megvilágítása 

segített az utasítások olvasásában és a kezelésben. Tűzmegnyitáshoz az elektromos berendezések üzemkésszé 

tételéhez a szükséges kapcsolóknál vörös fény mutatta a helyes pozíciót. 

A korszerűsítés első üteme 1974-re volt beütemezve, de már ezen időszak vége előtt jelentősen megnőtt az 

elvégzendő munka mennyisége. Jefremov erre így emlékszik:  

„Dimitrij Usztyinov (a Szovjetunió honvédelmi minisztere) Izsevszk városába látogatott, ahol a 

fegyvergyárakat is körbejárta köztük a Izsevszki Elektronikai Gyárat, ahol az Osza sorozatgyártása is történt. 

A gyár természetesen előre készült a magas rangú vendég fogadására. Usztyinov, Kalmykov, valamint az 

udmurti párttitkárok egy találkozón vettek részt a gyár vezetőjével, Voszkreszenszkijjel, hogy az Osza termelés 

állapotát megvitassák. Itt Usztyinov megfogalmazta igényét, hogy a gyártás ütemét megduplázzák. Ehhez 

már tervezték a szükséges berendezések beszerzését sőt, szociális fejlesztéseket az üzemben dolgozók 

számára. A találkozó után a vendégek látogatást tettek a gyárban magában, ahol az Osza készült. Itt 

beszéltem Dmitrij Fedorovicsnak a komplexumról, kihangsúlyozva az érdemeit. A munkások ugyanekkor 

beszéltek a gyártási folyamatokról, stb. Miután mindezt végig hallgatta, Usztyinov a következőt mondta: 

„Benjámin Pavlovics,16 ön négy rakétát helyezett el a járművön. Szükséges ezt a mennyiséget megduplázni.” 

Minden ellenvetésem a plusz tömegről, a szükséges helyről a járművön, a várható méretekről, mind le lettek 
söpörve. 

                                                           
16 Ez V.P. Jefremov baráti megszólítása. (Hpasp megjegyzése.) 
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„Ez az ön gondja, jelentse ahogy elkészült!” 

Moszkvába hazafelé kapcsolatba léptem Grusinnal és elmondtam neki Usztyinov kívánságait. Erre ő annyit 
mondott: 

„Ez komoly baj. Dolgoznunk kell ezen.” 

Megbeszéltük, hogy találkozunk. Ahogy nekiveselkedtek a nyolc darab rakéta javadalmazás megtervezésének 
megoldhatónak látszott hat rakéta konténerben való elhelyezésének. A jármű ezzel igen elegáns vonalakra 
tett szert. Felhívtam Usztyinovot: 

„Grusinnal belefogtunk a nyolc rakétás változat megtervezésébe. Dolgoztunk az utasításodon a nyolc darab 
rakétát illetőleg. Annyival nem megy, de hat rakétát be tudtunk tenni konténerekbe.” 

Usztyinov. elgondolkodott egy pillanatra, majd ezt mondta: 

„A fekete bárány is fehér gyapjúról álmodik...” 

A kérdés ezzel lezárult, a védelmi miniszter elfogadhatónak találta ezt a mértékű képesség növelést.  

1973 február 7-én a 40-es számú ipari komplexumban aláírták a határozatot a légvédelmi rendszer 

továbbfejlesztéséről, amely tartalmazta a rakéták számának hat darabra történő emelését, valamint ezek 

elhelyezését zárt konténerekben. Az új változat típusjelzése Osza-K lett. 

Valahányszor a komplexummal kapcsolatos tárgyalásokra került sor a Védelmi Minisztériumban, Usztyinov 

minden alkalommal meghívta a főtervezőket is. Több ilyen alkalommal is felidézte, hogy mennyire helyes 

döntés is volt a rakéták számának emelése. Egyik alkalommal hozzám fordult: 

„Benjámin Pavlovics, említsen meg engem is a probléma megoldói között.” 

Természetesen így történt. Hamarosan meg is született a döntés, hogy kombinálják a fejlesztéseket  

(Osza-A és Osza-K változatokét), így 1973 októberében egyesített döntés született a modernizációról a Rádió 

Ipari Minisztérium, a Légügyi Ipari Minisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium együttműködésével a 

9K33M2 (Osza-AK) megszületéséről. 

Ebbe a rakétaszám növelésén túl beletartoztak olyan fejlesztések, mint a rádiótechnikai zavarás és zavaró 

hatások elleni védettség növelése, a rakéta élettartamának emelése, valamint a minimális hatómagasság 27 

méteresre csökkentése. Ez a kettős üzemmódú vevő bemutatkozásával vált lehetségessé, mely rendelkezett 

az automatikus magasságfelmérés képességével, a közelségi gyújtóba integrálva. 

A rakéta is módosításra került az Osza-AK modernizációján belül, mely a 9M33M2 megnevezést kapta. Ez 

annyiban különbözött az alap változattól, hogy megkapta a módosított közelségi gyújtót, illetve behajtható 

szárnyakat kapott, hogy elférjen a négyzetes keresztmetszetű indító konténerekben. A rádiózavarás elleni 

képesség is növekedett és rakéta élettartama 5 évre emelkedett.  

Az új komplexum gyári tesztjei 1974 júniusában fejeződtek be az embai teszt állomáson. A Brjanski Járműgyár 

tesztlaborjának feje, A. P. Pavlov így írt erről:  

„Az Osza-AK alapját jelentő BAZ-5937 jármű földi tesztjei 1973-74 között zajlottak az Emba lőtéren. A 

munkacsapat feje S.I. Malinin volt a 21. NINI ATMO küldötte, egy nagyszerű szervező és egyben egy igazi 

specialista az új prototípusok tesztelésének a Védelmi Minisztérium számára. Brjanskban két BAZ-5937 

prototípus készült, ezeket küldték aztán át Izsevszkbe, ahol aztán felszerelték őket a komplexum további 

részeivel, ezek érkeztek meg végül tesztelésre. Hogy felmérjék a BAZ-5937 jármű képességeit és hibáit, a 

gyárból egy csapat mérnök, sofőr és villamosmérnök vett részt a teszteken.”  
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1974 szeptemberében megkezdődtek az állami tesztek, ezek egészen 1975 februárjáig eltartottak és sikerrel 

zárultak, az Osza-AK-t műszaki tartalmát rögzítették és elfogadták. 

1975 novemberében indult az Osza-AK modernizációs program, amely elsősorban az ellenséges harci 

helikopterek megsemmisítésére koncentrált, melyek igen problémás célpontnak számítottak, egyrészt 

észlelésük, másrészt leküzdésük tekintetében. Ehhez az Osza új célkövető megoldást igényelt, bevezetésre 

került a több üzemmódos rávezetés, valamint a késleltetett gyújtó alkalmazása. Harci helikopterek ellen egy 

különleges rakétarávezetési módszert javasoltak – félautomata célkövetés, televíziós-optikai célszög 

meghatározással. Az új 9M33M3 rakéta a korábbi változatoktól az új közelségi gyújtóban tért el. 

Három, illetve négy féle rávezetési módszerrel rendelkezik az Osza, ezek között automatán választ a rendszer 

a célpont paraméterei alapján. 

1. módszer: Alapértelmezés szerint a célkövető lokátor17 követi a célt, ekkor tiszta hárompont (T/T) rávezetést 

alkalmaz a rendszer .A rakéta rádiógyújtóját a cél előtt élesítik K3 parancs kiadásával. (K1, és K2 parancsok 

a kormányzást szolgálják). 

2. módszer: Zajzavarás esetén továbbra is a célkövető lokátor követi a célt, továbbra tiszta hárompont (T/T) 

a rávezetési módszer, de a rakéta rádiógyújtóját a indítás után azonnal élesítik, így nem szükséges a cél 

pontos távolságának ismerete. 

3. módszer:Távolságban elhúzó (RGPO - Range Gate Pull Off) zavarás esetén a célpontot Karát kamerával 

követik. A rakéta rádiógyújtóját a indítás után azonnal élesítik, így nem szükséges a cél pontos távolságának 

ismerete. 

Mivel a rakéta repülés közben spirálozik, ezért eltakarná a cél képét, így K konstanssal megemelik a rakéta 

pályáját. Ez a konstans csak akkora, hogy a rádiógyújtó még a megemelt spirál tetején is észleli a célt. 

4. módszer: Alacsonyan repülő helikopter estén (H<25m, v<360 km/h) szemben a METOД φ módszer 

használatos, ez a módszer az Osza-AKM változatnál jelent meg (új rakétával együtt). 

Ekkor a célkövető lokátor méri a cél pontos távolságát, és a rakétát a Karát kamerával vezetik a célra. A 

rakéta jelentősen megemelt pályán repül (nehogy nekispirálozzon a földnek), és a célra fentről (viszonylag 

meredeken) zuhan rá, így kiküszöbölik hogy a rádiógyújtó a cél előtt robbantson. 

(Hpasp kiegészítése) 

A Osza új verziójának gyári próbái 1977-ben megtörténtek. 1979 szeptemberében Emba lőtéren18 máson 

megkezdődtek az állami tesztek. A próbák folyamán a legnehezebb annak biztosítása volt, hogy valós 

körülmények között tesztelhessék az alacsonyan repülő harci helikopterek leküzdésének igen összetett 

feladatát.  

  

                                                           
17 https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 

6.2.4.4.15. fejezet (496. oldal), a 2. jelű antenna. 
18 https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/emba.htm 

https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2016/%D0%A1%D0%BD%D0%B36/ 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/emba.htm
https://военное.рф/2016/%D0%A1%D0%BD%D0%B36/


HTKA.hu  9K33 Osza (SA-8) fejlesztése 

29 

A résztvevő V. V. Oszipov erre így emlékszik:  

„A gond abból adódott, hogy nem voltak távirányítható célhelikoptereink. Végül úgy 

döntöttek, hogy egy valódi helikopterre lőnek, amit egy fából ácsolt torony tetejére 

helyeznek. A torony azért készült fából, hogy torony szerkezete ne zavarja meg a 

radart. Az ahogyan felhelyeztünk egy kiselejtezett Mi-2-es helikoptert a toronyra az 

egy külön történet. A pilóta landolt, bekapcsolva hagyta a hajtóműveket, a rotorokat 

alacsony sebességre állította, majd kimászott a helikopterből le a tornyon. Ez a 

helikopter volt a megsemmisítendő célpont. 

A sztyeppére épített torony alig 10 méter magas volt. Ezért ezzel nem lehetett tesztelni a rakéta időzítését, 

mivel a földfelszín túl közel volt a közelségi gyújtó számára. Emiatt egy egész sor számítást kellett végeznünk, 

minek folyamán nem csak a gyújtási algoritmust kellett megváltoztatni, hanem a rávezérlési módot is a 

speciális paraméterekhez. 

Mikor minden előkészületet befejeztünk, a lövészetre nem csak megszokott személyzet, de még a lőtér 

parancsnoka is megjelent. Indítás, a személyzet figyelte a rávezetést. A rakéta célpont megközelítése tökéletes 

volt, majd robbanás következett és vastag, sűrű füst szállt fel. A célpontot eltaláltuk. Mivel a torony fából 

készült, mire a tűzoltók megérkeztek nem csak a célpont, de a torony jó része is elégett.” 

Ennek eredményeképpen az addigi feszültség feloldódott, a tesztállomás parancsnoka, P. M. Opanaszenk így 

szólt: 

„Két vagonnyi fa, háromheti munka és egy hét gyakorlás után egy gyönyörű műsor a végére!” 

A következő lövészeten a második torony pontosan ugyanúgy elégett, mint az első így végül több tornyot nem 
építettek. A későbbiekben földön álló (!) helikopterre lőttek a tesztek alatt. 

1981 őszén négy hasonló tornyot készítettek elő a „Zapad” hadgyakorlatra az Osza számára. Hogy 

bemutassák, mennyire használható a komplexum helikopterek ellen meghívták a Szovjetunió legmagasabb 

rangú parancsnokait és helikoptertervezőit. Az utóbbiak bizonyosak voltak benne, hogy alacsonyan repülő 

helikoptereik leküzdhetetlen célok radar vezérlésű légvédelmi rakétákkal. A szemtanúk szerint mind a négy 

helikopter megsemmisítették, mindet első próbálkozásra, amivel nagyon mély benyomást tettek a 

látogatókra. 

Hamarosan a pilóta nélküli repülőeszközök (továbbiakban UAV) és a cirkálórakéták/robotrepülőgépek 

(továbbiakban CM) védelem kérdésköre is előkerült. 

A NIEMI-nél 1980-ban kezdődött a munka amely széles körben vizsgálta a kérdést, beleértve az UAV-k 

észlelését, a rakéták vezérlésének szükséges módosításait, a gyújtók változtatásait, a célok osztályozását és a 

kisméretű, földközeli célok leküzdését általánosan. Az idő szorított, így az eredményeket a gyártásban lévő 

darabokon alkalmazták is. A járművek kívülről nem változtak, a belső változtatás is csak egy „MЦ” (kis méretű 

cél) kapcsoló megjelenése volt, ami a rakéta rádiógyújtójának érzékenységét növelte meg. 

Az új komplexum megnevezése Osza-AKM lett, 1980-ban került hadrendbe. A legnagyobb ugrást a 

helikopterek elleni képességei jelentették, képes volt lebegő, vagy majdnem nulla méter magasságon haladó 

helikoptereket leküzdeni 2-6,5 kilométer távolságban, illetve maximum 6 kilométeres távolságú keresztező 

pályán (a korábban említett „távolság paraméter” érték). 
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Ezzel akkor az összes hadrendben levő helikopterről indítható páncéltörő rakétánál nagyobb megsemmisítési 

távolsággal rendelkezett az Osza-AKM. 4-4,5 km nagyobb megsemmisítés zónával nagyobb irányított rakéta 

akkor még tervezés alatt állt, az AGM-114 Hellfire az új AH-64A Apache harci helikopterhez. 

(Molnár Balázs kiegészítése) 

A harci helikopterek elleni kismagasságú képesség (METOД φ 

módszer) az Osza-AKM esetében előbb jelent meg, mint például a 

francia Crotale és a francia-német Roland légvédelmi rakéta-

rendszereknél. 

Az Osza légvédelmi rendszer (és minden változata) ezredekbe 

szerveződött, melyek öt ütegből, valamint egy parancsnoki 

egységből álltak. Egy üteg négy harcjárműből és egy parancsnoki 

járműből állt. Egy teljes Osza ezred 20 darab harcjárművet 

tartalmazott, 80-120 darab indításra kész rakétával (Osza-AK- Osza-AKM). A vezetési pont része volt egy 

9Sz482 BTR-60 PU-12-es vezérlő (PU-12M), valamint egy P-15 (P-19) radar a célok távoli észlelésre. 

A VSz országoknál minden ezred19 rendelkezett 1 db 9Sz482 BTR-60 PU-1220 mobil vezetési ponttal, ami 

lehetővé teszi 25-30 km belül digitális telekód csatornán történő adtok fogadását a hadosztály vagy hadsereg 

szintű felderítő radaroktól, tehát a Kub és a Krug osztályok radarjai által felderített célokat. 

A 9Sz482 Mobil Légvédelmi Vezetési Pontot a BTR-60 PSzH alvázára építették. A tornyot felváltotta egy 

teleszkópos antenna (16 m magasságú) aminek adás/vételi távolsága kb. 25-30 km, a jármű küzdőterében 

alakították ki a légvédelmi parancsnoki központot. 

A cél koordinátái digitális telekód csatornán keresztül a 9Sz482 BTR-60 PU-12 tervtábláján kerülnek 

megjelenítésre. A cél paramétereit rádión keresztül, szóban továbbítják a ZSzU-23-4V1 Silka, 9K33 Osza  

(SA-8 Gecko), 9K31 Sztrela-1 (SA-9 Gaskin), vagy a 9K35 Sztrela-10 (SA-13 Gopher) ütegek részére, akik ezzel 

időben felkészülhetnek a célok leküzdésére, illetve csökkenthető a saját radar használatának ideje, ami SEAD 

tevékenység esetén növeli a túlélés esélyeit. A PU-12 a P-15, P-18, P-19, P-40 radaroktól volt képes adatokat 

fogadni.21 Krug és Kub osztályok radarjaitól (valószínűleg) csak rádión kaphattak céladatokat. 

  

                                                           
19 http://www.wikiwand.com/de/PU-12  
20 http://www.rwd-mb3.de/pages/pu12a.htm , http://www.flak11.de/Pu12-3.htm  
21 A figyelmes olvasónak feltűnhet, hogy ezek honi légvédelmi radarok. Azonban mind a hadsereg, mind a hadosztályok 

rendelkeztek önálló rádiótechnikai alakulatokkal (RT). Minden Krug dandár/ezred rendelkezett 1 db P-40 radarral, 
ami PRV-16 magasságmérő radarral együtt mozgott és dolgozott, ahogy a Kub ezred is.  

http://www.wikiwand.com/de/PU-12
http://www.rwd-mb3.de/pages/pu12a.htm
http://www.flak11.de/Pu12-3.htm
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5. Külföldi szereplés és harci alkalmazás  

Hosszú éveken át az Osza fontos szerepet játszott a világ több országának légvédelmében. Az 1980-as években 

Angola, Algéria, Guinea-Bissau, India, Irak, Jordánia, Líbia, Szíria, Jugoszlávia, valamint a Varsói Szerződés 

egyes országai mind beszerezték. Összesen huszonöt országban állt szolgálatba, ezek közül az utolsó 

Görögország volt, mely összesen 30 darab harci járművet szerzett be Oroszországtól. 

Az első harci sikereit a Közel-Keleten, Szíriában érte el a típus, ahová 1981-től szállították. Az Osza kemény 

diónak bizonyult az izraeli pilóták számára. Az évek folyamán az elektronikai hadviselés minden formáját 

bevetették ellene, minek eredményeképp az izraeliek ugyanarra jutottak, mint az Emba tesztmérnökei, 

miszerint zavarvédettsége jobb bármelyik kortársánál. 

Emiatt inkább elektronikai hadviseléssel és specializált taktikákkal kellett harcolniuk ellene, ami csökkentette 

harci gépeik hatékonyságát. Ennek részeként 1982 nyarán az izraeliek intenzíven használták a drónjaikat a 

támadásaik során, rakétáik indítására kényszerítve a légvédelmi rendszereket, hogy aztán a harci gépeik 

csapást mérjenek.22 

Ezt a taktikát használva 1982 június 6-án izraeli repülőgépek két nagyméretű támadást indítottak dél libanoni 

repülőterek és fix telepítésű légvédelmi egységek ellen. Négy nappal később, a Szíriai légvédelem egységeit 

támadták. Ez a légitámadás, minden leírás szerint, lényegében eldöntötte az 1982-es háború kimenetelét, 

egyben a legjelentősebb döntéshozatalra kényszerítve a Szovjetunió vezetését. A döntések egyike volt a  

Sz-200 rakétarendszer Szíriába eladása és telepítése,23 ám az ideküldött ezredek igen szokatlan szerkezeti és 

parancsnoki struktúrát kaptak. A Sz-200-asok mellett egy Osza ezred is útnak indult, valamint egy üteg 

légvédelmi ágyú, illetve egy század Sztrela vállról indítható rakétával. 

O. Gabrusej, aki az ezrednél a felderítés vezetője volt így emlékszik:  

„Egy 1983-as szeptemberi napon a Földközi-tengeren hajózó amerikai repülőgép-hordozóról harci gépek 

támadásra indultak. Tíz, tizenöt, egyre csak újabb jelek tűntek fel. Éppen ebben az időben nagyszámú hajó 

rakodott ki Latakia kikötőjében. Itt állomásozott több Osza is. Két repülőgép megkezdte a támadást, két rakéta 

indult, hogy elfogja azokat. A robbanások majdnem egy időben történtek, a gépek a kikötő vizébe zuhantak. 

Két ernyő maradt a levegőben, a két pilótának volt ideje katapultálni. A leereszkedésük pontja felé szír őrhajók 

indultak. A támadók láthatóan idegesek és csalódottak voltak. 

Akkoriban nem Oszára, hanem elektro-optikai vagy infravörös vezérlésű Sztrela-1 vagy Sztrela-2 rakétára 

gyanakodtak.24 (Hpasp kiegészítése.) 

A rakétatüzéreinkre azonban újabb meglepetés várt. Egy autó jelent meg a kikötőben és a kilövőkhöz hajtott, 

majd miután megmutatták KGB igazolványaikat felszólították a személyzetet, hogy hagyják el az eszközeiket. 

Az ajtók azonnal bezárultak. Egy órával később újabb jármű érkezett és átvették az adatrögzítőket, lezárták 

azokat, majd távoztak. Mint kiderült azonnal Moszkvába küldték ezeket kielemzésre, hogy ellenőrizzék a 

személyzet állításait, akiket közben a szírek már ki is tüntettek. Mindezek eredményeképp a kikötő védtelen 

volt több órán keresztül, a személyzet nélküli Oszákat egyszerűen ott hagyták a rakparton. 

Néhány nappal később a lelőtt pilótákat elhozták hozzánk. Egyikük egy amerikai ezredes bevallotta, hogy  

                                                           
22 Ez a híres Bekaa-völgyben végrehajtott támadásra utalás, ahol az IAF szinte az összes légvédelmi rakéta osztályt 

elpusztította. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mole_Cricket_19  
23 A Haditechnikai Összefoglaló mellékletében letölthető lista szerint 1984 és 1988-ban került sor egy-egy Sz-200E Vega 

osztálycsoport telepítésére Szíriában. 
24 https://web.archive.org/web/20060830193442/http://www.acig.org/artman/publish/article_278.shtml  

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mole_Cricket_19
https://web.archive.org/web/20060830193442/http:/www.acig.org/artman/publish/article_278.shtml
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20 éve repült már és arra számított, hogy ha valaki lelövi majd az biztosan orosz lesz. Másnap üzenet érkezett 

Moszkvából, hogy a reakció és a tűzmegnyitás jogos volt.”  

V. V. Beszpalov, a Brjanszki Járműgyár dolgozója így emlékszik vissza:  

„1984-ben Szíriába küldtek, az GAZ-5937 és GAZ-5939-es járművek szakértőjeként a Kazahsztáni Gazdasági 

Minisztérium utasítására. A feladatunk 28 darab (?) jármű karbantartása volt, melyek a gyári élettartamuk 

felét elérték (5 év és 15 000 km).25 Ezeket szovjet tanácsadók üzemeltették a sivatagban. 

A Szovjetunió Védelmi Minisztériuma a lehető legrövidebb idő biztosította a technikai felszerelést és szükséges 

berendezéseket. O. A. Kuszmorov vezetésével a legjobb mérnökök érkeztek, a feladat pedig 60 darab (?) jármű 

garanciális szervize volt a szíriai vásárló részére.26 Ő egyfajta kapocsként szolgált köztünk és a már helyszínen 

lévő személyzetek között, akik már végezték a helyben lévő technika üzemeltetését és szervizelését 

Valószínűleg volt 28 darab járművet szovjet tanácsadók üzemeltettek, és volt 60 darab eladott példány. 

Eredetileg csak 28 jármű karbantartása lett volna a feladat, majd ez kibővült a szírek 60 járművére is.  

(Cifka Miklós kiegészítése) 

Két hónap folyamatos munka után az összes felszerelés és jármű megfelelő állapotba került. Ezt követően a 

mieink és a szírek megkezdték a teszteket, amibe beletartozott egy 200 km hosszú menet, valamint 

éleslövészet is. Tolmács hiányában kézjelekkel gesztikulálva kellett megértetni magunkat. Végül időben 

megérkeztünk az összes járművel együtt, probléma nélkül.  

Ezt követően egy éven át biztosítottam az 5937 és 5939-es járművek garanciális szervizelését a szírek számára. 

Ők nem panaszkodtak, egy rossz szó sem érkezett, a hibák részei voltak a műveleteknek. Hogy ezt bizonyítsuk, 

demonstrációs órákat tartottunk, képeztük a szíreket, de a sajátjainkat is. Az egy éves, nehéz körülmények 

közötti üzemeltetés során gyakran váltottuk a járműveink állomáshelyét, minek során mindkét változatú 

jármű megbízhatóan működött. A gyors javítások lerobbanás esetén bizonyította a termékünk minőségét, 

összehasonlítva a többi helyi fegyverrendszerünkkel. A szíreknek nem volt ehhez hasonló külföldi 

berendezése.”  

Az 1980-as években a Osza számára egy másik forró zóna Angola volt. A. P. Pavlov, a BAZ mérnöke így 

emlékszik:  

„1983 májusában 20 órás repülést követően egy Boeing fedélzetén megérkeztem az Angolai 

Népköztársaságba. Angola ekkor szerzett be Osza-AK légvédelmi rendszereket tőlünk, hogy a Dél-Afrikai 

Légierő ellen harcoljanak. A Szovjetunió az angolaiak kiképzésére és a járművek karbantartására a Védelmi 

Minisztérium és a gyártó önkénteseit küldte erre a feladatra. A Brjanszki vezetés engem jelölt ki,27 hogy legyek 

egy állandó kihelyezett tanácsadó Angolában, mint a BAZ-5937 egyik vezető tesztelője. A feladat magába 

foglalta a járművek karbantartását figyelni, hogy miképp teljesítenek, valamint a helyieket ki kellett képezni a 

használatukra. 

A zászlóalj feladata az angolai határ védelme, valamint a stratégiai fontosságú főút biztosítása volt, mely az 

ország északi és déli részét kapcsolta össze. Balra és jobbra az általunk oltalmazott zónától további légvédelmi 

rendszerek állomásoztak, szintén a Szovjetunióból. Az Osza csoport melynek én is a tagja voltam, katonai 

                                                           
25 Korábban még csak 10 000 km-t írt az eredeti mű, ezek szerint később sikerült ezt a célt is elérni. 
26 Nem világos, hogy miért eltérő a két mennyiség. A teljes vásárolt szír mennyiség 60 db jármű volt, de ezek szerint igen 

rövid idő alatt 28 darab már elérte a gyári élettartam felét…? Vagy lehetséges, hogy 28 és 60 számok nem 
darabszámok, hanem 5937 és 5939-es járművekhez hasonlóan 5928 és 5960-as járművekről lenne szó? 

27 Érdekes önkéntesség, ahol kijelölik az embert… 
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szakértőket, tanácsadókat, tiszteket, tolmácsokat és persze az Osza-AK-t foglalta magában. Az 

életkörülményeink távol álltak az ideálistól. Ócska priccsek ágyak helyett, gránátos ládák bútoroknak. Ezek 

ugyan értek valamit a kemény talaj ellen, de nem védtek az Impala, Mirage és Buccaneer repülőgépek 

bombáitól, amelyek éjszakánként szórtak bennünket, meg persze a gránátoktól, gépágyúktól és a Grad-szerű 

rakétatüzérségtől.  

Ez először nagyon ijesztő volt, de meg lehetett szokni. Bár sokan megkeresztelkedtek... 

Az Osza alakulat éjszaka mozgott: a járműveket megpakolták lőszerrel és kézi fegyverekkel, bekapcsolt 

lokátorokkal megindultak és figyeltek. A módszer működött ez növelte az önbizalmunkat. Egy alkalommal a 

pozíciónk 550 méterrel a tengerszint fölött volt. Ezt a helyet megfigyelőpontként lehetett használni 

távcsövekkel és távolságmérőkkel felszerelkezve. 

Mikor az ellenség tüzelni kezdett ránk a nagy hatótávolságú tüzérséggel a távolságmérőink segítségével 

meghatároztuk a helyzetüket a porban és füstben. A tüzérek némi állítást végeztek a Gradokon, majd 

végrehajtottak egy három rakétás tesztsorozatot a baráti rakétás tüzérség. Az újabb pontosítás után kiadták 

a parancsot, hogy másodpercenként indítsák a sorozatot. Az angolai felderítők nem sokkal később jelentették, 

hogy a határsértő konvoj megsemmisült.  

A légvédelmi rakétákat egyenlően osztották el a védelmi vonal mentén, két méter mély állásokban helyezték 

el őket, amiket aztán álcahálóval fedtek le. Az angolai sofőrök éjjel-nappal a járműveik mellett maradtak. Az 

Angolai Népi Felszabadítási Mozgalom (MPLA) tisztjei is a közelben éltek, sátrakban. A karbantartás a 

legmostohább körülmények között történt: utántöltés arra alkalmatlan tárolókból történt, sokszor üres 

hüvelyekből, a felszerelés a tűző napon állt összeégetve az emberek kezeit. A fontosabb javításokat 

magamnak kellett elvégeznem, mivel az angolaiak nem rendelkeztek a megfelelő műszaki tudással, nem 

boldogultak ezzel. 

A szovjet tanácsadók és mérnökök sikerrel hajtották végre Angola égboltjának védelmét, tíz határsértő 

ellenséges repülőgépet és helikoptert lőttünk le összesen. Egy Pumát völgyben repülés közben sikerült lelőni, 

ahol a radarunk nem volt képes követni, ennek ellenére optikai célkövetéssel sikerült leküzdeni a célt. Az 

ellenség pilótái gyakran nagy magasságból bombáztak, majd távoztak a saját területük felé. Emiatt a lelőtt 

gépek is Dél-Afrikában zuhantak le, így az angolai katonák nem tudtak roncsokat begyűjteni, ezt meg is 

tiltották nekik. A szolgálat végén mind megkaptuk a Vörös Csillag érdemrendet. A BAZ-5937-es járművünk az 

Osza-AK komplexum részeként kiválóan bizonyított éles helyzetben.”  
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Fogalmazzunk úgy, hogy az írás fenti része eléggé propaganda szagú. Más források szerint összesen csak 

három darab merevszárnyú ember vezette repülőgépet, nevezetesen Aermacchi AM.3CM Bosbok 

propelleres támadógépeket semmisítettek meg Osza alkalmazásával.28 Több kisméretű UAV-ra is indítottak, 

de az AK változatú Osza rakétáinak közelségi gyújtója lehetséges, hogy nem volt kellően érzékeny. 

Az Osza-AKM-re ezután került fel az egy „MЦ” (kis méretű cél) kapcsoló az új 9M33M3 rakéta új 

(érzékenyíthető) közelségi gyújtóval valószínűleg az angolai tapasztalatoknak köszönhetően került 

kifejlesztésre. 

Az eredeti írás ezen felül mélyen hallgat arról, hogy itt jutott először nyugati (Dél Afrikai) kézre komplett 

komplexum. Alant kép az Angolai kezelőkről (és szovjet tanácsadójukról), a mellette levő képen már kép, 

amikor dél-afrikai kézben van a jármű.  

Ezért az esetért vélhetőleg senkit nem dicsértek meg, már ha egyáltalán tudatában voltak az orosz 

„tanácsadók” annak, hogy a jármű épségben került ellenséges kézre. 

    

A rendszer az 1991-es Öböl-háborúban is jól szerepelt, ahol az Osza a ZSzU-23-4 Shilka rendszerekkel együtt 

az egyik leghatásosabb védelmet biztosította a Tomahawkok ellen.29 Hogy megismerjék, az amerikaiak egy 

különleges hadművelet során elfogtak egy iraki Osza-AKM komplexumot és Kuvait területére szállították a 

személyzetével és teljes dokumentációjával együtt. A vizsgálóbizottság tagjai, akik megvizsgálták, igen 

magasra tartották a szerkezetet, csak a kabinban találtak problémákat... 

Az Osza rendszer fejlesztése nem csak a szovjet hadrendbe állítást, hanem annak exportját is késleltette. 

A legtöbb Varsói Szerződés tagállam a drágább 2K12 Kub (SA-6) rendszeresítésére kényszerült az Osza 

helyett. Az eredeti 1959-es terv szerint, csak a harckocsi hadosztályok légvédelmi rakéta ezredei (az összes 

alakulat negyede) lettek volna a drága Kub rendszerrel felszerelve, míg a gépesített lövész hadosztályok az 

olcsóbb Osza-val. (Kérdéses, hogy mennyire lett olcsó.) 

Az Osza fejlesztésének elhúzódása miatt pont az elképzelés az ellenkezője történt. A Varsói Szerződés 

tagállamaiban harminchárom Kub ezred lett felállítva mindössze tíz Osza ezreddel szemben. A VSz 

tagállamok egy része később szerzett be Osza rendszert is, ez ezen országok nemzetgazdaságára súlyos 

terhet rótt. (Hpasp kiegészítése)  

                                                           
28 https://bit.ly/2ChXAXp 46. oldal. 
29 Forrást erre nem ad ez eredeti cikk, soha nem hallottam erről. Meglehetősen furcsa azt olvasni, hogy egy 

csapatlégvédelmi rendszer honi légvédelmi szerepkörben lett volna használatos. A Sivatagi Viharról általam olvasott 
források közül egy sem említi az Osza rendszert ilyen szerepkörben. Az is meglepő, hogy a sokkal elavultabb 
radarvezérlésű légvédelmi rakéta-rendszerekkel több gépet is lelőttek, de Oszával egyet sem.  
(Molnár Balázs megjegyzése.) 

https://bit.ly/2ChXAXp%2046
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6. Források 

http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-1/ 

http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-2/ 

http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-3/ 

https://www.secretprojects.co.uk/mauler.pdf  

 

7. Közreműködők  

Az eredeti orosz nyelvű cikket V. Dénes (angelsoul) fordította angolra. 

A fordítást szakmailag, stilisztikailag lektorálta és kiegészítette: 

 Molnár Balázs 

 Hpasp 

 Cifka Miklós (Cifu) 

 Kemény Tibor 

http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-1/
http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-2/
http://otvaga2004.ru/tiv/zenitnyj-raketnyj-kompleks-osa-istoriya-sozdaniya-chast-3/
https://www.secretprojects.co.uk/mauler.pdf

