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1.1. Légvédelmi eszközök a fegyveres erők szervezeti struktúrájában 

1.1.1. Honi légvédelem 

1.1.1.1. USA honi légvédelmi rakéta-rendszerei 

1.1.1.1.1. MIM-3 Nike Ajax ,MIM-14 Nike Hercules CIM-10 BOMARC 

Az első irányított rakétát használó légvédelmi rakéta-rendszerek az '50-es évek közepén jelentek meg 

mind az Szovjetunióban, mind az Egyesült Államokban, ilyen volt pl. a szovjet az Sz-25 Berkut (SA-1 Guild), 

az amerikai Nike Ajax és Nike Hercules. 

A légvédelmi rakéta-rendszereket a támadó stratégiai bombázó repülőgépek egyre nagyobb repülési 

teljesítménye hívta életre. A bombázók repülési sebessége (kb. 900 km/h) és magassága (kb. 12 km) olyan 

mértékben megnőtt, hogy még közelségi gyújtós gránátok használata esetén is – ilyen ráadásul csak az USA-

nak állt rendelkezésére akkor, másnak nem – a találat ezekkel elméletinek volt tekinthető, ráadásul ilyen 

magasságra történő tüzeléshez hatalmas kaliberű (100 mm feletti) igen nehéz légvédelmi ágyúk voltak 

szükségesek, amik lőtávolsága korlátozott. 

Ráadásul a repülőgépek tűzereje a nukleáris és főleg a termonukleáris fegyverek1 megjelenésével 

elképesztően megnőtt. Nem volt szükség több száz gépes bombázó kötelékekre egy hatalmas kiterjedésű 

ipari létesítmény, kikötő vagy egy város letarolásához. Néhány repülőgép 20-100 kt hatóerejű nukleáris 

vagy egy darab néhány megatonna hatóerejű termonukleáris bombával elérte ugyanazt sőt, a 

termonukleáris fegyverekkel olyan pusztításra voltak képesek, mint amit korábban valaha is el tudtak 

képzelni. Való igaz, hogy a stratégiai bombázó repülőgépek és a nukleáris fegyverek drágák voltak, de ezzel 

elérhető volt, hogy egy célpontot legfeljebb néhány tucat (amerikai bombázók Moszkva ellen) vagy csak 

néhány gép (kisebb szovjet városok vagy szovjetek kisebb jelentőségű város ellen), de légvédelmi ágyúkkal 

lehetetlenné vált a stratégai célpontok védelme még ilyen kis számú támadó esetén. Nem volt 

megengedhető, hogy akár csak egy támadó is átjusson, ha az 5-10 Mt hatóerejű nukleáris fegyverrel cirka 6-

8 km-es sugarú körben mindent letarol pusztán a lökéshullámmal,  – vasbeton épületek sem maradnak állva 

ekkora sugáron belül a detonációhoz képest –nem beszélve az azt követő tűzvész és radioaktív szennyezés 

is megteszi a magáét. 

A bombázógépek nagyobb magassága és sebessége miatt a vadászgépek számára is egyre nehezebb lett 

ezen gépek elfogása főleg az irányított légvédelmi rakéták megjelenése előtt. Persze a vadászgépek 

ritkíthatják a támadó bombázógépeket a célpontok elérése előtt, de a védelem utolsó vonalának 

hatékonyságát mindenképpen drámaian szükséges volt megnövelni. 

Viszonyításképpen néhány konkrét számmal illusztrálva a problémát. A II. világháború során tartósan  

4-5% feletti veszteség estén a stratégiai bombázások nem lettek volna kivitelezhetőek, mert ilyen arányú 

veszteség mellett túlélési esélye hosszútávon a személyzetnek vállalhatatlanul alacsony lett volna és az 

ráfordítás több lett volna az okozott kárnál is. 1943-45-ben az amerikai B-17, B-24 és angol Lancester 

bombázógépek 6-8 km-es magasságból bombázta, a sebességük a 400 km/h sem igazán érte el. Ez ellen a 

fenyegetés ellen tudtak a németek hatékonyan fellépni egy idő után, tartósan nem voltak képesek elérni a 

4%-os lelövési/veszteségi arányt2 vadászokkal és légvédelmi ágyúkkal kombinálva sem. A termonukleáris 

fegyverekkel operáló bombázógépeknek ilyen szintű veszteség okozása azt jelenti, hogy az első hullámban 

bekövetkező támadás lényegében apokaliptikus méretű pusztítás okoz, ha a városok és ipari központok 

                                                           
1
 Parasztosabban fogalmazva atombomba illetve hidrogénbomba. 

2
 Előfordultak olyan esetek is, hogy a hazarepült gépeken a személyes jelentős része elesett vagy további bevetésre 

alkalmatlanná vált vagy a gépet selejtezni kellett, ami gyakorlatilag elvesztett gépet és személyzetet is jelentett. 
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ellen vetik be azokat. Ráadásul a II. világháborút követően alig 10 évvel később a fenti említett repülési 

magasság és sebesség lényegében megduplázódott. Persze a veszteségi arány nő, ha egy célpont ellen 

kevesebb gép indul, de a probléma nagyságrendje a fentiek alapján érzékelhető, a 4%-nál messze 

magasabb megsemmisítési arányt kellett elérni a vadászok és légvédelmi rakéta-rendszerek együttes 

alkalmazásával. 

Irányított rakéta használatának szükségessége a légvédelmi ágyúk alapvető működési elvéből fakad. Az 

ágyúkból kilőtt gránátok pontatlansággal (szórással) bírnak, azok eloszlása véletlenszerű egy adott pont 

körül. A távolság növekedésével a gránátok szórása növekszik, a sikeres közvetlen találat esélye csökken , 

ami idővel gyakorlatilag nullává válik. Emiatt rengeteg gránát volt szükséges egyetlen találathoz vagy 

bombázógép lelövéséhez még akkor is, ha időzített gyújtót (adott magasságon robban) használtak is. Az 

Angliai csata alatt 1940-ben a nehéz légvédelmi ágyúk kb. 49 000 lövést adtak le, ezzel 12 darab 

repülőgépet sikerült lelőni (és persze többet megrongálni), ez kb. 4000 gránátonként jelentett egy lelőtt 

gépet. A németek radar által segített célzással átlagosan kb. 2900 gránát felhasználásával lőttek egy darab 

amerikai stratégiai bombázót (B-17/24). 

A célsebesség növekedésével a repülőgépek gyorsabban húznak át a légvédelmi ágyúk lőtávolságán, ami 

azt jelenti, hogy kevesebb lövés adható le rájuk. A sugárhajtóműves stratégiai bombázok olyan magasságon 

és sebességgel repültek az ’50-es évek közepén és végén, hogy a találat esélye még a legnagyobb 

teljesítményű légvédelmi ágyúk, radaros tűzvezetés és közelségi gyújtó használatával is (ezt az USA nem 

adta oda senkinek a II. világháború alatt) gyakorlatilag nullára csökkent és, hogy egyáltalán a bombák 

oldása előtt tüzelni lehessenek velük a célponttól 10 km-re kellett telepíteni azokat körkörösen. Egész 

egyszerűen egyetlen célpont megvédéséhez is gyakorlatilag „végtelen” mennyiségű légvédelmi ágyúra 

lenne szükség. 

 
A célok repülési sebességének és magasságának változása az I. világháború és a ’50-es évek végéig, némi 

pesszimista jóslással. 
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Az összes fenti példa zárt kötelékben, egyenesen repülő nehéz- vagy közepes bombázóról szól, a 

manőverező célok ellen a nehéz légvédelmi ágyúk – pl. a híres német 88 mm-es Flak 36 – hatástalanok 

voltak, azok ellen csak a kiskaliberű géppuskák (12.7 mm űrmértig) és gépágyúk (~30 mm-ig akkoriban) 

jönnek számításba, de azok hatásos lőtávolsága legfeljebb 1-4 km és a maximális célmagasság kb. 2 km, ez a 

csapatlégvédelem kategória. A nehéz légvédelmi lövegek egyszerűen túl lassan mozgathatóak voltak az 

ilyen fajta célok eltalálásához. 

A fentiekből leszűrhető az, hogy a szárazföldi erők védelmét az ’50-es években lényegében a 

vadászgépek látták el nukleáris fegyverekkel támadó bombázók ellen. Nem nukleáris fegyverek esetén 

néhány száz méter magasság le kellett jönnie a támadó gépeknek, ahol a kiskaliberű nagy tűzgyorsaságú 

légvédelmi ágyúknak volt esélye a célpontok megsemmisítése. Nukleáris fegyverek esetén nem volt 

szükséges a kis magasságban repülés, még több száz méteres szórással is kellően pontosak voltak a 

harcászati atomfegyverek úgy, hogy 4-5 k magasról voltak ledobhatóak. A korszaknak csapatlégvédelme a 

gravitációs nukleáris fegyverekkel felszerelt bombázógépek megállítására képtelen főleg akkor, ha azokat 

tömegesen vetették be. 

1944-ben a USA hadseregének vezérkari főnöke megfogalmazta egy új, irányított lövedéket használó 

légvédelmi rendszer iránti igényt. A Bell Labs is megkapta a felkérést a tervezésre, ami akkor a világ vezető 

vállalata volt a radar- és rádió távvezérlés és automata célzó rendszerek területén. (Az persze más kérdés, 

hogy a fenyegetés nem vált valóra a II. világháború alatt, csak később a Szovjetunió által a 

Hidegháborúban.) A feladat 800 km/h sebességgel és 6-18 km-es repülési magasságban repülő bombázók 

leküzdése volt. A Bell vállalat 1945 májusában közölte hogy a feladat megvalósíthatónak látszik. 

A Bell mérnökei szuperszonikus sebességre képes rakéta ötletével álltak elő, ami függőlegesen indult 

szilárd tüzelő anyagú gyorsító fokozattal, aminek ledobása után a rakéta saját folyékony hajtóanyagú 

hajtóműve üzemelt tovább. A rakéta távirányítással repült az elfogási pont felé, a rakéta robbanófejét (harci 

rész) is távirányítással hozták működésbe. Az egészet egy földi telepítésű radar és számítógép vezérelte a 

parancsokat rádió-elektronikai úton kapta a rakéta. A radar mind a célpontot, mind a rakétát nyomon 

követte a rakéta kormányvezérlő parancsjelek kidolgozásához. Megszületett tehát az egyik első rádió-

parancsközlő rávezetési elvét felhasználó légvédelmi-rakétarendszer koncepciója, ez vezetett el a  

MIM-3 Nike Ajax illetev később a MIM-14 Nike Hercules rendszerek kifejlesztéshez. 

Az első légvédelmi rakéta-rendszerek rádió-parancsközlő távirányítással dolgoztak, akkor más vezérlési 

módszer fel sem merülhetett. Az infravörös vezérlés akkor még csak elmélet volt gyakorlati megvalósítása 

még várt magára, ezen felül nem biztosította a szükséges rávezetési távolságot a bombázók időben történő 

megsemmisítéséhez. A szovjetek is ezt az utat választották, az Sz-25 Berkut (SA-1) is rádió-parancsvezérelt 

volt, de az amerikai rendszerhez képest sokkal nagyobb léptékű rendszer volt a célcsatornák és rakéták 

számát tekintve, de a későbbi egyszerűbb és olcsóbb SzA-75 Dvina/ Sz-75M Volhov (SA-2) és az Sz-125 

Nyeva (SA-3) változatai is ezt a vezérlési módszert használták. 

A Nike Ajax hatótávolsága (megsemmisítési zónája) távolságban 55 km, a cél maximális magassága  

kb. 21 km volt, a rakéta maximális sebessége M2,3 táján volt, a rakéta hagyományos harci résszel 

rendelkezett. 

Élesben hála istennek soha nem vetették sem az amerikai, sem a szovjet Sz-25 Berkut rendszert sem, ez 

lényegében atomháborút jelentett volna. Ezen rendszerek közös jellemzője, hogy elképesztő mennyiség 

forrásokat költöttek el a kifejlesztésükre és telepítésükre, de igen hamar elavulttá vagy okafogyottá váltak. 
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A ’70-es évek végére az USA területén nem maradt egyetlen üzemelő honi légvédelmi rakéta-rendszer 

sem. A szovjetek azonban egészen a ’80-as évek elejéig rendszerben tartották az Sz-25-öt, még a ’80-as 

évekbe a kivonás előtt néhány évvel is végrehajtottak rajta apróbb fejlesztéseket. Ezek a rendszerek inkább 

úttörő szerepük miatt voltak jelentősek lévén élesben soha nem szerepeltek.  

Az USA az U-2 gépek megjelenéséig nem rendelkezett pontos adatokkal a szovjet bombázó flotta 

méretéről, ennek szellemében határozták meg a telepítendő rakéta osztályok mennyiségét A sikeres 

felderítő repülések adatit megismerve utólagos bölcsességgel kijelenthető, hogy a telepített mennyiség 

nagyjából arányban állt a lehetséges szovjet bombázófenyegetéssel. A vadászokon átjutó esetleges szovjet 

bombázókat képesek lettek volna reálisan megsemmisíteni a USA nagyvárosai köré telepített légvédelmi 

rakéták sőt, amennyiben a szovjetek szétforgácsolták volna erőiket, talán még önállóan is képesek lettek 

volna megállítani a támadásukat egyes városok esetén. Az USA területén a következő helyeken a zárójelben 

levő mennyiségű (osztály) légvédelmi rakéta-rendszert telepítették le. Minden osztály egy célcsatornával 

bírt, tehát egyszerre csak egy célra tudott rakétát rávezetni. 

MIM-3 Nike Ajax 

 Telepítése 1954-ben kezdődött meg, Baltimore (7), Chicago (22), New York (19), Philadelphia (12), 

San Francisco (12), és Washington (13) körül telepítették őket, zárójelben az osztályok (ütegek) 

mennyisége. 

 1955-től Boston (12), Detroit (15), Hanford (4), Los Angeles (16), Milwaukee (8), Niagara Falls (4), 

Norfolk (9), Pittsburgh (12), Seattle (11). 

 1956-tól, Bridgeport (6), Buffalo (4), Cleveland (8), Fairchild AFB (4), Hartford (6), Providence (7). 

 1957-ben, három SAC támaszpont kapott ilyen védelmet; Ellsworth AFB (4), Loring AFB (4), Travis 

AFB (4).3 

 
Nike Ajax osztályok telepítési helyei az USA területén. 

                                                           
3
 Rings of Supersonic Steel, 2. fejezet. 
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Az USA területén végül összesen kb. 225 db osztály települt, Európában 24 db osztályt telepítettek, a 

„bomber gap” miatt azonban jóval többet gyártottak le, mint amit le is telepítettek. A kb. 250 darab 

letelepített osztály mellett 103 darabot legyártott Ajax osztály technikáját egyenesen a raktárakban 

küldték. A fenti légvédelmi osztály mennyiséget nagyjából 3 év alatt gyártották a le 14 ezer darab rakétával 

egyetemben. El lehet képzelni, hogy mibe került mindez... 

Amennyire meg tudom ítélni a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy az USA mennyire 

komolyan vette a nagyvárosok védelmét és gyakorlatilag nem hallottak arról, hogy az USA-ban valaha is 

hadrendben voltak ilyen légvédelmi rakétái. A szovjet légvédelmi rakéták éles szereplése és az U-2-es 

lelövése teljesen elhomályosítja ezeket, mert az amerikai honi légvédelmi rakéták élesben nem 

szerepeltek. 

A Nike Ajax rendszer érdekessége, hogy az osztályoknál nem azonos mennyiségű rakéta volt 

rendszeresítve a később bemutatásra kerülő Berkut rendszerrel ellentétben, hanem a védendő célpont 

határozta meg a mennyiséget. A tömeges bombázó támadás megállításra végül alkalmatlannak ítélték az 

Ajax-ot, ezért született meg a Nike Hercules, ezért az utolsó Ajax osztályt 1964-ben már le is szerelték. 

Ismét csak döbbenetes példa a hidegháború elején tapasztalt félelmetesen gyors tempójú elavulásra és 

csillagászati költségekre, amiket a fegyverkezésbe öltek bele. 

 
Egy Nike Ajax osztály (üteg). 
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Nike rendszer telepítési helyei az USA keleti partján részletesebben. Jól látható, hogy a nagyvárosok védelmét 

mennyire komolyan vették. 

A Nike Ajax továbbfejlesztése a Nike Hercules rendszer volt, ami felhasználta a korábbi rendszer elemeit, 

viszont az új technika nagyobb teljesítménye miatt az Ajax leváltása nem 1:1 mennyiségben történt a 

Herculessel. Az új Nike változatot az USA-val szövetséges országokban is telepítették, pl. Németország, 

Hollandia, Belgium, Görögország, Törökország, de Japán, Dél-Korea és Tajvan is kapott ezekből. Bár az USA 

1975-re az összes hazai osztályát leállította egyes országok megdöbbentően sokáig használták azokat, 

Olaszország, és Törökország még az ezredforduló után is rendszerben tartotta.4 

Az új rakéta jócskán nagyobb lett, ami Ajax rakéta szilárd gyorsító fokozatait kapta meg, csak éppen  

1 darab helyett immáron 4 darabot. A nagyobb rakéta sokkal nagyobb megsemmisítés zónát tett lehetővé, 

a rakéta maximális megsemmisítési távolsága elérte a 90 km-et is, a maximális célmagasság kb. 30 km-re 

nőtt, de ez csak akkor volt lehetséges, ha a rakéta nukleáris harci részt használt, 55 km felett a rádió-

parancsvezérelt vezérlés túlságosan pontatlan volt a hagyományos harci rész használatához. Éleslövészet és 

gyakorlás céljára rendelkezett hagyományos harci résszel ellátott rakétával is, de háború esetén alapvetően 

a nukleáris harci rész használatával számoltak. A nagyobb megsemmisítési zóna persze nem csak nagyobb 

rakéta miatt volt, a rakétakövető és a célkereső radarokon is változtatásokat kellett végrehajtani. 

Némi túlzással a Nike Ajax Nike Herculessé fejlesztése olyan, mintha a később bemutatásra kerülő Sz-75 

Dvina rendszerből utólag egy Sz-200 Vega szintű légvédelmi rendszert hoztak volna létre. A célcsatorna és 

rakéta csatornák száma változatlan maradt, továbbra is csak egy célra egy rakéta volt rávezethető. 

A rakéta indítása különleges volt, a saját terület védelme érdekében a rakéta mindig meghatározott 

irányban indult majdnem függőlegesen, hogy a gyorsító fokozat előre meghatározott területen érjen földet. 

                                                           
4
 https://www.youtube.com/watch?v=V67WkcgN6MY 

https://www.youtube.com/watch?v=V67WkcgN6MY
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A rakéta csak ezután fordult a cél irányába. Látható, hogy ez a rendszer sem vadászgép méretű és repülési 

profillal működő célokra lett tervezve, alacsonyan repülő célok ellen hatásos megsemmisítési zóna 

korlátozott volt a gyorsító fokozat és a rakéta manőver jellemzői miatt. A Nike Hercules alap változatát 

(Nike Hercules Basic) 1958-1962 között telepítették. 

A továbbfejlesztett változat, a Nike Hercules Improved változatot 1961-tól szállították le, ez az 

elektronikus zavarás ellen egy új deciméteres hullámhosszon működő külön radart kapott, a célkövető 

radar (TTR) időnként csak „beszúrt” volna, szükség esetén, de más hullámhosszon (frekvencián), ezzel 

nehezítve a zavarást. Figyelemreméltó, hogy már ekkor is monopulzus radart használt a Nike rendszer. 

A Nike Hercules legutolsó változata rendelkezett már ballisztikus rakéták megsemmisítésének 

képességével is, kb az első generációs „Scud A” típusú rakéták leküzdésére volt képes, erre szolgált a 

hatalmas 10 MW impulzuis csúcsteljesítményű HIPAR radar. Az más kérdés, hogy az USA területén telepítve 

ilyen fenyegetés nem jött szóba, az interkontinentális ballisztikus rakéták végfázis sebessége viszont messze 

meghaladta a háromszoros hangsebességet. Európai telepítéssel számolva, amikor egy Scud A ballisztikus 

rakéta kb. 150 km-es indítási távolságba került, az azt jelentette volna, hogy a NATO már régen elvesztette 

a háborút. 

A Nike Hercules megsemmisítési zónája elérte a 140 km-et, a rendszer különlegessége, hogy szárazföldi 

célok ellen is alkalmazható 180 km távolságig volt végszükség esetén. Ennek a képességnek az USA 

területén telepítve értelme szintén nem volt, de Európában adott esetben szükséges lehetett volna, lásd a 

képen oldalt lent.  

(Érdekesség, hogy a HIPAR ráadásul olyan frekvencián dolgozott, ami Európában zavarta a 

telekommunikációt, ezért békeidőben csak korlátozottan volt lehetséges használni, lásd mellékletek között 

megtalálható kezelőpult módosítását.) 

 
Nike Hercules rendszer használata szárazföldi célok ellen.

5
 

                                                           
5
 http://ed-thelen.org/NikeMissions.html 

http://ed-thelen.org/NikeMissions.html
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A Nike rendszer egyre fejlettebb változatainak főbb elemei. Nike Hercules Basic,  improved és ATBM. 

 
Nike Hercules improved. 

 
Nike Hercules ATBM 

1, TTR (Target Tracking Radar), 
célkövető radar 

2, TRR (Target Ranging Radar),  
céltávolság mérő radar 

3, LOPAR (Low Power Acquisition Radar) 
kis teljesítményű felderítő radar 

4, MTR (Missile Tracking Radar),  
rakétát követő radar 

5, Tracking Van* 
6, Computer system building,  
számítógép ház, jól mutatja a kor elektronikai szintjét, 
hogy ehhez ekkora épület kellett 

7, Fire Control Van, tűzvezető egység* 
8, Power generator building, 
generátor épület 

9, HIPAR (High Power Acquisition Radar) building, 
HIPAR kiszolgáló épület 

10, HIPAR (High Power Acquisition Radar) antenna, kis 
nagy teljesítményű felderítő radar 

* Hogy miért teherautóban van azt nem tudom. 
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MIM-14 Nike Hercules 

1958-tól, Nike Ajax ütegek egy részét korszerűsítették a Nike Hercules rendszerrel, ezáltal lehetővé vált 

az indítóállások számának csökkentése a nagyobb megsemmisítési zóna miatt. A következő városok kapták 

meg a Nike Herculest, zárójelben a telepített osztályok mennyisége: 

 Baltimore (5), Boston (3), Bridgeport (1), Buffalo (1), Chicago (9), Cleveland (3), Detroit (6),  

Hanford (1), Hartford (2), Los Angeles (9), Milwaukee (3), New York (10), Niagara Falls (2),  

Norfolk (3), Philadelphia (5), Pittsburgh (6), Providence (2), San Francisco (5), Seattle (3), 

Washington (5). 

Ezen felül öt támaszpont, Ellsworth AFB (1), Fairchild AFB (1), Loring AFB (2), Travis AFB (2). 

Grönlandron Thule AFB (4) védelmére telepítették őket. 

 1959-től új Nike Hercules osztályokat telepítettek Anchorage (3), Fairbanks (5), Kansas (4) és 

Minneapolis (4) köré. 

 1960-tól új Nike Hercules osztályokat telepítettek Cincinnati (4), Dallas-Fort Worth (4),  

St. Louis (4), Barksdale AFB (2), Bergstrom AFB (2), Dyess AFB (2), Lincoln AFB (2), Offutt AFB (2), 

Robins AFB (2), Turner AFB (2) és Walker AFB - Roswell (2) köré. 

 1961 Oahu – Hawaii (4) 

 1962 Miami (5) 

CIM-10 BOMARC 

Érdekes módon a Légierő (USAF) is bírt légvédelmi rakéta-rendszerrel, ez úgy történhetett meg, hogy 

Légierő álláspontja szerint a BOMARC rakéta nem más, mint egy pilóta nélküli repülő eszköz ennek 

megfelelően a vadászgépek által használt F-99 típusjelzést (is) megkapta a BOMARC. 

A GAPA (Ground-to-Air Pilotless Aircraft), később BOMARC (BOeing and Michigan Aerospace Research 

Center) légvédelmi rakéta-rendszer fejlesztése 1949-ben kezdődött, pilótanélküli elfogó eszköz létrehozása 

volt a cél az MX-1599 projektben. Az elfogó eszköz ramjet hajtóművel és nukleáris vagy 450 kg (!) tömegű6 

robbanófejjel ellátott rakéta volt, a nagy magasságban közeledő bombázók megsemmisítése volt a feladata. 

A rendszer kombinált vezérlésű volt, ez volt a világ első aktív radaros vezérlésű rakétája, de így is csak 

annyira volt pontos, hogy csak nukleáris harci résszel volt elképzelhető a bevetése, ahogy a Nike Hercules 

esetében. Hagyományos harci rész használata nem volt harcászati realitás, csak gyakorláshoz használták. 

(A mellékletek között elérhető a rendszer néhány jellemző paraméterét és repülési profilját tartalmazó 

anyag.) 

A rakéta megsemmisítési zónája elképesztően nagy volt, a források szórnak ebben a tekintetben 

szórnak, de még a legkisebb megadott érték is több, mint tiszteletet parancsoló. A leggyakrabban 

előforduló érték 225 tengeri mérföld (tfm), ami barátok közt is 415 km, de mellékletben szereplő egyik 

anyag azonban nagy magasságú célok esetén 420 tmf (785) km-es távolságot ad meg, de még alacsonyabb 

profil esetén is eléri a rakéta a 280 tmf (515 km) hatótávolságot. Ezt a félelmetes hatótávolságot annak 

köszönhette a rakéta, hogy nem egyetlen rávezető állomása volt, hanem a SAGE rendszer különböző 

elemeitől adatkapcsolaton keresztül kapott pályakorrekciós adatokat, mindezt az ’50-se évek végének 

technikájával. Nem semmi. 

                                                           
6
 Még a legnagyobb szovjet légvédelmi rakétában, az Sz-200 (SA-5) rendszer 5V21 rakétájában is csak fele ekkora 

robbanófej volt. 
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1960 októbere, az első BOMARC osztály New Jersey közelében. 

Az USA-ban papíron az ’50-es évek végén a szovjet Sz-200 rendszert messze meghaladó 

területvédelmi képesség állt rendelkezésre, az Sz-200 Dubna hatásos megsemmisítési zónája is csak 300 

km-ig terjedt a ’80-as években bár azt azért hozzá kell tenni, hogy az Sz-200 hagyományos harci résszel is 

rendelkezett, míg a BOMARC esetén ez kizárt volt. 

A rakéta hatalmas megsemmisítési zónája miatt nem volt szükséges széttelepíteni azokat – így azok 

karbantartás is könnyebb volt – ezért hatalmas indító állásokat építettek, egy BOMARC légvédelmi rakéta 

állásban 60 db rakéta volt telepítve. Az szovjet interkontinentális bombázó fenyegetés megszűnte után a 

BOMARC is az enyészeté lett ahogy a Nike Hercules osztályok, a ’70-es évek elején az utolsó BOMARC 

osztályt is leszerelték. 

Bár a rendszert élesben hála istennek soha nem vetették be – ez korlátlan atomháborút jelentett volna – 

alapvetően igen rossz híre van az CF-105 Arrow köré épült legendák miatt. Igen, a célokat nukleáris harci 

résszel, de ez is képes lett volna leküzdeni. Abban a korábban említett bizonyos filmben a BOMARC 

rendszert úgy állítják be, mintha azért vonták ki volna a rendszerből, mert csőd volt és nem működött 

volna. Pedig csak annyi volt a „hibája” a BOMARC-nak, mint a CF-105-nek. Mire megvette Kanada és 

rendszerbe állította már értelmetlen volt az interkontinentális ballisztikus rakéták miatt. A ’60-as évek 

közepétől az interkontinentális rakéták miatt nem csak az elfogó vadászok, de a légvédelmi 

rakétarendszereknek sem osztottak volna lapot egy USA elleni atomtámadás során. A rendszert azért 

vonták ki, mert egész egyszerűen volt rá szükség. Kanadában ráadásul a nukleáris harci része és a CF-105 

hatalmas anyagi buktája miatt inkább belpolitikai csatározásokról szólt a történet, mint valós 

képességekről. A BOMARC beszerzése és rendszeresítése pont úgy fáziskésésben volt, ahogy az CF-105 

fejlesztése. 

Végezetül következzen két videó A BOMARC  fejlesztéséről, tesztelésről, illetve a SAGE rendszeren belüli 

alkalmazásáról.7 

                                                           
7
 https://www.youtube.com/watch?v=uzhkMujY4AQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1Fo1DK32lSE  

https://www.youtube.com/watch?v=uzhkMujY4AQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Fo1DK32lSE
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Az USA területén telepített Nike Hercules és BOMARC légvédelmi rakéta-rendszerek megsemmisítési zónájukkal. Jól 
látszik, hogy a BOMARC rendszer hatásos megsemmisítési zónája akkora, hogy az osztályok több várost is képesek 
voltak védeni. Ha például 60 db bejövő célponttal kellett számolni, akkor nem kellett minden város köré letelepíteni 

az ehhez szükséges mennyiségű Hercules osztályt, egy darab BOMARC osztály tetszőlegesen megoszthatta a 
tűzerejét a támadók között érkezzenek azok akár a Nagy-Tavak, akár az Atlanti-óceán felől. 

  



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

12 

1.1.1.1.2. MIM-23 HAWK 

A HAWK a maga korában rendkívül figyelemreméltó rendszer volt, fejlesztése még az ötvenes évek 

elején kezdődött, az US Army 1959-ben, az USMC 1960-ban rendszeresítette. Megalkotásakor annyira 

korszerűnek számított, hogy az USA még a ’70-es évek elején sem volt képes effektíven zavarni a 

folyamatos hullámot használó, monopulzus antennával rendelkező tűzvezető radarját. 

A légvédelmi rakéta-rendszer neve mozaikszó, (Homing All the Way Killer) és nem egy madárról van 

elnevezve, tévesen néhol Hawk-ként hivatkoznak rá, ami angolul sólymot jelent. 

 
A HAWK osztályok tűzzónája az NSZK-ban. 
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A HAWK nem klasszikus honi légvédelmi rakéta-rendszer, az USA területén csak minimális számban 

telepítették, csak dél Floridában, Kubával szemben. Bár az Sz-75/125-höz hasonlóan telepíthető az  

NSZK-ban mégis fix, megerősített tüzelő állásokban üzemeltek a hidegháború alatt, 900 km hosszú észak-

déli folyamatos tűzzónát alkotva a keleti határ mentén.8 Ettől függetlenül lehetséges volt vele a „pusztába” 

vagy arra alkalmas terepre, illetve előkészített tüzelőállásba is települne vele, ahogy ezt tették élesben a 

szovjet-orosz rendszerekkel sokszor, például az Allied Force hadművelet alatta szerbek vagy észak-

vietnámiak észak és dél határán. 

A rendszert a NATO államok többsége és lényegében az egész nyugati világ, az USA-val szövetséges 

illetve baráti viszonyt ápoló országok rendszeresítették. Némi eufemizmussal a „nyugati világ SA-2-jének” 

lehetne titulálni elterjedtség szempontjából a HAWK-ot. Több száz osztályt illetve kb. 40 000 darab rakétát 

gyártottak a különféle változataiból. A SA-2 (SzA-75/Sz-75) rendszerhez hasonlóan a fejlesztések ezt a 

légvédelmi rakéta-rendszert sem kerülték el, azonban a szovjet-orosz Sz-75-tel összevetve a fejlesztések 

jobban meglátszottak a rendszer elemeinek cseréjén, illetve a képességek növekedésén. 

A HAWK alapvetően fejlettebb volt, mint a kortárs SA-2 (Sz-75/SzA-75) vagy a SA-3 (Sz-125) bármelyik 

változta, bár abban azért hasonlított hozzájuk, hogy egy üteg/osztály több féle radarral rendelkezett az 

eltérő feladatok szerint. Amiben egyértelműen fejlettebb volt az az alkalmazott antenna és hullámforma. A 

HAWK monopulzus antennával és folyamatosan hullámú radarja miatt – a kis magasságú felderítő és a 

tűzvezető radarja is ilyen – volt egészen más, mint a korabeli légvédelmi rakéta-rendszerek, sokkal 

zavarvédettebb volt azoknál. (Szögben zavarni nem tudták a monopulzus antennás folyamatos hullámú 

rendszert, míg az impulzus üzemű Dvinát igen.) Nem csak a tűzvezető, de a kismagasságú körkörös felderítő 

radar is folyamatos hullámú volt, amivel majd 20 évet vert rá a szovjetekre, ahol először az Sz-300PT 1978-

as hadrendbe állásával jelent meg hasonló, bár már fejlettebb kismagasságú keresőradar. 

A elektronikai és zavarvédettségi előnyökön felül a rakéta szilárd hajtóanyagú és egyfokozatú volt, ami 

több szempontból is szerencsés volt. Az Sz-75/SzA-75 rendszer rakétája két fokozatú volt, a lehulló szilárd 

tüzelő anyagú gyorsító fokozata adott esetben ráeshetett bárkire és bármire, ha erre nem figyeltek.9  

Ennél sokkal mélyrehatóbb különbség az hogy az Sz-75/SzA-75 rakétájának utazó (második) fokozata 

rendkívül mérgező több komponensű folyékony hajtóanyaggal bírt, aminek közelében csak vegyvédelmi 

ruhában lehetett dolgozni. El lehet képzelni, hogy bármiféle behatás – baleset, támadás – estén mekkora 

probléma volt ez.  

A rendszer hatásos megsemmisítési zónája a Nyevánál nagyobb, valahol a Dvina és a Volhov között volt 

változattól függően 25 vagy 40 km-es megsemmisítési távolsággal bírt és 11 vagy 18 km közötti 

megsemmisítési magassággal.  

  

                                                           
8 https://goo.gl/VFUACf  

Érdemes megfigyelni, hogy az NDK és Csehszlovákia határától mekkora távolságban volt az öv. Az öv 
elhelyezkedéséből arra lehet következtetni, hogy a sikeres védekezés érdekében nyilvánvalóan terület időleges 
feladásával számoltak. 

9
 Például a Szigethalom melletti Nyeva tüzelőállásban adott irányban indítva a gyorsító fokozat több lakott települése 

is simán rázuhant volna, persze egy atomháború esetén ez kb. senkit sem érdekel. El lehet képzelni, hogy egy 
hangsebesség feletti több száz kilós test micsoda pusztítást képes okozni lakott területen becsapódva. A Nike 
Hercules esetén pontosan kiszámított emelkedési irány és profil volt, hogy a gyorsító fokozat véletlenül se találjon el 
senkit. A rakéta mindig azonos irányba emelkedett és a gyorsító fokozat leválása után kezdett manőverezni. 

https://goo.gl/VFUACf
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A rendszer főbb (harcászati szempontból fontos) elemei a következőek: 

1 x PAR 
Pulse Acquisition Radar 

Célfelderítő radar, közepes és nagy magasságú célok észlelésére. 

1 x CWAR 
Continuous Wave Acquisition Radar 

Folyamatos hullámú célfelderítő radar kismagasságú célok ellen. 

2 x HPIR 
High Power Illuminator Doppler Radar 

Folyamatos hullámú célmegvilágító és rakéta vezérlő radar. 

1xROR 
Range Only Radar 

Céltávolság mérő impulzus üzemű radar. Ez csak akkor üzemel, ha a 
másik radart olyan szinten zavarják, hogy eltérő hullámhosszú és 
üzemű radar szükséges a céltávolság méréséhez. (Ebben hasonlít a 
Nike Herculeshez.) 

6 x M192  Rakétaindító, állványonként 3 db rakétával. 

12 x M390  Rakéta szállító jármű, járművenként 3 db rakétával. 

(18+36) x MIM-23 
Egy fokozatú szilárd tüzelőanyagú rakéta, 18 db állványos, 36 db 
szállító járműveken. 

1 x BCC  
Battery Control Central 

Üteg irányító központ, az ember-gép kapcsolat ezen keresztül valósul 
meg.  

1x ICC  
Information Coordination Central 

A radaroktól érkező adatokat fogja össze és továbbítja a BCC felé, a 
kommunikációs berendezések is ebben kaptak helyet, pl. az IFF is. 

1 x PCP 
Platoon Command Post 

Szakasz parancsnoki poszt. A későbbi változatok esetén az ICC funkciót 
is ez látta el. Három fős személyzettel rendelkezik. 

Balra az ábrán, egy Improved HAWK (I-HAWK) 

osztály10 felépítése látható, az osztály valójában két 

tüzelő egységből (fire section) állt. 

A teljes osztálytól eltérően lehetséges leválasztani 

az üteg egy részét, létre hozva a kisebb AFU-nak 

(assaul fire unit) hívott egységet. Ekkor 3 db darab 

M192 indító, 1 db CWAR, 1 db HIPIR (az ábrán ILL 

jelölése van, mint illuminator, vagyis sugárzó) és 1 db 

PCP mozog csak, az osztály a többi részét leválasztja 

és hátrahagyja. Ekkor egyfajta csapatlégvédelmi 

egységként volt lehetséges a használata. (Más kérdés, 

hogy Európában a HAWK ütegek fix tüzelőállásokba 

voltak telepítve.) A PCP személyzete csak három fő, 

hiszen csak az üteg fele áll rendelkezésre, illetve mivel 

csak egy HPIR mozog ilyenkor csak egy célcsatornás a 

rendszer. 

Normál esetben a BCC-ben helyet foglaló taktikai 

vezénylő tiszt (TCO, tactical control officer) felügyeli a 

rávezető személyzetet, a teljes személyzet az I-HAWK 

változatnál a TCO-val együtt 5 fő volt. 1 TCO + 2x2 fő a 

két célcsatornához.  

(Amennyiben a teljes osztály egyben van, akkor az ICC a fentiek alapján üres, ekkor csak adatközpont 

szerepét látja el a BCC-be továbbítva az adatokat.) 

                                                           
10

 Az angol terminológia a battery (üteg) kifejezést használja, a magyar terminológiában megszokott osztály van ehhez 
a legközelebb. 
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A MIM-23A rakéta M22E8 hajtóműve 25-32 másodpercig tartó égési idővel rendelkezett, ezzel érte el a 

25 km-es maximális megsemmisítési távolságot illetve 11 km magasságot, 2 km-es minimális indítási 

távolság és 60 méteres minimális célmagasság mellett. Ez a maga korában döbbenetesen jó érték volt, az 

ekkor hadrendben álló SzA-75 és Sz-75M változatoknál 3 km (!) volt a minimális célmagasság, a minimális 

indítási távolság kb. 10 km volt, bár azok maximális magasság és távolság értékei felülmúlták a HAWK-ot. A 

rakéta 54 kg-os harci résszel bírt. 

A MIM-23B változattól kezdődően a rakéta hajtóműve kettős tolóerő profillal rendelkezett az új M112 

típusú hajtóműnek köszönhetően, ami 5 másodperc ideig tartó gyorsítást követően az 21 másodpercig tartó 

utazó tolóerő fokozatot biztosított úgy, hogy ráadásul a hajtómű által leadott teljes impulzus is növekedett, 

bár a rakéta tömege kismértékben nőtt. A fenti változtatások növelték meg a megsemmisítési zóna 

távolságát 25-ről 35 km-re (egyes források szerint 40 km-re), illetve a maximális megsemmisítési 

magasságot 11-ről 18 km-re, a minimális megsemmisítési távolság 1,5 km volt. A rakéta kismértékben 

megnövelt 75 kg-os harci résszel bírt. A későbbi változatú rakéták kinematikai jellemzői jelentősen már nem 

változtak (a K változaté minimálisan nőtt), a rakéták más irányú továbbfejlesztéseket kaptak. A rakéták 

maximális túlterhelési limitje 15G volt, ami szintén jelentősen meghaladta a Sz-75 rendszer paramétereit, 

(lásd később). A rakéta méretei az újratöltést is lényegesen egyszerűbbé tették, összevetve a nagyobb 

rakétával operáló szovjet-orosz rendszerekkel.11 

  
HAWK üteg főbb elemei Phase III konfigurációban. 

  
Bár a rendszerhez készült lánctalpas önjáró állvány is, ez csak kísérletekig jutott el, nagy számban sehol nem 

rendszeresítették és 1971 után törölték a programot. Bal oldalon az M192 indítóállvány látható három rakétával. 

                                                           
11

 https://www.youtube.com/watch?v=Hhls1ccFwQs 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhls1ccFwQs
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A rendszer 1960-as rendszeresítése óta természetesen számos korszerűsítésen esett át, ilyen hosszú 

szolgálati idő esetén ez elkerülhetetlen volt, a PAR, CWAR, HPI és ROR radarok az idők során a következő 

típusjelzésű radarok voltak. 

Rendszeresítés éve  Változat PAR CWAR HPI ROR 

1959 Basic HAWK AN/MPQ-35 AN/MPQ-34 AN/MPQ-33/39 AN/MPQ-37 

1972 Improved HAWK 

AN/MPQ-50 

AN/MPQ-48 
AN/MPQ-46 

AN/MPQ-51 1979 PIP Phase I 
AN/MPQ-55 

1983 PIP Phase II AN/MPQ-57 

1989 PIP Phase III AN/MPQ-62 AN/MPQ-61 - 

 HAWK XXI AN/APQ-64 - AN/MPQ-61 - 

A fejlesztések során az egyik legjelentősebb változás, hogy a Phase III konfigurációban háromra  

csökkent az használt radarok száma, a távolság mérő radar (ROR) a továbbiakban már nem volt szükséges. 

HAWK XXI konfigurációban már csak két radarral üzemel a rendszer, körkörös célfelderítésre a helyszög 

szerint fázisvezérelt, LPI üzemmódra is képes 3D kereső radart, az AN/APQ-64 Sentinel radart használja a 

rendszer. A BCC, ICC és PCC helyét a FDC (fire distribution center) vette át a PIP III és HAWK XXI 

változatoknál, ezek már digitális korszak vívmányait élvező HAWK változatok voltak. (Ezen változtatások a 

Patriot rendszerrel történő együttműködést is segítették, lásd a következő fejezetben.) A vákuumcsöves 

technológiáról félvezető elektronikára a PIP II fázisban kezdtek átállni. Természetesen a rakétákat sem 

kerülték el a fejlesztések a MIM-23B esetén a tolóerőt és a harci részt érintő változásokról már esett szó. 

Generáció / képesség Rendszeresítés éve Rakéta típusa 

alap HAWK változat 1959 (M3), MIM-23A 

I-HAWK 1971 MIM-23B 

fejlesztett zavarvédelem 1982 MIM-23C/D 

Alacsonyan repülő cél / többszörös zavarvédelem 1990 MIM-23E/F 

Új rakéta test ’90-es évek eleje MIM-23G/H 

Új robbanófej és közelségi gyújtó ballisztikus rakéta 
elhárításhoz 

1995 MIM-23K/J 

Új közelségi gyújtó, régi harci rész 1995 MIM-23L/M 

A rendszer a továbbfejlesztések során már a ’70-es évek végén rendelkezett figyelemreméltó 

üzemmódokkal, ami a később megjelenő Patriot rendszernél még hangsúlyosabb lett. A HAWK központi 

adatfeldolgozó járműve és fedélzeti számítógépe lehetővé tette a teljesen manuális üzem helyett a 

rendszer menedzselés alapú üzemeltetését. Az operátor csak a prioritásokat adta meg, a számítógép 

eszerint határozta meg automatikusan a leküzdendő célok sorrendjét, a rendszer akár önműködően is 

indíthatott rakétát.12  

A HAWK M3.0 sebességű ballisztikus rakéta leküzdésére is alkalmas volt a lőtéri tesztek alapján, de erre 

hatékonyan nyilvánvalóan csak automatikus üzem esetén volt képes. A rendszer hatásos megsemmisítési 

távolságáról nincs adat, de ekkor vélhetően kisebb volt a radarok korlátozott mérete és felderítési távolsága 

miatt főleg nagyobb paraméterrel érkező célpontoknál.  

(A ballisztikus rakéták megsemmisítéséhez a rakéta kinematikai megsemmisítési távolságán messze túl 

már követésbe kell venni a célt, hogy időben indítható legyen a légvédelmi rakéta.) 

                                                           
12

 4:15-től, https://www.youtube.com/watch?v=85n8MbTh5mI 

https://www.youtube.com/watch?v=85n8MbTh5mI
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Az US Army a ’90-es évek közepén, a USMC 2002-ben végén nyugdíjazta a HAWK-ot, de mind a mai 

napig több nyugati,a z USA-val jó vagy szövetségesi viszont ápoló ország továbbra is hadrendben tartja. A 

HAWK XXI változatot használja pl. Románia, Törökország és Dél-Korea, de a korábbi PIP II/III szinten levő 

osztályokat is aktív szolgálatot teljesít majdnem húsz országban.  

A HAWK viszonylag kevéssé ismert, mert éles bevetései nagyrészt reflektorfényen kívül történtek, közel 

sem övezte akkor érdeklődés, mint Vietnámban a szovjet gyártmányú légvédelmi rakéta-rendszerek 

bevetését. Élesben a HAWL az Irak-Irán közötti háborúban (1980-1988), illetve Izrael használta a 4. és 5. 

arab-izraeli háborúban (1973, 1982) és Kuvait 1991-ben, de ezekről nem igazán lelhető fel forrás 

eredményesség tekintetében. A HAWK legismertebb harci teljesítménye izraeli színekben egy MiG-25-ös 

megrongálása volt, amit később F-15-ösök lőttek le. 

1.1.1.1.3. MIM-104 Patriot 

A Patriot alapvetően eltért az összes korábbi légvédelmi rakéta-rendszerektől, ez volt az első teljesen 

digitális szárazföldi telepítésű légvédelmi rakéta-rendszer. Emiatt nem csak a korábbi amerikai, de szovjet-

orosz légvédelmi rendszerhez képest teljesen más koncepció szerint működik. Ez a légvédelmi rakéta-

rendszer tekinthető a később bemutatásra kerülő AEGIS haditengerészeti légvédelmi rendszer mellett az 

első hálózat alapú hadviselési eszköznek, ami nem fix telepítésű, mint a Nike és BOMARC osztályok voltak a 

SAGE rendszerben vagy a szovjet honi légvédelmi rendszer teljesen fix elemei. 

A SAGE és abba integrált légvédelmi rakéta-rendszerek képességein is messze túlmutató lehetőségekkel 

bír a Patriot, számtalan más eszköztől kaphat céladatot ami segítségével összeállítható a légi helyzetkép, 

ami adott esetben szükségtelenné teszi a folyamatos célfelderítő radar használatot. Ez szöges ellentétben 

áll minden korábbi telepített – a terminológiáról már korábban esett szó – légvédelmi rakéta-rendszerrel, 

de a kortárs Sz-300P családdal is, ahol dedikált felderítő, továbbá kismagasságú célfelderítő radarral is 

rendelkezik a komplexum. 

A Patriot rendszert gyakran hasonlítják össze a szovjet-orosz Sz-300 családdal annak ellenére, hogy több 

tervezési megközelítésben alapvetően eltértek egymástól. A Patriot esetén a lenti koncepció sejlik fel: 

 Az USA/NATO a levegőben fölényben van, a cél egy fix objektum vagy védekező csapatok megvédése. 

 Egy osztályt tekintve nincs körkörös lefedettség sem felderítés, sem tűzvezetés, telepítéskor 

meghatározott a védett zóna iránya egy osztály számára. 

 Nem mobil rendszer, az áttelepülés szükséges ideje adott esetben órákban mérhető.  

(A mobilitás akkor sem hátrány, ha az ember nem akar az NSZK-ból Moszkváig masírozni és védekező 

háborút folytat.) 

 Azonos a felderítő és tűzvezető lokátor, gyengébb kismagasságú autonóm célfelderítéssel. A rendszer 

üzeme során feltételezi AWACS/AEGIS vagy máshonnan származó adatra való támaszkodást 

adatkapcsolaton keresztül, amivel képes légi helyzetképet megjeleníteni az osztály saját radarján 

túlmenően is. 
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Az Sz-300PS/PMU esetén ezzel szemben kb. a következő koncepció sejlik fel a vietnámi tapasztalatokból: 

 Az ellenfélé a légifölény, cél egy terület (város) megvédése, de adott esetben az „üss és fuss taktika” 

használata is szükséges lehet. Ez utóbbi inkább a szovjet-orosz barát országokkal történő esetleges 

konfliktusok esetén fordulhat elő, a VSz országokban jellemzően fix tüzelőállásokba települtek volna, 

ahogy a Szovjetunió területén is. 

 Körkörös lefedettség, gyors 5 perces áttelepüléssel.13 A körkörös lefedettség a kereső radarra 

vonatkozik, ettől még a tűzvezető radar 105 fokos oldalszög (azimut) korlátja továbbra is létezik 

rávezetés alatt egy beállítás alatt, azonban a tűzvezető radar körkörösen ettől függetlenül tetszőleges 

irányba képes fordulni indítás előtt. A Patriot erre képtelen, 270 fokos íven egy 105 fokos zónát 

fedhet csak le. 

 Továbbra is több radar szükséges egy osztálynál – körkörös közepes/nagy magasságú felderítő, 

kismagasságú felderítő és tűzvezető radar –viszont emiatt minden osztály kitűnő kismagasságú 

autonóm célfelderítéssel rendelkezik. 

 
Egy Patriot zászlóalj felépítése, érdekes módon csak 5 db osztály (fire unit) van az ábrán, 

a megszokott mennyiség 6 db osztály. 

                                                           
13

 A magasabb antenna állányokra telepített radarok esetén az áttelepülési idő órás nagyságrendű az Sz-300 család 
számára. Az Sz-300PT még ennyire sem mobil, lásd később az Sz-300 család ismertetésénél. 
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A Patriot zászlóalj (battalion) jellemzően 6 db – osztállyal (fire unit, FU) bír, bár a hadrendbe állításakor, 

még a teljes feltöltés előtt előfordult, hogy csak 3 db FU volt egy zászlóaljhoz vagy az FU-k nem bírtak az 

összes rakétaindítóval. A zászlóalj a következő elemekből épül fel: 

 A zászlóalj szintű tűzvezető központ ICC (information and coordination center) 

 Egy osztály (FU) a következő fő elemekből áll: 

o Tűzvezető- és irányító központot (engagement control station, ECS) 

o Tűzvezető és felderítő radar  (radar station, RS)  

o 2x4 db rakétaindító jármű   (launching station, LS)  

o Elektromos áram termelő egység (electric power plant, EPP, 2x150 kW) 

 

 Minden egyes osztályhoz tartozik egy kommunikációs csoport: 

o UHF antenna csoport  (antenna mast group, AMG),  

o Kommunikációs és átjátszó jármű  (communication relay group, CRG) 

o Elektromos áram termelő egység (electric power unit, EPU, 2x60 kW) 

 

Az ICC teremt kapcsolatot a zászlóalj összes 

FU-ja között, illetve kommunikál a szomszédos 

Patriot zászlóaljak ICC-jével és a hadsereghez 

tartozó légvédelmi dandár parancsokságával is. A 

CRG és az AMG szolgál az FU és a ICC közötti 

kapcsolat tartásra. A hálózat alapú képességgel a 

Patriot számára a célpontok azonosításának 

megállapítása egészen más dimenzióba került, 

illetve a zavaró célok háromszögeléssel történő 

meghatározása is újdonság volt a HAWK 

rendszerhez képest.. 

Egy Patriot osztály (fire unit) főbb elemei, a fizikai 
elrendezése az osztálynak ettől lényegesen eltér. 

A Patriot rendszert tervező és gyártó Rytheon 

párhuzamosan fejlesztette az AGM-88 HARM radargyilkos rakétát, ennek nyoma a Patriot rendszer 

felépítésén is látszik. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a radar alatt nem foglal helyet operátor (kezelő), 

ezért „radargyilkos” rakéta találata esetén sincs a kezelő személyzet halálra ítélve. Ez szöges ellentétben áll 

az Sz-300/400 családdal, ahol az operátorok mind a mai napig a radar alatti kabinban végzik a munkájukat. 

(Érdekesség, hogy már a HAWK is ezen felfogás szerint készült.) Ennek a tervezési megközelítésnek az 

osztály települési formájára komoly hatással van a következők szerint: 

 A tűzvezető lokátor (RS, Radar Set) közelében senki sem tartózkodhat, annak működése teljesen 

automatikus. 

 Mivel tűzvezető kabin (ECS, Engagement Control Station) viszonylag messze van az RS-től, így 

nagyfrekvenciás jel egyáltalán nem jut el a kezelőkhöz, a ECS jármű kijelzőin csak digitálisan feldolgozott 

információ jelenik meg. A kezelők fizikai távolsága miatt a radar önállóan feldolgozza az analóg 

információt, és csak a digitális céljelet, mint „ikont” továbbítja az ECS kijelzőire. A nyers adatokat a 

kijelzőkön, mint a Volhov vagy Nyeva esetén a operátorok nem látják. Ez kizárja Patriot számára a 
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Volhov, Nyeva vagy az első generációs Sz-300PT, PSz számára rendelkezésre álló kézikövetős a rávezetési 

módszert.  

(Az persze más kérdés, hogy kézikövetős üzem esetén az Sz-300PT és PSz egy célcsatornássá válik...) 

 Mivel az RS mindenképpen az ECS előtt helyezkedik el harcban, így egy osztály (FU) oldalszögben nem 

képes 360 fokot lefedni, csak 270 fokot. A radar mögött foglal helyett a osztály összes további eleme. 

A radar ± 45 fokos célfelderítési és ± 55 fok célkövetési zónával rendelkezik. Természetesen a radar 

forgatható balra és jobbra is, így adódik ki a 270 fokos lefedés, de ebből egy beállítással egy 90 fokos 

szögen keres és 110 fokos zónában követi a 

célokat. 

Egy osztályhoz tartozó 4+4 db állvány (LS) 

egyik fele balra és a középső fő (primary) 

zónába indíthat rakétát, a másik fele szintén 

a fő zónába és jobbra. Ez amiatt van, hogy a 

rakéták nem függőlegesen indulnak a 

tubusokból és az állványok forgatási szöge 

korlátozott. 

A fentiek elsőre komoly hátránynak tűnnek, de mivel a 

Patriot légvédelmi rendszer osztályai nem önálló 

osztályokként, hanem alapvetően zászlóalj egységbe 

tagozódva üzemelnek ez elfogadható kompromisszumnak 

tűnt, de ez azt is jelenti, hogy az Sz-300 osztályokkal 

ellentétben egyetlen Patriot osztály önmagában szerényebb 

harcértékkel bír, hiszen nem körkörös megsemmisítési 

zónával rendelkezik. 

A Patriot később bemutatott automatikus üzeme és az 

osztályok települése alapvetően meghatározzák a 

harcértéket adott irányokba adott települési elrendezés 

esetén. Harcérték alatt értjük a tűzcsatorna számot, zavaró 

célok kiháromszögelésének lehetőségét adott irányokba, stb. 

A Patriot üzemeltetési kézikönyvében a különböző települési formák igen hangsúlyosak a rendszer 

érdemi kezelésének leírása mellett. A lenti ábrákon néhány települési példa található, a mellékletben 

elérhető Patriot üzemeltetési kézikönyveiben ennél lényegesen több formáció van bemutatva.14 

  

                                                           
14

 Csak publikus kézikönyvek vannak a mellékletek között, a rendszer paramétereit tartalmazó minősített anyagok nem 

elérhetőek. 

Patriot osztály elrendezése egy osztály 
oldalszög korlát ábrázolásával. 

Egy Patriot osztály (FU) lehetséges (jellemző) 
elrendezése. 
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Három példa egy Patriot zászlóalj 
településre 

A baloldali és lenti ábrákon néhány 

elrendezés esetén láthatóak a 

lehetséges megsemmisítési zónák 

átfedései a 110 fokos célkövetési 

korlátot figyelembe véve. A lenti ábrán 

számokkal van jelölve, hogy egyes 

irányokban és területekben mennyi 

Patriot osztály képes rakétát indítani. 

A rendszer automatikus üzeme 

miatt HMZ diagram a Patriot rendszerről nem áll 

rendelkezésre15 mert a kezelő nincs olyan döntési 

helyzetben, amihez HMZ diagram ismerete 

szükséges az osztály sikeres használatához, 

ellentétben az Sz-300 sokkal manuálisabb 

megközelítésével szemben. 

A kezelők településkor védendő zónákat 

jelölnek ki számítógép számára a rendszerben, 

természetesen figyelembe véve a maximális 

hatótávolságát a Patriotnak. Ilyen területek 

lehetnek baráti csapatok körülötti légterek vagy 

egy védendő objektum körüli terület, például egy 

hadosztály parancsnokság. A rendszer ez alapján 

dönti el, hogy pl. egy közeledő ballisztikus rakéta vagy repülőgép az adott osztály számára az célpont vagy 

sem, de lehetséges például légifolyosók kijelölése is, amin belül haladó célok – baráti gépek ismerik ezt a 

folyosót – az azonosítás problémája is megkönnyíthető 

 
Települési séma tisztán repülőgép elhárítási célból. 

                                                           
15

 Én legalábbis nem találtam sehol... 
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Települési séma főként ballisztikus rakéta elhárítási célból. 

Az operátor alaphelyzeti prioritásokat ad meg, amit az üzem során az operátor, de adott esetben maga a 

rendszer is felülbírálhat. Ilyen eset pl. radargyilkos rakéta vagy ballisztikus rakéta észlelése, ezek 

automatikusan kiemelt figyelmet kaphatnak a hagyományos légi célokkal (repülőgépekkel) szemben. 

Az I-HAWK esetén megjelenő automatizálást sokkal magasabb fokra emelték, a rendszernek 

hagyományos értelemben vett manuális üzemmódja nem is létezik. Még a leglazább terminológia szerint is 

minimum fél-automatikus, de inkább automatikus üzemű a Patriot, a kezelő pulton nincs „indítás” gomb, a 

rakéta indítása nem az operátor parancsára történik. A kezelők csak menedzselik a rendszert, de nem ők 

indítják a rakétát és döntik el annak sorrendjét vagy mennyiségét. A célpontokat felveszik a 

megsemmisítendő célok listájára (to be engaged queue, TBEQ), ami a rendszer a saját belső logikája alapján 

küzd le, amíg bírja célcsatornával és van rendelkezésre álló indítható rakéta. 

Az operátorok beavatkozásával lehet letiltani adott célokat, menet közben változtatni a prioritáson vagy 

azok célok automatikusan kapott azonosítási státuszán (barát/ellenség/stb.). A radart és az állványokat 

lehet forgatni – mert az indítás oldalszög értéke korlátozott –, ha egy irányból a nagy a célsűrűség miatt a 

rakéták egyes állványokból elfogytak és az újratöltés folyamatban van. Ez akár a szomszédos osztállyal 

koordinálva is lehetséges, annak kieső megsemmisítési zónájának lefedését is átveheti egy másik osztály. 

 
Patriot operátor munka közben. A kijelzőn látható a szaggatott és egyéb 

 vonalak definiálják a különféle védendő területeket. 
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A fentieken túlmenően az operátorok messze nem avatkoznak bele a rendszer működésbe olyan 

mélységben, mint más korábbi légvédelmi rakéta-rendszereknél. Nincs lehetőség manuális üzemre, mint 

korábbi szovjet-orosz és amerikai légvédelmi rakéta-rendszereknél vagy a kortárs Sz-300 családnál. Miután 

a Patriot osztálynál települést követően beállították adott irányban az radart (RS) és konfigurálták a 

védendő zónákat, onnantól fogva a kezelők erős túlzással malmozhatnak is, ha nem kívánnak beavatkozni a 

rendszer működésébe. Ez természetesen azért túlzás, mert a rendszer működését felügyelni szükséges a 

célazonosítási problémák és a dinamikus légiharc és helyzetkép változása miatt, de technikailag a rendszer 

képes üzemelni teljesen automatikusan is. (Természetesen a rakétaindító-állványokat újra kell tölteni.) 

A kezelő személyzet – természetesen a technikai üzemeltetése és kiszolgálása egy osztálynak jóval több 

embert kíván – mindössze két főből áll egy osztályban (FU): 

 Tactical Control Assistant, TCA - Taktikai Segéd. Felügyeli a megsemmisítendő ellenséges célok 

kijelölését, amiket a rendszer automatán küzd le. 

 Tactical Control Officer, TCO - Taktikai Tiszt, felelős a saját gépek kijelöléséért, és védelméért. 

 (Harchelyzetben egy harmadik tagja is van a személyzetnek, aki a rádiózásért felelős.) 

Automatikus célazonosítási problémák vezetettek baráti gép lelövéséhez (persze ez manuális 

rendszerekkel is többször előfordult korábban, mindkét oldalon), illetve néhány további majdnem 

lelövéséhez is. Emiatt szükséges felügyelni a rendszert továbbá az sem árt, ha a pilóták szigorúan 

betartják a rendszerbe korábban beprogramozott „biztonságos” légifolyosókat. 

Egy ilyen tévedés során lőttek le egy brit Tornado repülőgépet.16 Az eset után történt, hogy egy F-16 

szétlőtte a Patriot radarját önvédelemből, 17 ami talán túlreagálása volt a helyzetnek, de a fenti két eset 

rámutat a célazonosítás problémájára, mint az automatizált rendszer gyenge pontjára.  

Az elvi probléma az, hogy csak automatikus üzemmel lehet megvalósítani tömeges célleküzdést 

kombinálva azt ballisztikus- illetve és radargyilkos rakéták elleni ellentevékenység képességgel. 

    
Balra az AN/MPQ-53 radar station (RS), jobbra az  AN/MSQ-104 engagement control station (ECS)  

A Patriot egyetlen radarral (RS, AN/MPQ-53 vagy -65)18 bír, aminek fő feladata a tűzvezetés és 

célkeresés. Az ECS (Engagement Control Station, AN/MSQ-104,19 tűzvezető kabin) önállóan (automatikusan) 

a következő fő funkciókat látja el a beérkező adatok alapján: 

                                                           
16

 https://www.theguardian.com/uk/2006/oct/31/military.iraq  
17

 http://www.f-16.net/f-16-news-article787.html  

https://www.theguardian.com/uk/2006/oct/31/military.iraq
http://www.f-16.net/f-16-news-article787.html
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 meghatározza a cél hovatartozását (ellenség, barát, semleges, ismeretlen, stb.) 

 rangsorolja a célokat 

 kiválasztja/felkészíti a cél jellegének megfelelő rakétatípust/indítóállványt 

 indítja a rakétát(ak) 

 észleli a cél megsemmisítését, vagy újra tüzet nyit 

 

A Patriot a HAWK-hoz képest nem csak az automatizáltság terén, hanem a célcsatorna és tűzcsatorna 

mennyiség terén is hatalmas előrelépést jelentett, továbbá a megsemmisítési zóna is nőtt, 35-40 km-ről  

68 km-re. A rendszer szimultán célleküzdési képességgel rendelkezik annak ellenére, hogy csak egyetlen 

célfelderítő és tűzvezető radarral bír. 

A TVM vezérlési módszerrel lehetővé vált egy időben 8 db célra 16 db rakétát rávezetni, de ebből csak  

3 db rakéta lehetett végfázisban, ami a rávezetés utolsó néhány másodpercét jelenti, amikor folyamatosan 

szükséges megvilágítani a célpontokat a tűzvezető radarral. Ezt azt jelenti, hogy akár 16 db rakéta is úton 

lehet 8 db célpont felé, de a néhány másodperces TVM végfázis szakaszban egyszerre csak 3 db rakéta 

lehet. Ezért (is) szükséges a teljesen automatikus üzem, mert nincs olyan operátor, aki képes lenne a 

beérkező célokat rangsorolni a megsemmisítés szükséges sorrendjében és megadni, hogy a radar mikor 

melyik célt világítsa meg tűnyalábokkal. 

A célokat nem a távolságuk vagy a sebességük, hanem az elfogásra rendelkezésre álló idő alapján kell 

rangsorolni, ami a cél sebességéből, távolságból és irányából számítható. Ez még repülőgépek esetén is 

megoldhatatlan feladat egy ember számára, erre rakódik rá még a célok megsemmisítésének fontossági 

sorrendje is (pl. ballisztikus rakéta fenyegetés), ahol azt is figyelembe kell venni, hogy az adott ballisztikus 

rakéta várhatóan hová csapódik be (sivatagba, vagy fontos védett objektumba). A valóságtól egyáltalán 

nem elrugaszkodott eset, hogy akár százas nagyságrendű céljel látható a kijelzőn. Az operátor a számítógép 

segítsége nélkül képtelen lenne arra, hogy a fenti helyzetekben megítélje azt, hogy mikor mire tüzeljen a 

rendszer. 

A régebbi két célcsatornás HAWK osztály vagy az egy-célcsatornás szovjet légvédelmi rendszerek 

osztályai a Patriot rendszerhez képes szinte véletlenszerűen dolgoztak. A rendelkezésre álló pillanatnyi 

helyzetkép alapján, parancsnoki utasításra támadtak egy célt amíg le nem lőtték, ki nem fogytak a 

rakétából, esetleg az osztályt nem lőtték szét, amennyiben az nem függesztette fel a légvédelmi rakéta 

rávezetést érzékelve a „radargyilkos” rakéta közeledését. (Az AVR rendszerek ezen segítettek az szovjet-

orosz oldalon, lásd később.) A Patriot ehhez képest a fent ismertetett módon, szoftveres matematikai 

algoritmusok segítségével határozza meg a leküzdendő célokat az emberhez képest villámgyorsan akár  

100-as nagyságrendű cél esetén is. A rendszer képes a bejövő radargyilkos rakéták önvédelmi lelövésére is. 

A MIM-104A rakétával a maximális célsebesség 1100 m/s. 

A rendszer a hálózatos felépítése miatt, több osztály (FU) ICC-n keresztül képes kiháromszögelni a zavaró 

célokat, de az ICC akár távolról is képes az egyes FU-k megsemmisítendő cél listáját (to be engaged queue, 

TBEQ) módosítani, ha ezt a légihelyzet megkívánja, és az összesített helyzetkép alapján úgy dönt a zászlóalj 

parancsnoka. A Patriot a honi légvédelemnél jóval dinamikusabb környezetben egészen más minőségű 

helyzetkép összeállítására képes, mint az korábban lehetséges volt akár a SAGE rendszerrel is. 

                                                                                                                                                                                                 
18

 https://goo.gl/73QOqm  
19

 https://goo.gl/wUmDih  

https://goo.gl/73QOqm
https://goo.gl/wUmDih


HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

25 

Az ICC-ben is az ECS-hez hasonlóan három kezelő foglal helyet. Ami azt jelenti, hogy szélsőséges esetben 

az egész Patriot zászlóalj tűzereje felett mindösszesen kettő ember (meg a rádiós, és a szoftver) 

rendelkezik. Egészen elképesztő szintű tűzerőt központosíthat a rendszer néhány ember kezében. 

Patriot osztály számára a cél prioritizálást az ICC végezte, mint a Volhov/Nyeva osztályok számára a 

Vektor/Szenyezs ezred szintű AVR, vagy mint a PBU ezred/dandár szintű vezetési pont az Sz-300 

rendszernél, lásd később. Bár az ECS-ek képesek egymással kommunikálni és ebben koncepcionálisan 

eltérnek az Sz-300-tól, ez pusztán valós idejű adatmegosztást jelent, de nincs közöttük alá/fölérendeltségi 

viszony. Két ECS képes egymással cél információt megosztani, de egyik ECS sem bírálhatja felül a másik 

megsemmisítendő célok listáját. (to be engaged queue, TBEQ). 

A Patriot alapvetően két féle üzemmódban működhet fél-automatikus vagy automatikus üzemben. A két 

módszer szinte megegyezik, az egyetlen eltérés a működési ciklusban zöld illetve ciánkék színnel van jelölve, 

a zöld fél-automatikus, a kék az automatikus harci munka közti eltérést mutatja. A komplexum működési 

ciklusa tehát a következő:  

 RS (Radar Station) felderíti, majd követésbe veszi a célt. (esetleg másik Patriot osztálytól, AWACS-

tól, vagy NAVY AEGIS rendszertől adatkapcsolatok keresztül megkapja) 

 Elemzi hogy a cél követi-e az aktuális hadműveletben megszabott légi folyosókat, illetve 

veszélyeztet-e az előre beprogramozott védendő objektumokat. 

 IFF ellenőrzést hajt végre, aminek eredménye lehet; 

o True friend (saját gép, IFF mód-4 válasszal) 

o Special Friend, Friend (saját gép) 

o Assumed friend (feltételezett saját gép) 

o Unknown (ismeretlen cél) 

o Hostile (ellenséges cél) 

 A cél kinematikai pályájából megállapítja hogy az; 

o ABT (Air Breathing Target, légi cél) 

o SOJ (Stand Off Jammer, zavaró cél) 

o ARM (Anti-Radiation Missile, „radargyilkos” rakéta) 

o ARMC (Anti-Radiation Missile Carrier, „radargyilkos” rakétát indító repülőgép) 

o TBM (Tactical Ballistic Missile, ballisztikus rakéta) 

 Kiszámolja, hogy a cél jelent-e követlen fenyegetést a Patriot ütegre: Self Defense Threat 

 Kiszámolja, hogy a TBM (ballisztikus cél) jelent-e követlen fenyegetést beprogramozott védendő 

objektumokra 

 A célt grafikusan ábrázolja a TCO/TCA képernyőjén. 

 TCA az ellenséges célt kijelöli a egerével, és megnyomja az ENG gombot (S/I) 

 A célt a szoftver automatikusan kijelöli megsemmisítésre 

 A cél felkerül a TBEQ (To Be Engaged Qeue) listára, ami a megsemmisítésre kijelölt célok sorrendjét 

tartalmazza. 

 A rendszer eldönti az ideális indítási pillanatot, indítóállványt, és rakéta típust, ezekbe a kezelőknek  

már nincs beleszólásuk. 

 A rendszer indítja a rakétát(kat) majd  elemzi a találat eredményét, esetleg dönt újabb indításról. 
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A rakétákat a következő módon indíthatja a rendszer: 

 Shoot look shoot  

Jellemzően légi célok ellen ez a módszer használatos. Egy célra egy rakéta indítása. A rakéta 

célpont közelébe érése és a találat kiértékelését követően indít újra ugyanarra célra a rendszer, ha 

szükséges a találat elmaradása miatt. Az automatikus üzem esetén ezt használja a Patriot. 

 Ripple 

Két rakéta indítása történik 4,2 másodperc eltéréssel, ez eltérő vagy azonos indítóból (LS) is 

lehetséges, ezek a 4,2 másodperces indítási szekvenciák ismétlődnek (egy adott időn belül.) Ez 

akkor kívánatos amikor több, kötelékben repülő célpont szimultán célleküzdése szükséges. Ekkor 

az első találat után a második rakétának van ideje a kötelék következő gépére átállni, amennyiben 

az első célpont megsemmisült. 

 Salvo 

Két rakéta indítása történik 1,2 másodperc különbséggel. Erre akkor van szükség, amikor egy 

célpontot nagyon magas valószínűséggel kell megsemmisíteni, jellemzően ballisztikus rakéták – 

különösen, ha atomháború esete áll már fent – vagy közeledő „radargyilkos” rakéták ilyen célok. Ez 

a legkevésbé kívánatos üzemmód akkor, amikor nagyszámú célpont van, mert az osztály így hamar 

kifogyhat a rakétákból. 

 

A felsorolt képességek, üzemmódok és funckiók után érdemes megjegyezni, hogy a Patriot 

számítástechnikai igényét a ’70-es évek végén ’80-as évek elején egy kétmagos, 6MHz-es redundáns 

processzor biztosította szintén redundáns 2x256 kbyte memóriával. Viszonyításképpen az 1982-ben piacra 

dobott Commodore 64 számítógép 1 MHz-es órajelű processzorral és 64 kbyte RAM és 20 kbyte ROM 

memóriával rendelkezett. 

A Patriot által használ különböző adatkapcsolatok 
típusai. (Bővebben angolul a mellékletekben.) 

A rendszer rendelkezik egy különleges 

lehetőséggel a kismagasságú célok hatékonyabb 

leküzdéséhez. A település folyamán az RS 

végigtapogatja a környező területet, és digitális 

térképet készít a domborzatról, amit a rendszer 

a memóriájában eltárol. 

Ezzel a módszerrel kiszűrhetőek az 

alacsonyan repülő célok, hiszen minden álló cél 

távolsága ismert és eltárolt a memóriában, csak 

azzal kell összevetni. Ha ezekhez közelebbi célt érzékel a radar, a földháttértől ezáltal elkülöníthető válik. A 

módszer hátránya az, hogy ennek a digitális térképnek az elkészítése település után órás nagyságrendet 

vesz igénybe és természetesen a radar ekkor is kisugároz. A rendszer már ekkor is támadható radargyilkos 

rakétával vagy érzékelhető radar kisugárzás az erre specializálódott nagyteljesítményű elektronika felderítő 

gépek részére. Persze a fix tüzelőállásban várakozó Patriot osztályok esetén ez a probléma nem állt fenn. 

(Nem véletlenül rendelkezik a Patriot osztály saját közel-körzeti légvédelemmel.) 

A Patriot rendszer rendelkezett már a kezdetektől ballisztikus rakéta elhárító képességgel, de ez az 1991-

es Sivatagi Vihar hadművelet politikai és PR hatása miatt a köztudatban alapvető téveszmék élnek, ami a 

későbbi Patriot változatok képességeinek megítélésére is rányomta bélyegét, továbbá a 

továbbfejlesztésének irányára. 
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A MIM-104A rakéta maximális célsebessége 1100 m/s volt, ami azt jelenti, hogy legfeljebb a harcászati 

ballisztikus rakéták egy igen szűk spektruma, nagyjából a maximum 150 km-es hatótávolságú ballisztikus 

rakéták ellen volt hatásos, de azok ellen is inkább csak önvédelmi funkcióval. Az osztály nem a környező 

csapatokat vagy objektumokat, hanem saját magát védte meg (egy VSz elleni háború esetén atomtöltetű) 

ballisztikus rakéta támadás ellen. Elvi lehetősége természetesen megvan az ilyen alkalmazásnak is, de 

ebben az esetben a találat valószínűsége a gyakorlati tapasztalatok szerint nagyon alacsony. 

 
Az aerodinamikai fékezéssel bíró ballisztikus rakéták pályája.  

(TTFL = time to first launch, TTLL = time to last launch) 

A ’80-as évek végén a szovjet oldalon megjelent OTR-23 Oka és a 2000-es évek közepén érkező 9K720 

Iszkander ballisztikus rakéták újfajta kihívást jelentettek a Patriot számára. Nem csak a nagyobb 

célsebességük miatt, hanem azért, mert nem tisztán ballisztikus pályán közeledett a rakéta, hanem a 

végfázisban „törést” vittek be a pályájukba azzal, hogy aerodinamikai fékezésre voltak képesek. 

Ezzel a Patriot számítógépét meg tudták zavarni, mert a becsapódási pont a Patriot osztályhoz közel 

változik meg ezzel felborítva a TBEQ rangsorolást és a rakétaindítás folyamatát. Amennyiben a rendszer 

nem elég gyors, akkor elfogó rakéta indítására nincs már lehetőség, vagy amennyiben már indult korábban 

a ballisztikus rakétára, akkor az a rakéta valószínűleg kárba vész, hiszen a közel ballisztikus pályán mozgó 

légvédelmi rakéta számított elfogási pontja eléggé megváltozik, emiatt új rakéta indítása szükséges. 

Természetesen a változó fenyegetésre a rendszer továbbfejlesztése során új program verziókkal reagáltak. 

Tekintsük át, hogy rendszer milyen új rakétákat kapott, ezáltal hogyan változtak képességei, többek között 

ballisztikus rakéta elhárítás20 terén is,21 de ehhez szükséges ismerni az alap változat rakéta vezérlésének 

módszerét. 

A Patriot rendszer rakétájának a pályája is eltért minden korábbitól, lényegében végfázis vezérléses 

ballisztikus légvédelmi rakétákról van szó (ahogy az Sz-300-nál is, lásd később.) Az indítás pillanatában a 

számolt találkozási pont felé a legideálisabb ballisztikus pályán mozog a rakéta minimális korrekciókkal a cél 

paraméterének változását figyelembe véve. Indításkor az akkor érvényes célparaméterek szerint a rendszer 

kiszámolja találkozási pontot és ballisztikus pályán – a cél esetleges manővereit figyelembe véve – a rakéta 

efelé a pont felé repül. Nem manőverező cél esetén csak végfázis korrekció szükséges. Amennyiben a 

célpont irányt, sebességet és magasságot változtat, akkor persze a ballisztikus fázis korai szakaszában is be 

lehet avatkozni röppálya módosítással aerodinamikai kormányzással szükség esetén. 

                                                           
20

 ABM – anti ballistic missile, BMD – ballistic missile defense terminológiát szoktak erre jellemzően használni. 
21

 http://www.scribd.com/doc/12772502/fm3-01  

http://www.scribd.com/doc/12772502/fm3-01
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1984, Patriot  
MIM-104 Standard rakéta 68,5km lőtáv 
analóg közelségi gyújtó 

1986, Patriot 
MIM-104A rakéta 68,5km lőtáv 
digitális közelségi gyújtó 

1986, Patriot PAC-1 
MIM-104B SOJC rakéta 160*km lőtáv  
(*Home On Jam only) 

1990, Patriot PAC-2 MIM-104C ATM rakéta 160km lőtáv 
Új harci rész és kettős üzemmódú közelségi gyújtó 

1995, Patriot GEM  MIM-104D GEM rakéta 220km lőtáv 
MIM-104E GEM+ rakéta 220**km lőtáv  
**C rakéta [ATM] upgrade D [GEM] képességre, jele GEM+ 

2001, Patriot PAC-3 
MIM-104F PAC-3 rakéta 30 km lőtáv  
ATBM rakéta 

Az MIM-104 és MIM-104A repülőgépek ellen megfeleltek, azonban harcászati ballisztikus rakéták ellen 

általánosan már nem, illetve a rakéta által képzett repeszfelhő sem volt elégséges a kívánt hatáshoz. A 

MIM-104B normál nem zavaró cél ellen az ’A’ változat megsemmisítési zónájával bírt, azonban dedikált 

elektronikai zavaró gépek ellen (SOJ) a vitorlázó szakaszát megnövelték, továbbá az RS és rakéta közötti 

adatkapcsolat sokkal hosszabb ideig történő nélkülözésével a végfázisban magára a zavaró célra repül rá. 

Az elektronikai zavaró gép természetesen eközben zavarhat más radarállomásokat, de a felé közeldő 

rakéta pozícióját nem ismeri, ezért azt nem tudja zavarni, ami viszont képes a zavaró jelforrás irányát 

meghatározni és távolság információ ismerete nélkül is elfogni azt. 

Ezen rakétákban közös, hogy a Patriot ezzel legfeljebb a saját védelmét látta volna el hatékonyan 

ballisztikus rakéták ellen, de az osztály köré települt alakulatokét nem. Azokat repülőgépek támadásától 

védhette volna, de ABM képesség kellő hatékonysággal csak a 0 km vagy nagyon minimális távolság 

paraméterrel érkező célok ellen valósult meg. (Paraméter értelmezését lásd a 7. fejezetben.) 

Az ABM képesség radikális növekedését a PAC-2 változat MIM-104C ATM rakéta hozta el. A rakéta új 

harci részt és kettős üzemmódú közelségi gyújtót kapott. A harci részben nem csak a robbanóanyag tömege 

nőtt meg, de a képződő repeszek tömegét is növelték – 2 grammról 45 grammra – , a hagyományos töltetű 

ballisztikus rakéták elleni nagyobb rombolóerő érdekében, mivel azok harci részei sokkal kevésbé 

sérülékenyek a nukleáris harci részekhez képest. A kettős gyújtó lehetővé teszi az eltérő célpont típus 

szerinti repeszfelhő képzést. 

A MIM-104D/E GEM változatoknál további ABM képességnövelés és alacsony radarkeresztmetszettel 

bíró célok leküzdésén, továbbá a TVM kapcsolat sebességén is javítottak. A rendszer maximális 

célsebessége ezzel 3000 m/s-ra nőtt, ezzel a kb. 1000 km-es indítási távolságú ballisztikus rakéták is 

leküzdhetővé váltak. 

A Patriot PAC-322 változat ABM képessége és tűzereje jelentősen nőtt. A PAC-3 három lépcsőben érte el 

kitűzött végleges képességeit, alant a végleges „Configuration 3” szinten levő rendszer jellemző vannak 

bemutatva. A PAC-3 változatnál a ballisztikus elhárító rakéta sokkal kisebb méretű, viszont az osztály ECS-

éhez képest nagyobb paraméterrel érkező célok leküzdése is lehetővé vált, tehát a Patriot területvédelemre 

is alkalmas ballisztikus rakéták ellen. A főbb eltérések a korábbi változatokhoz képest a következőek: 

                                                           
22

 https://www.youtube.com/watch?v=xU9C2iLm764 

https://www.youtube.com/watch?v=xU9C2iLm764
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 Az AN/MPQ-53 radar helyett AN/MPQ-65 

használatos. 

 A MIM-104F rakéta sokkal kisebb átmérőjű, így 1 db 

nagyobb rakéta MIM-104A/B/C/D/E helyére 4 db 

MIM-104F PAC-3 rakéta tölthető be a tubusos-

konténeres módszerrel, lásd a jobboldali képen.  

Vegyes töltés is lehetséges, hogy ahol csak egyik 

nagyobb tubus helyére került 4 db MIM-104F, de egy 

indító esetén akár 16 db rakéta is betölthető, de ez 

utóbbi ritka és jellemzően nem sok értelme van. 

Egyes eseteken két cellás indítókat alkalmaznak, lásd 

a fejezet végén levő képen. 

 A rakéta hatótávolsága sokkal kisebb, csak 30 km. 

 A MIM-104F alapvetően eltér a korábbi rakétáktól, ugyanis aktív radaros vezérléssel rendelkezik, 

továbbá közvetlen ütközéssel semmisíti meg a célpontot. Az aktív radar a rakéta kis mérete miatt  

20 GHz-es frekvenciatartományban üzemel. 

 A MIM-104F gázdinamikai kormányzással is rendelkezik, amivel a végfázisban aerodinamikai 

kormányzáson túl a rakétatestbe sugár irányba beépített fúvókákkal képes a vezérlőrendszer 

oldalirányba „lökdösni” nagy precizitással a rakétát így biztosítva a közvetlen ütközéses célleküzdés 

képességét.23 

A PAC-3 nagy előnye, hogy a rendszer a harmadok fázist követően egyes PAC-3 indítók széttelepítésére 

is lehetőséget adott egyetlen ECS-en keresztül VHF adatkapcsolatot felhasználva, így az ECS-től akár  

10-10 kilométere ellentétes irányban is telepíthető az indító sokkal nagyobb területi lefedést biztosítva. Ezt 

egészen odáig fokozták, hogy a klasszikus FU egység ECS-ről is leválasztható, saját AMG és kommunikációs 

rendszeren keresztül egy átjátszó állomáson keresztül az átjátszó akár 30 km-re is lehet az ECS és RS-től. 

Tehát egyetlen FU (1 db ECS) számottevően nagy terület oltalmazására képes. 

Ez a széttelepülés valószínűleg csak PAC-3-mal használható ki, mert a távoli indítók esetén a nagyobb 

távolságra indított rakétákat nem képes a RS célra vezetni, mert azok a rávezetés végfázisában igénylik az 

RS általi célmegvilágítást. 

                                                           
23

 Az ASM-135 műhold elhárító rakétánál is felhasználtak hasonló kormányzási módszert, de ott a légkörön kívüli 
repülés miatt volt erre szükség. 
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PAC-3 települési struktúra és távolságok. 

A PAC-3-mal a Patriot lokális, szovjet-orosz terminológiával valahol a hadosztály és hadsereg szint 

közötti ballisztikus rakétavédelemi képességet biztosít, esetleg egy város védelmét körkörösen. Ennél egy 

szinttel feljebb van a THAAD (Theatre High Altitude Area Defense System) , aminek a nevében is szerepel, 

hogy hadszíntér kiterjedésű ABM rendszer 200 km körüli hatótávolsággal, orosz terminológia szerint ez 

már front szintű légvédelem. A fenti fogalmak magyarázatát lásd  szovjet-orosz csapatlégvédelem 

bemutatásánál. 

A Patriot osztályok működését alapvetően a zászlóaljakkal képzelték el a több Patriot osztállyal, de a 

ettől függetlenül számoltak vegyes HAWK-Patriot zászlóaljakkal is. Mivel a rendszer alapvetően nagy 

hatótávolságú légicél és ballisztikus rakéta elhárító képességekkel rendelkezik, ezért a közeli és alacsonyan 

repülő célok ellen nem képes eredményesen működni. Ilyen célra a Patriot mellé szervezetileg integrálható 

volt a MIM-72 Chaparral rendszer illetve az osztály köré települve FIM-92 Stinger vállról indítható rakéták 

védelmére is – kb. 2 km távolságban – támaszkodhatnak az osztályok. Az osztályok diverzáns alakulatok 

elleni védelemét kb. szakasz szintű erő biztosította a hidegháború alatt. (A Varsói Szerződésben is szükség 

esetén rendelkeztek ilyen védelemmel a tüzelőállások) 

Bár a Patriot rendszer alapjai egészen a ’70-es évekig nyúlnak vissza a korszerűsített változatai az Sz-300-

hoz hasonlóan jelen állás szerint még évtizedekig szolgálatban maradnak, nem tervezik azok leváltását. 

. 
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Bal- és jobboldalt a TCO és TCA, közöttük a rádiós, a kijelzők még katódsugárcsöves képernyők, zöld és fekete 

színárnyalatokkal. Ez a „klasszikus” Patriot, bár a korszerűsítet változatok is alig tértek el ettől. A kezelő pulton 
néhány plusz gomb jelent meg, de semmi több, a radikális képesség növelés ellenére. 

 
A legkorszerűbb Patriot. Érintőképernyős nagyméretű érintőképernyős színes kijelzőkkel, a virtuális kezelőpult alig 

néhány plusz gombbal tér el csak az ős változattól. 
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Rakétaindítás, a „klasszikus” nagy rakétával. Az Sz-300-zal ellentétben nem sűrített levegő löki ki a tubusból 
(„hidegindítás) a rakétát, a rakéta saját hajtóműve az indítás pillanatától kezdve dolgozik („melegindítás”). 

 
Két cellás indító, 2x4 db PAC-3 cellával (gyakorló változat). 

Végezetül két videó a ’80-as évekből, az alap változatról, annak felépítéséről és képességeiről. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3cuf14TSq8 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLxOvaLZho  

https://www.youtube.com/watch?v=g3cuf14TSq8
https://www.youtube.com/watch?v=HfLxOvaLZho
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1.1.1.2. A Szovjetunió honi légvédelmi rakéta-rendszerei24 

1.1.1.2.1. Sz-25 Berkut (SA-1 Guild) 

A Szovjetunió első hadrendbe állított légvédelmi rakéta-rendszere az Sz-25 Berkut. Kifejlesztését a 

második világégés során tapasztalt szövetséges bombázások tapasztalatai Németország ellen – továbbá a 

két Japán elleni atombomba bevetését – illetve a légvédelmi ágyúk korlátai indokolták, a cél Moszkva 

védelme volt. Ugyanarra a következtetésre jutottak, mint az USA-ban, hogy a feladat légvédelmi ágyúkkal 

ésszerű kereteken belül nem, de leginkább egyáltalán nem tűnik megoldhatónak. A Berkut fejlesztését 1950 

augusztusában kezdték meg, a nevét a két főtervező vezeték nevének rövidítéséből és összevonásából 

kapta. (Szergej L. Berija és Pavel N. Kukszenko, az előbbi Lavrentyij Berija, a szovjet titkosszolgálati vezető 

fia volt.) 

Az Sz-25 a maga nemében különleges, egyedi és nagyon drága rendszer volt. Annak ellenére, hogy ez 

volt az első légvédelmi rakéta-rendszer a későbbi szovjet légvédelmi rakéta fejlesztések nem Berkut teljes 

továbbvitelén alapultak. Ennek oka annak rendkívüli komplexitása és ára továbbá, hogy a rendszer egyetlen 

eleme sem volt mobil, ami későbbiekben már szempont volt. 

A Berkut a világ első több célcsatornás légvédelmi rakéta-rendszere volt, de ezt pusztán nyers erővel 

érte el. Annyi berendezést telepítettek le a rádió-parancsvezérelt rakéták vezérléséhez, ahány célcsatornája 

volt. A nagyjából két évtizeddel későbbi légvédelmi rakéta-rendszerek nem így, nem a „nyers erő” 

bevetésével érték el a szimultán célleküzdés képességét. A fenti megközelítés meg is látszott a Berkut 

elemeinek méretén, na és persze az árán is. A rendszer főbb elemei a következőek voltak: 

 A-100B/D (Gage) korai előrejelző radar, 10 cm-es hullámhosszal 

 B-200 (Yo-Yo) tűzvezető radar, 10 cm-es hullámhosszal 

 V-300 (Guild) rakéta (különféle változatai az idők során) 

 
Egy Berkut ezred bunkerében levő berendezések összessége, a szekrények ember vagy két ember nagyságúak.  

Látható, hogy a Berkut miért nem volt a mobil. 

                                                           
24

 http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s25berkut.html Lengyel nyelvű, Google fordító az ábrák kivételével 
lefordítja angolra. 

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s25berkut.html
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A Berkutot Moszkva köré építették ki, kettős védelmi gyűrűt alkotva, ami minden irányból védte a 

fővárost az amerikai stratégiai bombázók támadása ellen. A Moszkvától 400 km-re telepített felderítő 

radarok kb. 200 km távolságból voltak képesek nyomon követni a bombázókat. Körkörösen Moszkva körüli 

légtér felderítéséhez 10 db A-100D radart, további 4 db A-100B radart a Moszkva körüli közelebbi légtér 

felderítéséhez telepítettek le. 

 
Sz-25 Berkut ezredek kiépített tüzelőállásai Moszkva körül és azok hadtestekbe tagozódása. 

A főváros körül a légvédelmi rakéta állásokat – egy állás egy légvédelmi rakétaezred– két gyűrűben 

építették ki. A külső gyűrű kb. 85-90 km-re volt a város körül, a belső kb. 45-50 km-re. A külső gyűrűben  

34 db, a belső gyűrűben 22 db ezred kapott helyet, az ezredeket négy légvédelmi hadtestbe szervezeték. 

(10., 6., 1. és a 17. hadtest.) 
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Az A-100 korai előrelőrejelző radarok telepítési helye, illetve maga a Gage radar. 

Leningrád körül is kiépítették a körgyűrűt, de az eredeti tervekkel szemben csak az olcsóbb Sz-75/125 

(SA-2/3) komplexumok kerültek az állásokba a Berkut rendszer költségessége miatt. A szükséges úthálózat 

hossza kb. 1000 km volt Moszkva körül, a megerősített betonfedezékek és egyéb építészeti költségek a 

teljes projekt költségének nagyjából a felét tették ki, ezzel igen komoly terhet róva a II. világháború utáni 

szovjet nemzetgazdaságra.  

Nemcsak emiatt, hanem a kor elektronikai színvonala miatt sem volt olcsó a rendszer kiépítése. Egyetlen 

légvédelmi rakéta ezred által üzemeltetett berendezések összesen kb. 13 000 db vákuum-csövet 

tartalmaztak és azok élettartama kezdetben igen alacsony, kb. 500 óra volt, amit csak később sikerült 3000 

órára emelni. A rendszer teljes költségének kb. negyedét radarrendszer kiépítése tette ki. 

(A Berkut rendszer teljes telepítése költsége kb. 13 milliárd Rubel volt, akkor USD paritáson számolták a 

Rubel árfolyamát. A költségek részletesebb bontása a mellékletek között megtalálható.) 

A Berkut Yo-Yo radar antenna párosa is különleges volt a maga nemében, az első TWS üzemmódra 

alkalmas eszközei voltak a világon, ezek egyszerre voltak felderítő és egyben tűzvezető radarok is. A 2 db 

radar külön-külön pásztázott oldalszög (vízszintes/azimut) és helyszög (függőleges/elevation) irányban 

forgás közben. Mindkét radar két darab forgó antenna-szerkezettel bírt, így növelve a pásztázási 

gyakoriságot. Egy antenna-szerkezetbe120 fokos elforgatással voltak beépítve a sugárzók, szerkezetenként- 

3 db antenna kapott helyet. 

Az antennák 1x60 fokos nyalábot állítottak elő , azok forgatásával pásztáztak gömbhéj felületen, a 

következő oldai ábrákon látható módon. Két antenna volt egymás mellé téve, ezek 50 fordulat / perc 

sebességgel forogtak. Tehát percenként 50x2x3 = 300 alkalommal pásztázták a 60x60 fokos térrészt, 

másodpercenként ötször. Ez kellően pontos céladatokat szolgáltatott a rávezetéshez, amire szükség is volt, 

hiszen egyetlen Sz-25 komplexum összes rakétája ezen egyetlen radarrendszer adatai alapján dolgozta ki a 

kormányvezérlő parancsokat a rakéták számára. Viszonyításképpen, a később bemutatásra kerülő Sz-75A és 

Sz-75 rendszer tűzvezető radarja 10x10 illetve 7x7 fok terület részt tapogatott le ehhez mérhető 

sebességgel, de azok csak egy célcsatornás rendszerek voltak. 
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A Yo-Yo antennák kialakítása és pásztázott zónája. 

 
A Yo-Yo antennák által előállított nyalábok és legyezési irányuk. A nyalábok által lefedett teljes zónát percenkét 

300-szor tapogatta le a rendszer. 
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B-200 Yo-Yo tűzvezető és kereső radarok. A baloldal pásztázott függőlegesen, a jobboldali vízszintesen. 

Egy Berkut ezred 20 darab célra 20 darab rakétát volt képes rávezetni, ami mai szemmel is tiszteletet 

parancsoló képesség, nemhogy akkoriban, amikor még 15-20 évvel később is egy célcsatornás rendszerek 

szolgáltak a honi- és csapatlégvédelemnél is. 

Egy ezrednél 60 db V-300 rakéta volt állványon, a rakéta egy fokozatú, folyékony hajtóanyagú volt, 

vezérlése rádió-parancsközlő módon történt. A rakéták folyékony hajtóanyaga rendkívül erős idegméreg 

volt, a velük végzett munka ezért csak vegyvédelmi ruhában volt lehetséges, ez megnehezítette a 

karbantartási munkákat. A rakéták gyártási költsége kb. a rendszer teljes árának a negyedét tették ki. A 

rakéták különféle változatai a következő paraméterrel bírtak: 

 

Rakéta típusa 
rendszeresítés 

éve 
maximális 
céltávolság 

célpont 
maximális  
magasság 

célpont 
minimális 

magassága 

V-300 205 1953 30km 25km 5km 
V-300K 207A 1954 35km 25km 3 km 
V-300K 215 (207T) 1957 35km 25km 5km 
V-300M 217M 1962 43 km 30km 1,5km 
V-300M 218 (217T) 1964 43km 30km 6km 
V-300M 5Já25 (217MA) 1968 43 km 35km 1,5km 
V-300M 5Já25M (217MAM) 1975 43 km 35km 0,5km 
V-300M 5Já24 (219) 1980 46km 35km 0,5km 
V-300M 44N6 (5Já24S) 1980 46km 35km 3,5km 

A piros jelölésű rakéták  nukleáris harci résszel bírtak.  

A fenti lista alapján látható, hogy nem kis magasságú célok ellen tervezték a Berkutot, ez akkor nem volt 

elvárás, mert az USA stratégiai bombázói 10 km vagy akár annál nagyobb magasságban érkeztek volna, de 

minimum közepes magasságon.  

A Berkut csak a gyűrűn „kifelé” tudott rakétát indítani és rávezetni, adott távolságon belül a célok nem 

voltak már támadhatóak. Ez a radar látószögéből, a rakéta kinematikai, továbbá a bejövő cél paramétereitől 

következett. A megsemmisítési zónák viszont legalább részben átfedték egymást, hogy megnehezítsék az 

áttörést a mind a belső, mind a külső gyűrűn. 
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Annak ellenére, hogy több szempontból is elavultnak volt tekinthető már a ’70-es évek közepén is, 

egészen a ’80-as évek elejéig rendszerben tartották a Berkutot, még 1982-ben is végeztek rajtuk apróbb 

fejlesztést (Sz-25MR változat), mindössze 2 évvel 1984-es kivonása előtt. A legkorszerűbb változatával sem 

volt lehetséges azonban az alacsonyan érkező célokra dolgozni, ami akkor már alapkövetelmény volt, akkor 

a rendszer fenntartásának nem volt értelme, mert USA nem tartott hadrendben olyan elsővonalas 

eszközöket, ami ellen nagyon elméleti eseteket leszámítva a Berkutnak bármi haszna lett volna. 

 
Az Sz-25 rendszer megsemmisítési zónája 0 paraméter mellett, nem manőverező zavarást nem végző célok ellen 
különféle rakétákkal. (A paraméter kifejezés magyarázatát lásd a 7. fejezetben.) A szaggatott vonalas rész 
szubszonikus célok elleni passzív tartomány, a rakéta hajtóműve ott nem működik a rakéta lassul. A maximális 
célsebesség a km/час mellett látható egyes változatok esetén. 
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Amikor már a 30 méter magasan repülő a BGM-109 Tomahawk és AGM-86 ALCM manőverező 

robotrepülőgépek jelentették a fenyegetést és nem a gravitációs bombával támadó B-52-es gépek, akkor az 

Sz-25 végképp korszerűtlenné vált. A 30-60 méter magasan közeledő fegyverek ellen egyszerűen tehetetlen 

volt, még az akkor már elavultnak számító AGM-28 Hound Dog kismagasságú repülési profilja esetén sem a 

tudott a Berkut azokra rakétát rávezetni. Nagy magasságú céloknál kb. 1100 m/s célsebességig volt 

megfelelő a rendszer, tehát a nagy magasságban érkező AGM-28 ellen még hatásos lett volna, de azt a  

’70-es évek végén az USA kivonta a hadrendből. 

A maga korában az Moszkva köré telepített rendszer félelmetes képességekkel bírt, hiszen 

párhuzamosan 20 db célra tudott rakétát rávezetni egy ezred, de ennek igen komoly ára volt. Nyilvánvalóvá 

vált, hogy a Szovjetunió nem engedhette meg magának azt, hogy még csak a legfontosabb városai köré is 

kiépítsen ennyire drága légvédelmi rendszert, ami nem feltétlen volt indokolt. A jövőbeli légvédelmi rakéta-

rendszereket egyszerűsíteni kellett, hogy rugalmasabban és olcsóbban lehessen telepíteni azokat. Ebből az 

elhatározásból született meg a lényegesen szerényebb egy célcsatornás képességekkel bíró SzA-75 Dvina 

(SA-2) és az Sz-75 Volhov. Ezt a két rendszert és leszármazottait széleskörűen használták a hidegháború 

kisebb-nagyobb helyi konfliktusai alatt. 

(A mellékletek között egy részletesebb angol nyelvű írás érthető el a Berkutról, a leírást Hpasp készítette.) 

 
Egy Sz-25 ezred tüzelőállása. 
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Rakéták tűzkész állásban indítás előtt. 

  



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

41 

1.1.1.2.2. Sz-75 Volhov/SzA-75 Dvina (SA-2 Guideline) légvédelmi rakétarendszer25 

1953-ban Sz-25 Berkut légvédelmi rakéta-rendszer sikeres Moszkva körüli 

telepítését követően a Szovjetunió Minisztertanácsa döntött a további fejlesztések 

irányáról. A fix telepítésű, többcsatornás Sz-25 vállalhatatlanul magas telepítési 

költségei miatt (~13 milliárd Rubel) két új komplexum fejlesztését határozták el. 

Leningrádot26 – a második legfontosabb szovjet várost – a szintén fix telepítésű, 

többcsatornás Dál (SA-5 Griffon) rendszerrel, míg az összes többi város védelmét 

egy olcsóbb (kb. 11 millió Rubel osztályonként), vontatott, egycsatornás Sz-75 (SA-

2 Guideline) komplexum családdal tervezték megoldani. 

A Lavocskin által vezetett OKB-301 iroda kapta a fix telepítésű, többcsatornás 

Dál „Leningrád” rendszer fejlesztését, míg a nehezebbnek tűnő feladatot, a vontatott, olcsó és egycsatornás 

komplexum tervezését az Sz-25 Berkutot megalkotó, Raszpeltin (jobbra fent) által vezetett KB-1 

tervezőiroda nyerte el. A kiírás szerint, az új „75-ös” rendszer, 6 cm hullámhosszon üzemelve, 29 km 

hatótávolsággal, és 20 km hatómagassággal kellett hogy rendelkezzen. (A Dál rendszert végül nem állították 

hadrendbe soha a tapasztalt műszaki kihívások illetve annak költségei miatt, de viszonylag magas fokú 

kiépítettséget ért el, több fő eleme, illetve az osztályok települési helyei is részben elkészültek.) 

Amikor nyilvánvaló vált, hogy az új 6 cm-es hullámhosszon üzemelő alkatrészek fejlesztése a tervezett 

időre nem lehetséges, ami az egész rendszer kifejlesztésének határidejének csúszásához vezet, akkor 

vészmegoldásként, párhuzamosan elkezdték fejleszteni az Sz-25 Berkut alkatrész-készletére alapuló 10 cm 

hullámhosszon üzemelő „75-ös” rendszer másik változatát. Ennek eredménye az lett, hogy mindkét 

változatot rendszeresítette a Szovjetunió és a Varsó Szerződés tagállamai sőt, évtizedekig szolgált mindkét 

változata párhuzamosan a VSz és szovjetbarát országokban. A 10 cm hullámhosszon üzemelő változat lett 

az SzA-75 Dvina, a 6 cm hullámhosszon üzemelő az Sz-75 Volhov család. 

Az SzA-75 Dvina és az evolúció másik ágán levő tovább élő és fejlettebb Sz-75M Volhov különféle 

változatai a világ legelgerjedettebb közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta-rendszerei voltak a 

hidegháború alatt. A Szovjetunión kívül a teljes Varsói Szerződés és lényegében az összes szovjetbarát 

ország rendszeresítette ezek valamelyik változatát, majd évtizedekig hadrendben is tartották azokat.  

(Az egyes szovjet légvédelmi rakéta-rendszerek exportjáról a mellékletek között található lista.) A 

Szovjetunióban és a VSz-ben használt változatok eltértek az 3. világbeli országok változataitól, azok kisebb-

nagyobb mértékben degradált export változatok voltak.  

Az SzA-75 és Sz-75 rendszerek érdekessége, hogy a rávezető állomás antennája egy amerikai, 

nevezetesen a Lewis scanner megoldáson alapult, amit az USA soha nem használt fel. Az SzA-75 azért  

10 cm-es technikát használt, mert a II. világháború idején az USA-tól kapott SCR-584 tűzvezető radar 

ezen a hullámhosszon dolgozott. Ebből kiindulva kezdődött a szovjet rádióelektronikai fejlesztés a 

légvédelmi rakéta-rendszerekhez, az Sz-25 Berkut is ezen alapult. Az SzA-75 az Sz-25-höz kifejlesztett 

technikát hasznosított részben.  

Az SCR-584 szovjet másolata a SzON-9 radar volt, amit még a '80-as években is használtak az Sz-60 

légvédelmi ágyús alakulatok a VSz illetve a szovjetbarát országokban is. 

                                                           
25

A fejezet egyes részei az Sz-75M3 Volhov (NATO kód: SA-2E Guideline) Közepes Hatótávolságú Honi Légvédelmi 
Rakétarendszer Szimulátor leírásából származik, az Sz-125, és Sz-200 egyes részei is https://goo.gl/Sth5r3. 
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/wsp37dr_s75wolchow.html 

26
 Ma Szentpétervár. 

https://goo.gl/Sth5r3
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/wsp37dr_s75wolchow.html
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Az SzA-75Dvina és Sz-75 Volhov család evolúciója. 
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A Dvina és Volhov rendszerek főbb elemei változtak a továbbfejlesztések során. A módosítások főként a 

rávezető állomás kinézetén, illetve a kabinok számának változásán keresztül követhetőek nyomon, de a 

rakéták sem voltak teljesen azonosak külsőre, nemhogy a képességeik terén. Tucatnyi különféle 

alváltozatot fejlesztettek ki az idők során a rakétákból. A komplexumok rakétáinak főbb paraméterei a 

következőek voltak: 

típusváltozat kabinok rakéta  hatótáv magasság célsebesség 

      km km km/h (m/s) 

SzA-75 Dvina  PA– rakéta rávezető állomás V-750 1D 5-30 3-20 1500/420 

(SA-2A) U – harcvezetési kabin V-750V 11D 5-34 3-27 1500/420 

  I – Indikátor kabin         

  K3 – műszer kabin         

  

K6 – energia átalakító és 
elosztó kabin 

        

SzA-75M Dvina PA– rakéta rávezető állomás V-750V 11D 5-34 3-27 1900/520 

SzA-75MK Dvina UA – harcvezetési kabin V-750VK 11DK   

(SA-2B) AA – műszer kabin     

Sz-75 Gyeszna P– rakéta rávezető állomás V-750VN 5-34 0,5-24 1900/520 

(SA-2C) U – harcvezetési kabin V-755 20D 7-43 0,3-30   

  A – műszer kabin         

Sz-75V Volhov PV– rakéta rávezető állomás V-755 20D 7-43 0,3-30 2300/640 

Sz-75M1 Volhov UV – harcvezetési kabin V-760 15D 7-43 ?-30 3600/1000 

Sz-75M2 Volhov AV – műszer kabin V-755U 20DSU
A

 7-43/56* 0,1-30 3600/1000 

Sz-75M3 Volhov   V-759 5Já23
B 7-43/56* 0,1-30 3600/1000 

(SA-2E)   V-760V 5V29
B

  7-43 0,1-30 3600/1000 

Sz-75M Dvina Ugyanaz, mint Sz-75M  V-750VM 11DM 5-34 0,1-30 3600/1000 

(SA-2F) (SA-2B) V-750VMK 11DMK       

  
  

és korábbi rakéta 
változatok 

      

A rakéta változatoknál a legjobb képességet biztosítók szerepelnek az adott komplexumhoz. A kisebb eltéréseket 
jelentő változatokat lásd a mellékletekben, a SAMsim kézikönyvekben. A fenti értékek nem manőverező, 
elektronikus zavarást nem végző, 0 km távolság paraméterrel közeledő célpontra igazak. 

* Hangsebesség elleni célok ellen passzív szakaszban, egyébként 43 km. A hatótáv ferde lőtávolságban értendő 
minden esetben, nem földre vetített távolságban. 

A – maximum 6,5G túlterhelés 

B – maximum 9G túlterhelés 

A pirossal jelölt nukleáris harci résszel rendelkező rakéta, 15kt hatóerővel. 

Az fenti táblázatban felsorolt változatokhoz a következő oldalon látható rávezető állomások – ez 

valójában a tűzvezető radar és az alatta levő munkaállomás együttesének megnevezése – voltak 

használatosak. Az első generációs Dvinához képest a Volhov rávezető állomásán két további parabola 

antenna, illetve a Karát elektro-optikai – ez valójában egy televíziós rendszert takart – célkövető rendszer 

jelent meg. Hasonló, de primitívebb optikai célkövető-rendszer már az SzA-75M/MK esetén is elérhető volt, 

a jellegzetes formája miatt ezeket hívták „kutyaólas” Dvinának. (Piros nyíllal vannak jelölve az optikai 

célkövető rendszer elemei a következő oldali ábrákon.) Ezen plusz elemek (is) biztosították a plusz 

képességeket a rendszer számára a továbbfejlesztések során, ahogy a rakétákon és az elektronikai 

rendszeren végrehajtott kisebb-nagyobb fejlesztések. 

A Dvina és Volhov alapvető korlátja maradt mindvégig, hogy csak egy célcsatornásak voltak, egyszerre 

csak egy célpontra tudtak rakétát rávezetni, bár egy célpontra akár 3 darab rakétát is. Bár első látásra nem 

úgy tűnet, hogy egy célra nincs értelme több rakétát rávezetni, de adott esetben erre szükség lehet, mert a 
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célpont kitérő manővereit megnehezíti, amennyiben megfelelő időközönként indítják a rakétákat. (Lásd a 

repülőgépek repülési teljesítményének bemutatásánál később.) 

   
SzA-75 Dvina, SzA-75M/MK Dvina, Sz-75 Gyeszna   Sz-75V/M1/M2 Volhov 

(SA-2A, SA-2B, SA-2C)     (SA-2E) 

   
SzA-75M/MK Dvina    Sz-75M3-OP Volhov 

(SA-2F)      (SA-2E) 

A teljesség igénye nélkül az idők során végrehajtott fejlesztések a különféle változatok esetén: 

Amikor CIA megkezdte rendszeres felderítő repüléseit a Szovjetunió fölött U-2 kémrepülőgéppel azok 

ellen nem létezett még hatásos légvédelmi rendszer. Az U-2 repülőgépek néhány ezer méterrel 

magasabban repültek a V-750 1D rakéta maximális hatómagasságánál és a vadászgépek sem voltak képesek 

elérni az U-2 magasságát statikus repülésben, a cél tehát adott volt. A korábbi rakéta második fokozatának 

tolóerejének megnövelésével az új V-750V 11D (Guideline mod.1) rakéta hatómagassága 1958-ban 27 km-

re nőtt. A fejlesztésnek volt köszönhető az U-2 sikeres lelövése 1960 május elsején. Az U-2-est egy Sz-75 

Gyeszna (SA-2C) komplexum V-750VN 13D (Guideline mod.2) rakétával semmisítette meg Szverdlovszktól 

délre. Szintén a Gyeszna változatnál vezették be a mozgócél kiválasztó berendezést (SzDC), ami lehetővé 

tette kismagasságú célok elfogását a földháttérben is. 

A Vietnámi háború alatt a Szovjetunió vezetése nem engedélyezte a korszerűbb Sz-75M Volhov (SA-2E) 

és Sz-125M Nyeva (SA-3B) komplexum exportját a háborús zónába. A vietnámi kikötők amerikai 

elaknásítása miatt csak vasúton, Kínán keresztül lehetett utánpótlást küldeni a Szovjetunióból, ami azzal a 

veszéllyel járt, hogy a szállítás közben „véletlenül” a kínaiak kezébe kerülhetett volna a korszerűbb Volhov. 

Ezért 1969-től egy korszerűsítési csomagot exportáltak, ami belső fejlesztések mellett, az optikai célkövetés 

lehetőségét is megteremtette az antennára szerelt „kutyaólba” telepített optikai célkövető rendszerrel. 

Idővel az összes korábban exportált „három kabinos” SzA-75M Dvina (SA-2B) komplexum átesett a 

modernizáción, így azok alkalmazhatták a V-750VM / VMK 11DM / DMK (Guideline mod.1) rakétát is. 
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Bal oldalon a két indikátoron(helyszög, oldalszög) láthatóak zavarjelek a fölről visszaverődve. A jobb oldalon az 

SzDC szűrés alkalmazva. A földről visszaverődő zavarjelek nem teljesen tűnnek el, de annyira igen, hogy a céljelek 
láthatóvá válnak, még ha esetleg az automatikus célkövetés nem lehetséges. 

(SAM simulator programmal készültek a képek.) 

1964-től rendszeresítették a Sz-75M1 Volhov változatot, a nagyobb bombázó kötelékek ellen 

alkalmazandó nukleáris 15 kt hatóerejű robbanófejjel, a V-760 15D (Guideline mod.4) rakétákkal, továbbá 

az RD-75 Amazonka távolságmérő lokátorral. Az új lokátor feladata zavarás esetén az eltérő frekvencián 

történő távolságmérés volt, hogy a nukleáris harci résszel bíró rakéta biztosan a cél közelében robbantható 

legyen. (Hasonló a koncepció a Nike Hercules eltérő hullámhosszon üzemelő radarjához.) 

1971-ben érkezett az Sz-75M2 Volhov változat, ami indíthatta a megnövelt manőverezési képességű  

V-759 5Já23 rakétát is, ami már maximálisan 9G túlterhelésű manőverre volt képes korábbi rakéták 6,5G 

maximális értékéhez képest. 

1975-től rendszeresítették az Sz-75M3 Volhov változatot, ami alkalmazta a szögben elvivő zavart kiszűrő 

áramkört (GSV) – a GSV és SzDC üzemmód együtt nem volt használható – , továbbá a korszerűsített V-760V 

5V29 (Guideline mod.4) nukleáris töltetű rakétát, ami a V-759 típuson alapult. A korábbi 20D/15D/5Já23 

rakéták szintén alkalmazhatók voltak. 

1978 novemberében már zajlott a következő Volhov 

változat tesztelése, ez lett volna az Sz-75M4. itt debütált a 

9S33A „Karát” optikai célkövető kamera, az új keskenysugarú 

antenna, ami kismagasságú és kis radarkeresztmetszetű 

célok elfogását tette lehetővé, továbbá a “Dubler” 

berendezés is, ami a rádiólokátor elleni rakéták 

megtévesztésére szolgált. (A Dubler-t a legfejlettebb Volhov 

sem kapta meg, így az még a VSz országokban sem volt 

használatos, nemhogy a .harmadik világ szovjetbarát 

országaiban.) 

Az M4 változat fejlesztésével párhuzamosan 1978-ban sikeresen megtörtént az első Sz-300PT Birjúza 

(SA-10A Grumble) osztály telepítése Moszkva mellett, ezért azonnali hatállyal minden további munkát 

leállítottak az Sz-75M4 Volhov komplexumon. Az addig sikeresen letesztelt újdonságokat később az 

időszakos nagyjavítások elvégzése alatt elérhetővé tették a régebbi Volhov változatok számára. Hasonló 

sorsra jutott az akkor még csak papíron létező M5 változat is, amely már az Sz-300 V-500RD rakétáját is 

indíthatta volna, illetve az NVO kismagasságú (Clam Shell) lokátort is használhatta volna az osztály. 
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Sz-75M3-OP Volhov komplexum (SA-2E), 1983-ban jelent meg. Az Sz-75M4 Volhov komplexumon 

sikeresen letesztelt 9S33A “Karát” optikai célkövető kamera modernizációs csomag keretében lett 

integrálva. A Volhov számára kifejlesztett újdonságok az 5 évenkénti javításkor bekerültek a régebbi 

komplexumokba is, így elvileg a ’80-as évek végére az összes Volhov az Sz-75M3-OP konfiguráció szerinti 

volt. 

A rendszer képességeinek bemutatása a legfejlettebb Volhov változaton keresztül történik hivatkozva a 

Dvina korlátaira és eltéréseire. A család képességeinek bemutatásához első lépésben a rávezető állomás fő 

elemeinek ismerete szükséges: 

1. P-16 dm-es hullámhosszú rádió-parancsközlő antenna 

a rakéták távirányítására. 

2. P-12V 6 cm-es hullámhosszú, széles sugarú, helyszög  

(ε - epszilon) antenna. 

3. P11V 6 cm-es hullámhosszú, széles sugarú, oldalszög 

(β - béta) antenna. 

4. Oldalszög ekvivalens műantenna. A helyszög 

műantennája a kabin túloldalán van.  

5. P-14V 6 cm-es hullámhosszú, keskeny sugarú, helyszög  

(ε - epszilon) antenna.  

6. P13V 6 cm-es hullámhosszú, keskeny sugarú, oldalszög  

(β - béta) antenna.  

7. 9Sh33A Karát kamera. (optikai csatorna) 

 

A fenti antennák közül az 5 és 6 jelű parabola antennák nem voltak megtalálhatóak a Dvina rávezető 

állomásán, továbbá a Karát kamera helyett csak egy primitívebb optikai rendszer volt, a „kutyaól” lásd 

később. A Dvinán a 2 és 3 jelű antennák nevei PA-12 és PA-11 voltak. 

A rendszer célkeresési és célkövetési módszerei a következőek: 

1. Széles sugár (SL) üzemmódban (következő oldali ábrán jobboldalon), helyszög és oldalszög szerint a  

P-12V és P11V antennák kereszt alakban legyeztek, 1x7 illetve 7x1 fokos nyalábbal ± 10 fokban. A 

metszet területén belül kellett lennie a célpontnak és a rakétának is. Dvina számára ez az egyetlen 

módszer, de annak nyalábjai 2x10 és 10x2 fokosak voltak. (Azonos teljesítmény esetén ez kisebb 

észlelési távolságot jelent.) 

2. Keskeny sugár (UL) üzemmód (ábrán baloldalon). A P-14V és P13V antennákkal legyezés, 1,7 fokos 

nyílású nyalábbal ± 3,75 fokban. Ez csak a Volhov változatok számára volt lehetséges, az ehhez 

szükséges két új parabola antenna miatt. A szűk tűnyaláb használata azonos teljesítménnyel 40%-al 

növelte a célfelderítési távolságot. 

3. Alávilágítás üzemmód (P) (angol rövidítéssel LORO)27 (ábrán középen). A P-14V és P13 antennák 

világítják meg a célt, de a P-12V és a P11V antennák veszik a visszavert jeleket a célpontról, illetve a 

rakéta hátsó részébe épített adóról. A rádió-parancsközlő (RPK) antenna kommunikált a rakétával, az 

antenna kb. 20 fokos nyílású nyalábbal sugároz ki. Az 1. pontban megfogalmazott nyalábok 

metszetéknek területén belül kell lennie a rakétának. 

                                                           
27

 Lobe-On-Receive-Only 
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Sz-75M Volhov célpont megvilágítási módszerek balról jobbra, keskenysugár, alávilágítás, széles sugár. 

A vezérlés rádió-parancsközlő elven működik, a rendszer nyomon követi a rakétát és a célpontot is, ami 

komoly korlátozó tényező a rendszer kialakítását nézve. Az előző oldali ábrán látható, hogy a széles sugár 

üzemmódban a két nyaláb csak egy 7x7 fokos (10x10 fok a Dvinánál) térrészben metszi át egymást, vagyis 

csak ebben a térrészben tud a rendszer a célpontokról oldalszög és helyszög adatot adni. Tehát, ha csak az 

egyik nyaláb söpört át a célon, akkor a kabinban a két szögnek megfelelő kijelzőn (indikátoron) csak az 

egyiken jelent meg a céljel. Oldalszögben tehát ± 10 fokban is láthatta a közeledő célokat, de akkor nem 

tudta megadni az helyszöget, mert a metszet területe csak ± 3,5 fok (± 5 fok Dvinánál). 

A fentiek következménye, hogy mind a széles sugárban történő célkövetésnél, mind a LORO esetén a 

vevő antennák 7x7 fokos (Dvina esetén 10x10 fokos) átfedő részébe kellett esnie a rakétának és a 

célpontnak is, hogy az ütközési pálya számolható legyen. Ezért nem rendelkezett a rendszer ballisztikus 

rakéta elhárító képességgel, mert az esetek többségében olyan mértékű előretartás szükséges a nagy 

sebességű rakéták ellen, hogy az antenna-rendszer képtelen lett volna követni egyszerre a bejövő célpontot 

és a rá indított rakétát is. Természetesen rávezető állomás egész antenna-rendszere körbeforgatható, 

illetve dönthető fel-le irányban a célkövetés igényeinek megfelelően. 

Az alávilágítás üzemmód (LORO) számtalan előnnyel járt a széles sugárral történő kereséshez képest: 

 Nagyobb távolságról lehetséges volt a célfelderítés, MiG-21 méretű, zavarást nem végző cél esetén 

kb. 130 km-ről a széles nyalábú keresés kb. 70 km-es értékével szemben. Az adó ugyanaz volt, mint 

a széles sugarú keresésnél, csak sokkal keskenyebb nyalábban sugározta ki a teljesítményt, tehát 

nagyobb a jelerősség egy kisebb térrészben. Zajzavarás esetén hamarabb elnyomhatta a zavarást a 

rendszer, ilyenkor megjelent a céljel az indikátoron a zavarási sávban. 

 Mivel a célt megvilágító nyaláb csak 1,7 fok széles volt, ezért a megcélzott repülőgépet leszámítva a 

besugárzásjelző nem jelzett a többi gépen csak szoros kötelék esetén. (Ezek harcászatilag többnyire 

jelentéktelen esetek, 30 km távolságban oldalirányban egymáshoz kb. 500 méternél közelebbi 

gépek estek csak bele a nyalábba.) 

 Az AGM-45 Shrike rakéta nem volt képes a radarnyalábok oldalszirmai alapján a célpontra vezérelni 

magát, az AGM-88 hadrendbe állítása előtt lényegében csak az repülőgép tudott radargyilkos 

rakétát indítani, amire a Volhov vezetett rá rakétát, amennyiben az a LORO üzemmóddal tette ezt. 
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Amennyiben a légvédelmi rendszer üzemeltetői képesek gyakorlat / tippelés alapján meghatározni 

a kötelékek formációjából,. hogy melyik gép a valószínű hordozó, akkor ezzel csökkentették ezzel a 

sikeres alkalmazását az AGM-45-nek. 

A széles sugarú keresés és célravezetés esetén sokkal szélesebb szögtartományban legyezett 

(sugárzott ki) a rendszer, tehát nem csak a megcélzott gép, de a közelében levő többi 

besugárzásjelzője is jelzett ami alapján támadható volt a Dvina/Volhov AGM-45-tel vagy ahhoz 

hasonló képességű rakétával. (30 km-es távolságban, a megtámadott gépek képest néhány km-es 

oldalirányban akár 4-5 km is lehetett ez.) 

 A LORO a szögben elvivő zavarás ellen is hatásos volt, mert az antennával történő legyezésről nem 

lehetett információt szerezni, hiszen csak vételben legyezett a rendszer adáskor nem, így az 

oldalszirmokba beadott hibajel módszere nem működött, hiszen a zavaró rendszer nem tudta, hogy 

azt mikor hajtsa végre. 

A nagyobb felderítési távolság nagysebességű célpont esetén fontos – pl. egy AGM-28 rakéta ellen, ami  

kb. 700 m/s sebességgel is haladhat 17 km magasságban – akkor a rendszer maximális megsemmisítési 

távolságát csak akkor lehet kihasználni, ha már nagy távolságból lehetséges a célkövetés. A későbbiekben 

bemutatásra kerülő megsemmisítési zóna diagramon látható lesz, hogy a rakéta 43 km távolságig volt 

rávezethető. Ez nem azt jelenti, hogy akkor indítanak a rakétát, mikor ekkora távolságban van a célpont. Ez 

az a távolság, ahol a rakéta és a célpont találkozik, tehát a rakéta ennél sokkal korábban indul, nagyobb az 

osztály és a célpont közötti távolság a rakéta indításkor, mint a maximális megsemmisítési távolság. Emiatt 

szükséges közeledő célpont ellen már sokkal korábban megkezdeni a célkövetést. Ekkora távolságba a 

rakéta kb. 50 másodperc repülés után ér el, ezalatt a fenti példában szereplő AGM-28 kétszeres 

hangsebességű célpont kb. 35 kilométert repül. 

Még, ha nem is pontosan a Volhov osztály felé repül a célpont, akkor is lényegesen nagyobb távolságról 

szükséges követésbe venni a célt, mint a maximális megsemmisítési távolság, mert a rakéta indítási távolság 

ennél nagyobb. Ezen felül a cél leküzdésének folyamata is időbe telik részben a humán-gép kapcsolat 

alacsony színvonala miatt. Még gyakorlott személyzet számára is 30-40 másodperces nagyságrendben levő 

idő tartományról beszélünk. Erre rakódnak rá a rendszer műszaki korlátai, rakétaindítás előtt pl. a rakéta 

giroszkópok felpörgetése 30 másodpercet vesz igénybe. Így már érthető, hogy egyes célok esetén miért volt 

fontos a LORO üzemmód nagyobb hatótávolsága. Az AGM-28 ellen már kb. 80-90 km távolságból meg 

kellett kezdeni a célpont követését, ha azok tömegesen közeledtek és egy osztállyal egynél több AGM-28-at 

próbáltak volna megsemmisíteni. 

       
A leváló céljel így néz k az indítás pillanatában és a rakéta távolodásakor az indikátoron. 

A LORO üzemmódnak azonban hátránya is volt. Vietnámban a harci alkalmazás során azt tapasztalták, 

hogy a közeledő AGM-45 rakétát látják a radarral, indításkor az indítás utáni pillanatokban „leváló 
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céljelként” látszik a rakéta és később is követhető volt az indikátoron. Széles sugár üzemmódban legalább a 

követésbe vett célpont környékén látta az operátor a leváló céljelet. Az AGM-45 csak abból a térrészből volt 

indítható – talán egy kicsit kintebbről is ahol az oldalszirmok kellően erősek voltak még – ahova a rávezető 

állomás sugárzott. Az AGM-45 ellen ez még nem volt probléma, de mikor a ’80-as években megjelent a 

HARM, ami sokkal szélesebb aspektusból támadást tett lehetővé, ott ezt már nagyon is figyelembe kellett 

venni a LORO korlátait. 

A Dvina vietnámi használata során rájöttek, hogy az amerikai gépek külön-külön képesek érzékelni a 

rávezető állomás felől érkező a célpontot legyező radar kisugárzást, illetve a rakéta felé küldött rádió-

parancsközlő (RPK) jeleket. Amikor RPK jelet észleltek, akkor tudták, hogy rakétaindítás történt. (Az RPK 

antenna kb. 20 fokos kúpszöggel sugárzott ki.)  

Ezt kihasználva a kezelők azt találták ki, hogy rakétaindítás nélkül is sugároztak ki az RPK-val, ami 

többször az eredményezte, hogy a csapásmérő bevetésen levő amerikai repülőgépek vészleoldással 

szabadultak meg a bombatehertől, hogy jobban tudjanak manőverezni abban a hitben, hogy rakéta 

indítása történt. Ezzel az olcsó trükkel még ha nem is lőtték le a célpontot, de a csapásmérést számtalan 

esetben megakadályozták rakéta felhasználása nélkül is. 

Ez a módszer annyira megtetszett a szovjeteknek, hogy a Volhov változatnál ezt tevékenységet 

bizonyos üzemmódban automatikussá tették, a Volhov kezelői beavatkozás nélkül is sugározta az RPK 

jeleket. Ez az AGM-45 Shrike korában szép és jó volt, mert a rendszert oldalszirmokon keresztül nem 

tudták támadni, azonban az AGM-88 HARM már képes volt erre, akár a komplexum háta mögül is. 

Ez viszont oda vezetett, hogy az a megoldás, ami a ’70-es évek elején még hasznosnak bizonyult, az a 

’80-as évek közepén az amerikaiak ellen öngyilkossággá vált, egyenesen bevonzotta a radargyilkos 

rakétákat anélkül, hogy a Volhov osztály egyetlen rakétát is indított volna. Ez a funkciója megkerülhető 

volt a rendszernek, de csak fegyelmezett, jól képzett személyzet számára. 

Az alávilágítás (LORO) üzemmódot kismagasságú cél ellen nem feltétlen volt ajánlatos használni a 

rendszer felépítéséből adódó korlátok miatt. (A mellékletek között található angol anyag 15. és 16. oldalán 

ez ki van kifejtve bővebben, itt nem részletezem.) Tehát az alávilágítás (LORO) módszer minden előnye 

ellenére nem mindig volt ezzel használható, nem is volt mindig célszerű használni, ekkor maradt a széles 

sugarú üzem, ahogy a Dvina esetében. 

A rakéta célravezetés közbeni pályája a kezdetben kettő, majd a vietnámi tapasztalatok 

következményeként egy harmadik változata is választhatóvá vált. A célravezetési módszert indítás előtt volt 

ajánlatos kiválasztani, indítás után bár lehetséges volt megváltoztatni, de a számított találkozás előtt 20 

másodperccel már nem volt célszerű, ez esetben a találat valószínűsége csökkent. A következő módok 

álltak rendelkezésre: 

1. fél-előre tartásos rávezetés (UPR) 

2. három pont rávezetés, „kutyagörbe” (T/T) 

3. fél-előre tartásos rávezetés, a röppálya "K" konstanssal megemelve (K módszer) 

Az első célravezetési mód nem zavaró célokra vagy manuális kézikövetős célkövetés estén volt 

választható, amennyiben a célról távolság adat állt rendelkezésre, de automatikus célkövetés nem volt 

lehetséges, például szögkoordináták szerinti eltérítő válaszimpulzus zavarásnál. 
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A második módszer akkor volt használatos, amikor elektronikai zavarás miatt a célpontról távolság adat 

már nem állt rendelkezésre. A rakéta rávezetéssel ekkor meg lehetett próbálkozni kézikövetős módszerrel, 

de manőverező célok vagy többszörösen egymást átfedő zavarási sávok esetén ennek a módszernek a 

hatékonysága igen alacsony volt, a rakéta kinematikai paraméterei (manőverező képessége) miatt. 

A harmadik rávezetési forma az első speciális esete. Az amerikaiak Vietnámban rájöttek, hogy kis és 

közepes magasságról süllyedő manőverrel a rakéta vezérlő rendszerének relatív egyszerűségét ki lehet 

használni. A vezérlő rendszer ugyanis mindig egy számolt ütközési pont felé vezeti a rakétát, még akkor is, 

ha az a földfelszín alá esik. Egy repülőgép, ha kellő ideig képes süllyedni, akkor a gyorsabb rakéta hamarabb 

a földbe csapódik, mint ahogy a repülőgép eléri azt a pontot, ahonnan már nem lehetséges kivenni a 

süllyedő manőverből azt. Konstans módszernél a rakéta vízszintesen fél-előretartás módszerrel, 

függőlegesen egy konstans paraméterrel megemelve kerül célravezetésre 

Az UV harcvezetési kabin. Igencsak szűkös. 

A második rakéta célravezetési módszerről már 

korábban szó esett a kézikövetős célkövetési 

módszernél. A légvédelmi rakéta-rendszer alapja 

az, hogy a rendszer automatikusan kövesse az 

operátor által kijelölt céljelet és arra vezesse rá a 

rakétát. Amennyiben ez nem volt lehetséges, akkor 

az UV harcvezetési kabin indikátorain megjelenő 

zavarási sávok, halvány vagy hibás formájú céljelek 

esetén az operátorok manuálisan, kis kerekek 

forgatásával állították be, hogy a rakéta milyen 

oldal- és helyszögben merre repüljön. 

A három pont rávezetést nem csak a zavarás 

ellenére az indikátoron megjelenő elektronikai még 

kapott információk alapján lehetett végezni, hanem 

optikai célkövetéssel is. Volhov esetén ez egy az 

antennák között lévő kamera használatát 

jelentette, aminek a képét két kis fekete-fehér 

tévén (jobbra) nézték a kézikövetők. Dvina esetén a 

PA-11 oldalszög antenna feletti „kutyaólban” 

távcsővel követte két operátor oldalszögben és 

helyszögben a célt vezérlő kerekek forgatásával, 

amik elektromosan össze voltak közte az UA kabin 

kézikövető kerekeivel. Vagyis, ha kutyaólban tekerték a kerekeket, akkor a kézikövető rendszer kerekek 

forogtak az UA kabinban is. 
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A „kutyaól” munkaállomás a Dvina rávezető állomás tetején. 

A vezérlési és rávezetési módszerek alapvető képességei, továbbá korlátozásai bemutatásra kerültek, 

ideje szót ejteni a rendszer hatásos megsemmisítési zónájáról (továbbiakban HMZ), illetve annak 

korlátairól. A rendszer 0 km távolság paraméterrel – ennek bővebb kifejtését lásd 6. fejezetben, lényegében 

arról van szó, hogy 0 km távolság paraméter esetén a célpont pontosan az osztály felé repül, 10 km-es 

paraméter esetén meg 10 km-rel repülne el mellette – nem manőverező, szubszonikus célpontra vonatkozó 

készült diagramja lent látható.  

 
Az Sz-75 rendszer hatásos megsemmisítési zónája 0 paraméter mellett, nem manőverező, 

zavarást  nem végző célok ellen különféle rakétákkal. (Adott változathoz adott rakéta volt.) 

A fenti ábrán piros nyíllal a 43 km-es ferde lőtávolság van jelölve. A HMZ legkülső része a szubszonikus 

célok elleni passzív tartományt, a rakéta hajtóműve ott már nem üzemel, ezért a rakéta erőteljesen lassul, 

manőverező képessége csökken. Persze ez az egyszerű diagram nagyon sok mindent nem árul el, mert csak 

a 0 km-es paraméterű helyzetre vonatkozik, ami speciális esetnek– a célpont pontosan az osztály felé repül 

és szubszonikus –, de legalább a képességek „nagyságrendje” látszik rajta. Az esetek nagy részében 
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szubszonikus repülőgép a célpont. (A HMZ diagramok mindig a rakéta a és a célpont találkozási pontjára 

vonatkoznak, tehát nem a célpont indításkori helyzetére.) 

 

A fenti ábrán az Dvina és Volhov közötti különbségek láthatóak célsebesség, célmagasság, továbbá a  

maximális„paraméter” távolság érték változása is. A Volhov rendszer kisebb radarkeresztmetszetű 

maximális (1 m2)célra is tudott dolgozni a Dvinához képest (6-7 m2).  

A megsemmisítési zóna azonban a fentieknél sokszor korlátozottabb, főleg nagysebességű és zavaró 

célpontok ellen. Tehát az gyakori és igen téves a szemlélet, hogy egy légvédelmi rendszer minden célpont 

esetén a maximális HMZ-val azonos sugarú körön belül képes megsemmisítési bármilyen célt, az költői 

túlzás, sokszor leginkább fizikai képtelenség. A lenti ábrákon válik láthatóvá igazán, hogy a célsebesség és 

paraméter változásával mennyire leszűkül a rendszer megsemmisítési zónája.  

A következő oldalon látható diagram a „20D” illetve „5Já23” rakéta változatokra vonatkozik, a maximum 

300 m/s célsebességre vonatkozó megsemmisítési zónát mutatja. 

A HMZ felülnézete a 15 km-es magassági metszetet mutatja, hogy a maximális céltávolság is szerepeljen 

rajta. Ez lényegében a harcászati vadászgépek és stratégiai bombázók esetében 100%-ban érvényes 

tartomány, egyik sem repül harchelyzetben ennél magasabban soha sőt, inkább ennél alacsonyabban vagy 

jóval alacsonyabban operálnak. 

A rendszer maximális távolság „paramétere”, tehát amennyivel a célpont elrepülhet az osztály mellett 

közeledő célokra 45 km, távolodó cél ellen azonban már csak 35 km. A maximális lőtávolság 47 km, 

minimális céltávolság 7 km, a minimális magasság 0,1 km a maximális magasság 30 km. (A céltávolságok 

miden esetben ferde lőtávolságok és nem a földre vetített távolság értendő.) 
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A csillagos jelölésű vonal három pont rávezetés üzemmódot mutat, automatikus sodródó léggömb 

(ADA) ellen. Függőlegesen a HMZ jelentősen nagyobb, mert a kémkedési célú léggömb nem 

manőverezik, illetve sebessége is minimális. Harcászati jelentősége nemigen volt ennek a történelemben. 

Hpasp kiegészítése. 
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A fenti HMZ ábra a maximum 420 m/s (Mach1,5) sebességű célokra vonatkozik. A 0 km paraméteres 

ábrázolásnál is látható, hogy távolodó cél ellen a rendszer korlátai eltérnek a közeledő célokhoz képest. Itt 

az alsó diagram az 5 km-es magassági metszetnél készült. A maximális megsemmisítési távolság kisebb a 

300 m/s maximális célsebességre vonatkozóhoz képest látható, hogy a célpont paraméter értéke is kisebb a 

célsebesség növekedése miatt, tehát minél nagyobb sebességű a cél, annál kevésbé képes a rendszer az 

osztály mellett elhaladó cél megsemmisítésre. 
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A lenti bal oldali ábrán a 420-640 m/s sebességű célokra vonatkozó diagramon látható, hogy az osztály 

mellett elrepülő célokra vonatokzóan holttér van, ahol a rendszer nem képes leközdeni. Ez azt jelenti, hogy 

ha rövid idő alatt több nagysebességű célpont közeledik, (például AGM-28-asok hullámai, ha éppen nem 

maximális sebességgel repülnek), akkor ha egymás utáni célleküzdés esetén belerepül a célpont a holt 

zónába, akkor az ellen eredményes tevékenység nem biztosított, a találat valószínűsége számottevően 

csökken. 

     

A fenti jobb oldali ábrán a 640-1000 m/s közötti célpontkra vonatkozó HMZ látható. (Az AGM-28 

maximális sebessége kb. 700 m/s volt.) A HMZ maximális távolsága alig 30 km a legoptimálisabb esetben is, 

a minimális céltávolság immáron 16 km-re nőtt a szubszonikus célok elleni 7 km-rel összevetve. A cél 

paramétere korlátozott, az osztály mellett kb. 18-23 km-en túl elerepülő célra nem tud rakétát rávezetni. 

Elég nagy az eltérés a HMZ méretében attól függően, hogy milyen típusú célpontra kell dolgozni. Míg 

harcászati repülőgépe ellen a zóna valóban tényleg majdnem körkörösnek tekinthető úgy, hogy a célpont 

paramétere majdnem akkora lehet, mint a maximális megsemmisítési zóna, de a célok sebességével ez 

igencsak megváltozik. Pl. gravitációs bombával támadó szubszonikus interkontinentális bombázók ellen, 

egymástól 30 km-es távolságban levő osztályok átfedő HMZ-vel rendelkeznek, addig az AGM-28-asok 

szerecsés esetben könnyedén képesek áttöréni egy ilyen vékony légvédelmi rakéta-rendszer gyűrűt.  

Az összes fenti diagram 3 db indított rakéta, nem manőverező és nem zavaró célpont esetén, 99%-os 

megsemmisítési valószínűségre vonakoznak, tehát elvileg a diagramokon kívül ábrázolt területeken is van 
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esély a találatra, de a találat esélye számottevően csökken A diagramok a renszerhez adott 

lőszabályzatokból származnak. 

A légvédelmi rakéta-rendszer képességeinek egyik szűk keresztmetszete a rakéta manőverező 

képessége. Az SzA-75/Sz-75 rendszereket szovjet mércével jelentősebb városok és támaszpontok 

védelmére vagyis alapvetően szubszonikus interkontinentális bombázók leküzdésére tervezték, amik nem 

akrobatikus manővereikről híresek. Viszont élesben a rendszer a Linebacker II. hadműveletet leszámítva 

soha nem szerepelt élesben ilyen célpontok ellen, hanem harcászati/taktikai vadászgépek és 

vadászbombázók ellen használták, ahol kiütköztek azok korlátai. 

A következő oldali ábrán látható a V-755 20D rakéta maximális túlterhelése a HMZ teljes 

tartományában. A diagramnak alapvetően három tartománya fontos. A harcászati vadászgépek és 

csapásmérők ellen a legfeljebb 8 km-es magasság, a stratégiai bombázók ellen 10-17 km azok 

végesbességétől függően (szubszonikus B-47/52 illetve a B-58 és az AGM-28 rakéta miatt), illetve 20-26 km-

es magasság az SR-71 és U-2 repülőgépek miatt. Látható, hogy a harcászati gépek ellen a lehetséges 

maximális túlterhelés igen szerény mindössze 6-7G, az SR-71 repülési magasságában mindössze 4G. 

 

Zavarás mentes esetben a rakéta fél-előretartással közelíti meg a célpontot, ami a rakéta számára a 

legelőnyösebb a szükséges túlterhelés szempontjából. Amennyiben azonban elektronikai zavarással a 

távolság információt megtagadják, akkor a három pont rávezetés miatt a végfázisban azonos sebességű 

célpont esetén még nagyobb túlterhelésű manővert kell a rakétának produkálnia akkor is, ha a cél 

egyáltalán manőverezik Ha erre nem képes a rakéta, akkor a találat lehetetlen. (Lásd a 4.1.2.2. fejezetben.) 

A fentieknek megfelelően alakult a komplexum eredményessége élesben. 

Nagy magasságban az SR-71 ellen ezért nem volt hatásos a Dvina, mert a maximális túlterhelhetősége 

csak zavarásmentes állapotra vonatkozik. Három pont rávezetésnél a rakéta manőverező képessége annyira 

gyenge, hogy a gyakorlatilag nem manőverező SR-71 –  enyhe fordulóban repült az SR-71 célkörzetben –

leküzdése is lehetetlen volt még a SzA-75 legkorszerűbb változatával is. Számtalanszor indítottak rakétát az 

SR-71-re, de találatot soha nem sikerült elérni a Dvinával. 
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A harcászati vadászgépek még elektronikai zavarás nélkül is képesek voltak olyan manőverekre, amik a 

rakétát manőverező képességein túli fordulókat követeltek volna meg a találathoz, elektronikai zavarás és 

három pont rávezetés esetén a találat esélye tovább zuhant, kisebb túlterhelésű manőverekkel is 

lehetséges volt kitérni a rakéták elől. 

Néhány szó a rendszer fizikai felépítéséről illetve jellemző települési formáiról. A rávezető állomásra 

bemutatását követően valószínűleg feltűnt, hogy azzal önálló célkeresést végezni csak „tű szénakazalban” 

módon lehetséges, abból légi helyzetképet abból összeállítani reménytelen. Egy 7x7 fokos (Dvina 10x10 fok) 

lefedésű területtel körbepásztázni a légteret reménytelenül sok ideig tart 360 fokban, ezen felül az 

indikátorok sem a célnak megfelelő kialakításúak, illetve a méteres hullámhosszon üzemelő felderítési 

távolsága azonos kisugárzott teljesítmény esetén is magasabb lenne. 

A fentiek miatt ezért minden Dvina és Volhov osztály a rávezető állomáson felül rendelkezett egy 

körkörösen pásztázó felderítő radarral, továbbá egyes esetekben magasságmérő radarral is. A körkörös 

felderítő radar kezdetben P-12 típus, később annak továbbfejlesztett változata a P-1828 volt. A felderítő 

radar 360 fokban körkörösen pásztázva29 derítette fel a célokat és jelenítette meg a körkörös indikátoron a 

céljeleket (PPI szkóp). 30 Két pásztázás között a céljelek világítottak az indikátoron, ezáltal lehetővé téve a 

tervtáblás ábrázolási módot. Az AVR rendszereknél a tervtáblás megoldás már azt jelentette, hogy 

adatkapcsolaton keresztül a rendszer rajzolta ki elektronikusan a céljeleket, nem ember zsírkrétával. A P-18 

forgási sebessége 6 vagy 10 fordulat/perc volt. 

A felderítő radarok széles nyalábbal sugároztak ki, ezért magasság mérésre alkalmatlanok voltak, a 

távolságmérési pontosságuk a km-es tartományba esett továbbá a nyaláb paraméterei miatt kis távolságon 

nem képes mérni a célokat. Mivel nem tűzvezetéshez szükséges pontosságú adatot kell szolgáltatniuk, ezért 

ez a pontosság a célnak megfelelt, a lényeg a rávezető állomáshoz képesti hatalmas pásztázott terület volt 

sokkal nagyobb felderítési távolsággal. Ezen felül mivel eltérő hullámhossz tartományban üzemelnek a 

rávezető állomáshoz képest (P-12/18 méteres hullámhossz – 150 MHz, SzNR-75 6-10 centiméteres – 3-5 

GHz) ezért a zavarásukhoz több eszköz és erőforrás szükséges. 

     
Balra fent egy P-12, jobbra fent egy P-18 felderítő radar. 

  

                                                           
28

 http://www.radartutorial.eu/19.kartei/11.ancient/karte049.en.html  
29

 https://www.youtube.com/watch?v=noiNw6uCt3U ,  
30

 http://www.radartutorial.eu/12.scopes/pic/PPI-400x375px.gif  Ehhez hasonló módon. 

http://www.radartutorial.eu/19.kartei/11.ancient/karte049.en.html
https://www.youtube.com/watch?v=noiNw6uCt3U
http://www.radartutorial.eu/12.scopes/pic/PPI-400x375px.gif
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A P-12/18 radarok Yagi féle antennát használtak, egy átlagos Yagi antenna 50x90 fokos nyaláb 

előállítására képes. A vontatott csaliknál már ismertetett matematikai módszer. kis módosítással 

alkalmazató. A P-18-ason 8x2 db elem látható, így a már használt képletet módosítva: 

helyszögben: 50 / 8 db elem = 6,2 fok 

vertikálisan 90 / 2 db elem = 45 fok 

A P-18 tehát kb. 6,25x45 fokos nyalábot állít elő. 

A keresőradar és rávezető állomáson kívül az osztály magasságmérő radarral is rendelkezhetett, de ez 

nem volt általános, nem minden alkalmazó országnál rendelkeztek ilyennel az osztályok, Magyarországon 

például nem voltak ilyenek. Ez a plusz radar nem körkörösen pásztázott, hanem adott célokra mért rá 

szükség esetén. Természetesen ettől függetlenül ez is körbe forgatható volt, de egy adott oldalszög 

pozícióban végezte a „bólogatást”. A Volhov rendszer magasság mérő radarja PRV-13 (Odd Pair) típusú volt. 

Az osztály magasságmérő radar nélkül is üzemképes volt, mert a P-12/18 radar adatai alapján a rávezető 

állomás oldalszögben ráállt a célra és némi helyszög keresés után a célt a magasság pontos ismerete nélkül 

megtalálta. Nagy távolságon a 7x7 fokos (Dvinánál 10x10 fok) pásztázott területet fel-le mozgatva elég 

hamar megtalálható volt az átlagos harcászai paraméterekkel repülő cél, mert azok nem repültek 10 km-nél 

magasabban. (A B-52 gépek 10 km felett repültek jellemzően, de csak néhány km-rel.) 

      
Balra fent a PRV-13 magasságérő radar, jobbra fent egy rakétaindító-állvány rakétával. Az állány mellett álló 

alakok személetesen festik le a rakéta méreteit. 

A rakéta alapvető kialakítása a rendszer több évtizedes pályafutása alatt sem változott, kétfokozatú volt, 

szilárd gyorsító és a Berkut rendszernél is használt kétkomponensű, igen veszélyes, folyékony hajtóanyagú 

utazó fokozottal rendelkezett, ami üzem közben vastag, jól látható füstöt bocsátott ki. Harcászati 

szempontból ez a füstölési jelentős tényező volt, a rakéta vizuális észlelése és követése lehetséges volt, a 

pilóták többségének az átlagos időjárási viszonyok esetén nem okozott különösebb nehézséget. 
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Indítás után a gyorsító fokozat 3 másodpercig üzemelt és kb. 550 m/s sebességre gyorsította a rakétát 

majd a gyorsító fokozat leoldása után indult be a menethajtómű. A gyorsító fokozat leoldásáig a rakéta nem 

manőverezhetett. A folyékony hajtóanyagú utazó hajtómű előnye, hogy tolóereje szabályozható volt, a cél 

helyszögétől függően. 24 fokos helyszög alatt 3,5 tonna tolóerővel 45 másodpercig üzemelt a hajtómű, 24 

fokos helyszög felett 3,5 tonna tolóerővel 24 másodpercig, majd 2 tonna tolóerővel 55 másodpercig.  

A rakéta induló tömege csak kismértékben tért el különféle változatoknál, kb. 2,4 tonna volt. A rendszer 

hat darab rakétaindító állvánnyal rendelkezett, minden indítón 1-1 darab rakétával, további hat rakétával az 

utántöltő járműveken (TZM). Eredetileg csak ez az egy javadalmazás (12 db rakéta) tartozott egy osztályhoz, 

de a Magyar Néphadseregben (saját fejlesztés után) az osztályoknál tárolt rakéta mennyiség osztályonként 

36 db rakétára növelték. 

Természetesen egy Sz-75M Volhov osztály többől áll, mint radarok és rakétaindító-állványok, 

részletesebb eszköz állomány a lenti táblázatban található: 

.S z - 7 5 M 3  o s z t á l y  f ő b b  e l e m e i  

Rendszer elem db funkció / név jármű 

RSzN-75V3-OP PV kabin (Fan Song) 1 rávezető állomás vontatott 

UV kabin 1 harcvezetési kabin vontatott 

AV kabin 1 műszerkabin (analóg számítógép) vontatott 

SzM-90 6 indítóállvány vontatott 

PR-11BM/D (V-755U 20DSU rakétával) 6+ rakéta szállító / újratöltő vontatott 

AKKORD-75* 1 gyakorló szimulátor vontatott 

P-12M vagy P-18 1 körkörös célfelderítő radar önjáró 

1L22 Parol 4 vagy  
75E6 Parol 3 

1 IFF egység KrAZ-255 

PRV-13 1 magasságmérő radar vontatott 

ESP-90 (3 x 5E93) 1 generátor vontatott 

5Ya61/62/63 Cikloida 1 rádió átjátszó állomás AVR rendszerhez vontatott 

5L22 1 kémiai mentesítő jármű önjáró 

5L22A 1-2 üzemanyag tartálykocsi (TG-02) vontatott 

5L62A 1-2 oxidáló anyag tartálykocsi (AK-27P) vontatott 

* A gyakorló eszközökből nem rendelkezett minden osztály, rotációs alapon a légvédelmi ezred vagy dandár egy 

osztályánál volt, a kiképzési menetrend szerint volt adott osztálynál. 

**Magyarországon az osztályok nem rendelkeztek magasságmérő radarokkal, csak a rádiótechnikai osztályok.  

Az, hogy hogyan települt és hogyan alkalmaztak egy osztályt az függött az alkalmazó országtól továbbá a 

harcászati helyzettől is. A SzA-75 és Sz-75 osztályok a VSz országokban jellemőzen fix tüzelőállásokba 

települtek. A Dvina osztályok földsáncokkal kialakított hatszög alakú alap elrendezéssel települtek középen 

a rávezető állomással, a felderítő és magasságmérő radar a jellegzetes hatszög és kör alakú megközelítési 

útvonalon kívül helyezkedett el. 

Az osztályokkal a terepre való kitelepülés is lehetséges volt, Vietnámban az északi erők használták ilyen 

módon. Kitelepüléskor sokszor nem a teljes osztály mozgott, az „üss és fuss” taktika alkalmazásakor csak az 

2-3 db állvánnyal mozogtak, mert ennél több rakétát nem indítottak harchelyzetben, viszont az osztály 
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mobilitását növelte, illetve a települési időt csökkentette ez üzemeltetési mód. Vietnámban a „pusztába” 

való kitelepüléskor a jellegzetes hatszög alakú elrendezést egy idő után igyekeztek kerülni, mert könnyen 

felismerhetővé tette az osztályokat a levegőből, ami megkönnyítette azok elpusztítását. 

Bár a rendszer telepíthető volt terepen is, de ettől még mobilnak nevezni költői túlzás lenne,31 órás 

nagyságrendben volt a bontási és települési ideje. Csapatlégvédelemre ezért csak átmeneti megoldásként 

használták hadsereg szinten, a Krug váltotta le a ’60-as évek közepétől, legalábbis a szovjeteknél. A VSz 

államoknál nem volt hadsereg szintű rakétás légvédelem a Krug érkezése előtt, de az ehhez szükséges 

eszközök hadrendbe állítása egyes VSz tagországoknál csak évtizedekkel a szovjetek után történt meg, lásd 

később. Jobbra, a lenti képen egy jellegzetes csillag alakú tüzelőállás látható. 

1. PAA kabin, RSzNA-75M (Fan Song F) rakéta rávezető 

állomás.  

2. UA harcvezetési kabin (osztályparancsnok, 

rávezetőtiszt, kézi követők, tervtábla kezelő, 

indítórendszer kezelő)  

3. AA műszer kabin (analóg számítógép)  

4. RMA energia átalakító, és elosztó kabin (biztosítja a 

komplexum táplálását a fő vagy  tartalék 

aggregátorokról, vagy az elektromos hálózatról)  

5. 3db DESZ-100 100kW-os aggregátor  

6. 6 db SzM-63 PU indítóállvány  

7. 6 db PR-11 TZM rakéta szállító-töltőjármű 

8. P-12 felderítő célmegjelölő lokátor 

A másik jellemző telepítési forma esetén fix, 

megerősített tüzelőállásokba, betonfedezékekbe települtek az osztályok, pontosabban azok kabinjai. 

Természetesen a rávezető állomást és a radarokat nem lehet eltemetni, de támadás esetén a 

személyzetnek az esélye túlélésre nagyobb volt, ami meghatározza az személyzet harci kedvét.32 A lenti 

képen egy ilyen megerősített harcálláspont látható, konkrétan a Pilis tetején levő magyar Volhov osztály 

megerősített tüzelőállása. 

 

                                                           
31

 http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143147685&t=9120320 Az idézett hozzászólás egykor a Volhovot 
használó és üzemeltető személytől származik. 

32
 Ameddig nem nukleáris háborúról van szó, akkor szerintem már édes mindegy... 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143147685&t=9120320
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1. Harcálláspont bejárat (föld alatt jobbra), 5F24 AVR illesztő kabin, 250 kg–os vontatható porral oltó 

készülék  

2. UV harcvezetési kabin (osztályparancsnok, rávezetőtiszt, kézi követők, tervtábla kezelő, indítórendszer 

kezelő)  

3. AV műszer kabin (analóg számítógép)  

4. ZEF kabin (saját-idegen felismerő berendezés ‘NRZ’), PRM-V kabin (tartalék alkatrész készlet)  

5. 2 db 5E96 kabin (2db DESZ-100 100kW-os aggregátor)  

6. 1db 5E96 kabin (2db DESZ-100 100kW-os aggregátor), RKU-V energia átalakító, és elosztó kabin 

(biztosítja a komplexum táplálását a fő vagy tartalék aggregátorokról, vagy az elektromos hálózatról)  

7. PV kabin, RSzN-75V3 rakéta rávezető állomás 

Az SzA-75 Dvina rendszerrel mutatkozott be a harctéren komolyan a légvédelmi rakéta-technika, emiatt 

az elektronikai hadviselés fejlődését is évtizedes léptékben a Divna és Volhov rendszerek határozták meg, a 

„kard és pajzs” évezredes küzdelme ezen a téren is folytatódott. A Dvina (Nyeva és Volhov) rendszerrel 

ellen szerzett tapasztalatok alapján fejlesztette tovább eszközeit a Szovjetunió illetve az USA is 

Bár a számok tükrében pusztán a helyi háborúkban korántsem volt olyan sikeres a rakétás légvédelem, 

mint azt sokan gondolják, de komoly ellenlépésekre sarkallta az ellenfeleket. Hadrendben tartásuk alatt 

Dvina és Volhov végig eredményesebbek voltak, mint a korabeli szovjet vadászgépek a légi győzelmek 

számát nézve. Bár ehhez hozzá kell tenni, hogy a korabeli vadászgépek általában sokkal kedvezőtlenebb 

körülmények között szálltak harcba, (jóval) kevesebb erőforrást költöttek azok beszerzésére és 

üzemeltetésére a légvédelmi rakétákhoz képest. 

Vietnám kb. 7700 darab légvédelmi rakétát szerzett be és 78 darab Dvina osztályt szállítottak 

Vietnámba. Ehhez képest mindössze kb. 200 db különféle változatú MiG-21-est és kb. 300 (?) db MiG-17-es 

vadászgépet exportáltak a kommunista országok (Szovjetunió és Kína) Vietnámba, amiből a MiG-17 

elavultnak számítottak már a ’60-as évek elején is, légiharc rakétával nem is rendelkezett. A légvédelmi 

rakéta-rendszereken felül temérdek – több ezer – légvédelmi ágyút és az azokhoz szükséges eszközöket, (pl. 

lőszert) szállított a Szovjetunió. Nyilvánvaló aránytalanság állt fent a két fegyvernemre fordított források 

között.  

A harci tapasztalatok alapján, az új típusú céltípusok leküzdését lőtéren gyakorolták mindkét fő 

változatával a rendszernek.. 

 1962-ben F-86 repülőt imitáló célra, 

 1968-tól nagy magasságú, nagy sebességű célra (Hcél > 16km, Vcél > M2,0),  

 1972-től kismagasságú célra (Hcél < 100 m),  

 1983-tól robotrepülőt szimuláló célra, 

 1989-ben már lopakodót szimuláló célra hajtottak végre eredményes lövészetet a magyar 

légvédelmi rakéta osztályok Asulukban.33 

A helyi háborúkban a rendszer képességeit alapvetően korlátozta az, hogy a Szovjetunió alig exportált 

automatizált rávezetési rendszereket egészen a ’80-as évekig komolyabb mennyiségben, ezért az osztályok 

önállóan kerestek célt az osztályhoz tartozó felderítő radarral, az összehangolás legfeljebb tervtáblás 

módszerrel volt lehetséges, aminek hatékonysága nagy számú célpont esetén nem megfelelő. A Varsói 

                                                           
33

 Azért ebből messzemenő következetést nem szabad levonni, mert a lőtéri körülmények midig eléggé sterilek és a 
lőtéren senki nem lő vissza HARM-mal... 



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

62 

Szerződésben ezek azonban rendelkezésre álltak, bár a Szovjetunióhoz képest évtizedes vagy nagyobb 

késéssel állították hadrendbe az ilyen eszközöket, csak a ’70-es évek közepén jelentek meg ezek és csak a 

’80-as években terjedtek el, de akkor is a szovjethez képest generációs lemaradásban levők rendszerek. 

A világ leghosszabb egybefüggő légvédelmi rakéta sávját a Volhov rendszerrel alkották meg, kb. 300 db 

osztállyal védték a szovjet határt 8500 km (!) hosszúságban. A sáv Leningrádtól a Balti tenger partján, végig 

a Lengyel, Szlovák, Magyar, Román határ mellett, a Fekete tenger északi partján, keresztül a Kaukázuson, 

majd az Iráni, Afgán, és Kínai határ mellett, egészen Mongóliáig ért Szintén Sz-75-ösök védték a fontosabb 

városokat, Leningrád körül kb. 30 db osztály alkotott egyszeres gyűrűt. Összesen a Szovjetunió 750 db  

Sz-75-ös osztályt telepített. 

 
Az Sz-75 Volhov védelmi öv és a nagyvárosok köré telepített Volhov osztályok. (Hpasp) 
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Az Sz-75 Volhov védelmi öv és a nagyvárosok köré telepített Volhov osztályok. (Hpasp) 

A véleményem szerint ennek a kb. 8500 km hosszú sávnak gyakorlatilag semmi értelme nem volt. 

Mire megépült az USA az U-2 berepüléseket megszüntette az 1960 május 1-i lelövés miatt. Ezen felül a 

’60-as évek végén rendszerbe állt MIG-25 mindenféle erőlködés nélkül képes volt lelőni az U-2-őt. Persze, 

ha csak percekre lépte volna át a határt az U-2, akkor minden U-2-es repüléskor emelni kellett volna a 

készültségi gépet – SR-71-re is rutinszerűen emeltek MIG-25-öst – , de ilyen berepülésnek semmi értelme, 

mert a kockázatért cserébe a nyereség minimális lett volna a felderített területet nézve. Nyilvánvaló volt, 

hogy az USA soha többé nem fogU-2-vel berepülni a Szovjetunió fölé U-2-vel. 

A később kifejlesztett és ’60-es évek közepétől rendszerbe állt SR-71-gyel sem repültek be a szovjet és 

Vsz államok légterébe, de ezek ellen meg amúgy sem tudott semmit tenni az Sz-75 Dvina és Volhov egyik 

változata sem, amennyiben a cél elektronikai zavarást alkalmazott. (Csak Dvina indítás történt élesben, a 

líbiai Volhov alakulatok messze paramétereken kívül próbálták az SR-71-et lelőni.) 

A több száz interkontinentális bombázó ellen szintén nem volt értelme ennek a sávnak, mert elég 

néhány ponton áttörni rajta, azután a támadó gépek szétszóródhattak, volna. Ráadásul a sáv eleve rossz 

helyen volt, az amerikai interkontinentális bombázók főleg Amerikából, a sarkkör felől érkeztek volna. 

Egy nukleáris háború esetén néhány nukleáris töltetű AGM-28-cal különösebb erőlködés nélkül 

áttörhető volt a lánc, lévén a Volhov csak egy célcsatornás volt, az indításra kész rakéták száma kicsi 

volt. Az ütött résen keresztül aztán bezúdulhatott a támadóerő nagyobb része. Ráadásul a lőszabályzat 

szerint egy célra 3 db rakétát kellett indítani, tehát egy Volhov osztály egy tömeges támadás ellen 

reálisan kb. 2 db célra tüzelhetett az újratöltéshez szükséges idő miatt. 

El lehet képzelni, hogy micsoda összegeket emészthetett fel a kb. 300 darab osztály telepítése úgy, 

hogy ezen osztályok igen számottevő része a „semmi közepén” létesült, úgy kellett megépíteni és 

üzemeltetni azokat. (Osztályonként kb. 11 millió Rubeles költséggel, ami akkori áron USA dollár 

paritásban volt kezelve.) 
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Magyarország 1959-től használta a Dvinát. 1959-ben 1 db SzA-75 Dvina (ötkabinos) osztályt, 1960 és 

1962 között további 13 db SzA-75M Dvina-A (három kabinos) osztályt állított hadrendbe. (1960 – 3 db,  

1961 – 4 db, 1962 – 6 db) Az osztályok Budapest, Dunaújváros és Miskolc köré települve alkottak 

tűzrendszert a később rendszeresített Sz-125M Nyeva osztályokkal együtt. A Dvina leváltása 1977 és 1984 

között történt meg 13 db Sz-75M3-OP Volhov komplexummal. (1977 – 1 db, 1978 – 4 db, 1982 – 2 db, 1983 

– 3 db, 1984 – 3 db)  

A Volhov rendszert a ’90-es évekre végére szinte az összes korábbi alkalmazó kivonta a hadrendből a 

hidegháborút követő fegyverezet csökkentési hullámban, vagy korszerűbbre cserélte le. (Magyarországon 

simán leépítették.) 

Végezetül egy linkgyűjtemény képekkel és videókkal a Dvina és Volhov rendszerekről. Az Ausairpower 

oldalon a képek hasznosak, de a műszaki tartalom sokszor nem egészen pontos. 

http://www.ausairpower.net/APA-SNR-75-Fan-Song.html  

http://www.ausairpower.net/APA-S-75-Volkhov.html  

http://www.ausairpower.net/APA-Rus-SAM-Site-Configs-A.html  

Videó a rendszerről, az 5. perctől látványos, az UV kabin belsejéről indikátorról, stb. igen személetes 

képes fest. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-O0knekA0k  

  

http://www.ausairpower.net/APA-SNR-75-Fan-Song.html
http://www.ausairpower.net/APA-S-75-Volkhov.html
http://www.ausairpower.net/APA-Rus-SAM-Site-Configs-A.html
https://www.youtube.com/watch?v=V-O0knekA0k
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1.1.1.2.3. Sz-125 Nyeva/ SA-3 Goa légvédelmi rakétarendszer34 

Az Sz-125 Nyeva légvédelmi rakéta-rendszert szintén Raszpeltin vezetésével fejlesztették ki a KB-1 

tervezőirodában, ahogy az Sz-75/SzA-75-öt, ezért a kettő közötti hasonlóság egyáltalán nem véletlen műve. 

A Nyeva első változatát 1961-ben rendszeresítették a Szovjetunióban. 

A Nyeva kifejlesztésének oka az SzA-75 Dvina, illetve a korai Sz-75 Volhov változatok kis magasságú célok 

elleni hatástalansága volt, mindkettő minimális megsemmisítési magassága 3 km volt, ami csak később 

csökkent 300, majd 100 méterre. Bár a Nyevát kismagasságú célok ellen tervezték, ettől függetlenül a 

képességei lehetővé tették közepes továbbá a nagy magasságban repülő célok leküzdésére is. A Nyeva 

osztályok a Dvina és Volhov osztályokkal közösen alkottak egységes tűzrendszert, egymást kiegészítve.  

(A magyarországi tűzrendszert lásd később az Sz-200 Vega bemutatásánál.) 

A Nyeva felépítése és átlagos műszaki színvonala alig tért el a Volhovtól – a harcvezetési kabin is igen 

hasonló látványt nyújtott –, annak egyszerűsített, illetve több szempontból felhasználóbarátabb 

testvérének tekinthető. A főbb eltérések a Dvina és Volhov rendszerhez képest: 

 A Dvina/Volhov rendszerhez hasonló antennák kissé eltérő módon, 45 fokban megdöntve vannak 

elhelyezve a Dvina és Volhov 90 fokot bezáró elrendezése helyett. Ezzel a földi zavarjelek mennyisége 

volt csökkenthető kismagasságú célok esetés, lásd a következő oldali ábrán. Az SzA-75/Sz-75-nél a 

helyszögben legyező antenna hatalmas szögtartományban a földre sugároz, ahonnan csak zavarjelek 

érkeznek, a Nyevánál ez a két elforgatott antenna területének apró metszete. 

 A Nyeva csak a Volhov számára kifejlesztett keskeny sugár, illetve alávilágítás (LORO) üzemmódra volt 

képes, nem rendelkezett széles sugár üzemmóddal. Ennek következménye, hogy csak azon 

repülőgépnél érzékelhető leváló céljel radargyilkos rakéta indításakor, amit éppen a Nyeva követésbe 

vett. A Dvina és Volhov széles sugár keresés esetén ennél lényegesen nagyobb tartományban tette 

lehetővé az ilyen fenyegetések észlelését. Még az AGM-45 korában is nagyon gyenge volt a 

radargyilkos rakéta érzékelő képessége a Nyevának. 

 Bár az indítóállványok száma csökkent, az indításra kész rakéták száma mégis nőtt. A kisebb méretű és 

tömegű rakétából egy állványon kezdetben 2 db, később 4 db rakéta állt indításra készen telepítéstől 

függően, egy osztályhoz négy darab állvány tartozott. (A helyi háborúk tapasztalatai alapján minden 

későbbi rendszernél igyekeztek az indításra kész rakéták számát növelni.) 

 A rakéta bár továbbra is kétfokozatú maradt a 2. fokozat utazó hajtóműve is szilárd tüzelőanyagú volt. 

Ez nagymértékben megkönnyítette az üzemeltetést a rendkívül veszélyes, korrozív és mérgező 

folyékony hajtóanyagú Dvina, Volhov és Berkut rakétáihoz képest, nem volt szükséges az üzemanyagot 

fel-le tölteni a rakétákba szállítás előtt és után. Kisebb eszközigénye volt egy osztálynak, hiszen rakéta 

üzemanyag szállító járművek sem voltak szükségesek, vegyvédelmi ruha viselése sem volt szükséges a 

rakétával való munka során. Összességében ez változás a rendszer mobilitását is növelte. 

 A Dvina 2 db és a Volhov 4 db tápvonal csatornája helyett – ezek karvastagságú légmentesre szerelt 

szögletes csatornák – a Nyeva csak 1 db ilyet igényelt, Ez is a mobilitását növelte az Sz-125-nek, 

csökkentette a telepítéshez szükséges időt. 

 A P-12/18 körkörös felderítő radar helyett a kismagasságú P-15 vagy P-19 volt használatos. A rakéta 

kisebb megsemmisítési zónája miatt kisebb teljesítményű felderítő radar is megfelelt. 

                                                           
34

 http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s125m.html  

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s125m.html
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 Az Sz-125 a Dvinához és Volhovhoz hasonlóan egy célcsatornás, de azokkal szemben egy célra csak  

2 db rakéta egyidejű rávezetése volt lehetséges, szemben a Divna és Volhov 3 darab rakétás 

képességével. 

 
A Volhov és Nyeva antenna elrendezés, legyezés és indikátor megjelenítés közötti eltérések. Látható, hogy 

hasonló magasságban repülő cél esetén a Nyeva alig ér a "földre", míg a Volhovnál az Béta nyaláb  
végig a horizont alá legyez. 

A rendszer főbb változatai a következőek voltak: 

Sz-125 Nyeva (SA-3A) V-600P 5V24 rakétával, 1961-ben állt hadrendbe a Szovjetunióban, ez változat 

csak a kétrakétás indítókkal rendelkezett. Minimális célmagassága 300 méter volt. Korlátozottan 

exportálták 1969-től Lengyelországba, Csehszlovákiába, Egyiptomba és Irakba.  

Sz-125M Nyeva-M (SA-3B) V-601P 5V27U rakétával, 1970-től állt hadrendbe. Ez változat már a 

négyrakétás indítókkal rendelkezett, a Karát optikai rávezető rendszert is ez a változat kapta meg elsőnek, 

továbbá a nyomtatott áramköri kártyák használata is ezzel a variánssal kezdődött, minimális célmagassága 

50 méter volt. 1973 és 1983 között exportálták. 

Sz-125M1A Nyeva-M1A (SA-3B) V-601PD 5V27D rakétával, 1978-tól állt hadrendbe. A minimális 

céltávolság 3,5 km-re, a minimális célmagasság 20 méterre csökkent. Az elektronikai zavarás elleni GSN 

elektronikai blokkot ez a változat kapta meg. 1983 és 1989 között exportálták. 

Az Sz-125 Varsói Szerződésen kívüli export változatának megnevezése Pecsora volt, az exportált 

mennyiségről a mellékletek között található lista. 
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A rávezető állomás hasonlít az Sz-75M Volhov rendszerhez, de annál 

egyszerűbb, kisebb és könnyebb, kevesebb antennával rendelkezik, 

továbbá nincs kabin az antenna alatt. 

1. UV-10, 3cm-es hullámhosszú, keskeny sugarú, adó/vevőantenna. 

2.  UV-11, 3cm-es hullámhosszú, széles sugarú vevőantenna. (F1 szög) 

3.  UV-11, 3cm-es hullámhosszú, széles sugár vevőantenna. (F2 szög) 

4. UV-12, dm-es hullámhosszú rádió-parancsközlő antenna a rakéták 

távirányításár 

5. 5, 9Sh33A Karát kamera. (optikai csatorna) 

 
A Nyeva rendszerhez a következő rakétákat állították hadrendbe (csak a főbb változatok szerepelnek a 

listában): 

típusváltozat kabinok rakéta  hatótáv magasság célsebesség 

      km km km/h (m/s) 

Sz-125 Nyeva 
(SA-3A) 

RKU-N– energia átalakító és 
elosztó kabin 
UNK – harcvezetési kabin 

V-600P 5V24 6-12 0,3-10 2000/560 

Sz-125M1 Nyeva 
(SA-3B) 

RKU-N– energia átalakító és 
elosztó kabin 
UNK – harcvezetési kabin 

V-601P 5V27U 
V-601PD 5V27D 

6-17 
3,5-25* 

0,05-18 
0,02-18 

2000/560 
2500/700 

* Hangsebesség elleni célok ellen passzív szakaszban, egyébként 17 km. A hatótáv ferde lőtávolságban értendő 
minden esetben. 

   
Balra fent a rakéta maximális túlterhelése a HMZ-n belül, jobbra fent a HMZ 0 km-es paraméterrel. 

A rakéta maximális túlterhelés diagramja fent, a bal oldalon látható. A korai Dvina és Volhov rakétákkal 

összevetve harcászati célok ellen 8 km magasság alatt 10-13G-s manőverekre is képes volt a rakéta, még a 

Volhov legutolsó és legfejlettebb rakétája sem érte el ezt a szintet manőverező képesség terén, a harcászati 

vadászgépek és csapásmérők számára a Nyeva kimanőverezése a rakéta aktív szakaszában, amikor a 

hajtóműve üzemelt nehezebb feladat volt.  

Az diagramon az is látható, hogy a megsemmisítési zóna szélén, a passzív szakaszban a rakéta manőverező 

képessége gyorsan csökken, ahogy a rakéta lassul. Bár a Dvina és Volhov rendszerekhez képest a rakéta 
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megsemmisítési zónája kisebb volt, de lehetőségein belül manőverező harcászati vadászgépek és 

csapásmérők ellen mégis alkalmasabb volt a rendszer, mint a Dvina vagy a Volhov. 

A legfejlettebb Nyeva változat 3,5 km-es minimális megsemmisítési távolsága és 20 méteres minimális 

célmagassága még a terepkövető radarral 30-60 méteren epülő célok ellen is hatásos volt – pl. F-111 és 

Tornado gépek ellen – amennyiben a kezelők kellően gyakorlottak (gyorsak) és szerencsések voltak. Ilyen 

kis magasságú (és gyorsan repülő) a célokkal a Dvina és Volhov rendszerek nem tudtak mit kezdeni, a 

minimális célmagasság ezeknél 100 méter volt. 

Az előző oldalon, jobbra fent az Sz-125 és Sz-125M rendszer hatásos megsemmisítési zónája 0 km 

távolság paraméter, nem manőverező, zavarást nem végző célok ellen V-601P 5V24 illetve V-601P 5V27 

rakétákkal.35 Bővebben a lentiekben látható a rendszer több HMZ diagramja a cél paramétereinek 

változásának függvényében. 

A lenti képen a Nyeva rendszer HMZ-je plexiből megalkotott HMZ diagram térbeli szemléltetése látható, 

amely bemutatja a légtér különböző szeleteit, ahol képes a célpontot megsemmisíteni. A támadó gép bal 

felső irányából érkezik (sárga nyíl), eszerint készült a szemléltető eszköz. Még ez az összetett ábrázolási is 

csak egy célsebesség zónára vonatkozik,. a 300 m/s vagy annál lassabb célpontokra. 

 
Sz-125 Nyeva HMZ ábrázolása. 

  

                                                           
35

 Az rakéták hatásos megsemmisítési zónáját ismertető fejezetben a sokkal több részletre kiterjedő Nyeva HMZ 
diagram is bemutatásra kerül, hogy a fenti igen egyszerű ábrák által nem ábrázolt tényezők is bemutatásra 
kerüljenek. A mellékletek között több eredeti orosz nyelvű anyag található a megsemmisítési zóna paramétereiről. 
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A következő oldalon fentiekben látott komplex HMZ látható síkmetszetekben ábrázolva, továbbá egy 

HMZ diagram nagyobb sebességű (300-700 m/s) célokra vonatkozóan annak szemléltetésére, hogy a 

Dvinához és Volhovhoz hasonlóan a célpont sebessége mennyire változtatja meg a rendszer HMZ-jét. 

Az ábrákon használt nyilak jelentése a következő: 

 Amikor a célpont pontosan a légvédelmi rakéta-rendszer felé repül, akkor a távolság paraméter 

értéke 0 km. Amikor a valamekkora távolsággal elrepül mellette, akkor a paraméter értéke az 

mellérepülés távolsága. A sárga nyíl mutatja a 0 km paraméterrel érkező célpontot. 

 A baloldali diagram 300 m/s alatti, a jobboldali a 300 és 700 m/s közötti sebességgel haladó nem 

manőverező és zavarást nem folytató célokra vonatkozik 99%-os megsemmisítési valószínűség 

mellett. 

 A rózsaszín nyíl mutatja a HMZ szélét, a maximális megsemmisítési távolságot. A nyíl a 10 km-es 

paraméterrel rendelkező cél közeledési helyét és irányát is mutatja. 

 A szaggatott rózsaszín nyíl hegye bár ugyanoda mutat, mint a tömör rózsaszín nyílé azt 

meghosszabbítva látható, hogy a célpont pontosan az osztály felé tart. Tehát az az eset a sárga 

nyilas esettel egyezik meg. Ezen eseten keresztül érthető meg, hogy adott esetben hogyan 

határozható meg a paraméter, illetve hogyan forgatható a megfelelő irányba a HMZ diagram a 

megfelelő értelmezhetőséghez. 

 A piros nyíl mutatja a HMZ minimális távolságát. 

 A kék nyíl a 14, 16 és 18 km magasságokra vonatkozó felülnézeti metszete annak a 72 fokos 

egyenesnek, ami a felső ábrán látszik. 

 A zöld nyílnál levő három távolság mutatja, hogy a cél után fordulás esetén mekkora a minimális 

megsemmisítési távolság eltérő magasságon és eltérő rávezetési módszer mellett. a „TT” (három 

pont) és „PSZ” (ПС) (előretartás) módokon. (A rávezetési módok ismertetése 4.1.2.2. pont alatt 

található.) 

 Az alsó és felső ábrán a minimális és maximális megsemmisítési távolság egyértelmű, vízszintes 

vonalak határolják a HMZ-t. 
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Az Sz-125 Nyeva hatásos megsemmisítési zónája 300 m/s alatti célokra (balra) és 300-700 m/s közötti célokra, amennyiben ez nem alkalmaz zavarást.

36
 Nem egyszerű... 

                                                           
36

 28.oldal, ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ЗЕНИТНМИ УПРАВЛЯЕМЫМИ РАКЕТАМИ СИСТЕМЫ С-125М, forrás: http://historykpvo.narod2.ru/ 
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Természetesen itt is igaz, hogy a rendszer nem csak rakétaindítókból és radarokból állt. Egyes források 

feltüntetik a PRV-10/11 magasságmérő radart is az osztály elemeként, azonban a valóságban nem nagyon 

lehetett ilyet látni. A célparaméterek, a rendszer hatásos megsemmisítési zónája, illetve az Sz-75-nél 

ismertetett célbefogási módszer miatt nemigen volt szükség a célpontok magasságának mérésre. 

S z - 1 2 5 M 1  o s z t á l y  f ő b b  e l e m e i  

Rendszer elem db funkció / név jármű 

SzNR-125 UNV kabin  
Low Blow 

1 rávezető állomás vontatott 

SzNR-125 UNK kabin 1 harcvezetési kabin vontatott 

5P71 /5P73 4 indítóállvány 2 db / 4 db rakétával vontatott 

PR-14A/AM 8 rakéta szállító / újratöltő ZIL-131 

5E96 1 generátor vontatott 

AKKORD-125* 1 gyakorló szimulátor vontatott 

P-15/P-19 
Flat Face 

 körkörös célfelderítő radar Ural-375 

1L22 Parol 4 vagy  
75E6 Parol 3 

1 IFF egység KrAZ-255 

5Ya61/62/63 Cikloida 1 rádió átjátszó állomás AVR rendszerhez vontatott 

* A gyakorló eszközökből nem rendelkezett minden osztály, rotációs alapon a légvédelmi ezred vagy dandár egy 

osztályánál volt, a kiképzési menetrend szerint adott osztálynál. 

A Dvina és Volhov osztályokhoz hasonlóan a Nyeva is telepített rendszer volt, ezt is használták a 

„pusztába” kitelepülve, de megerősített tüzelőállásokból is. A települési forma ezeknél is jellegzetes, 

könnyen azonosíthatóvá tette azokat. 

 
Nyeva osztály a Közel-Keleten. Érdekes módon csak 3 db rakétaállvány látható 4 db rakétával – valószínűleg egy 

korábban megsemmisült –, a kép közepén találhatóak az SzNR-125 UNV és UNK kabinok (piros nyíl). 

Az Sz-125 Nyeva a vietnámi konfliktusból kimaradt. A vietnámi légvédelmi rakétások egy része megkapta 

a kiképzést, lőtéren is levizsgázott, de az osztályok technikai eszközei a háború végéig politikai okokból nem 
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ért oda Vietnámba. A kikötők amerikai elaknásítása miatt csak vasúton, Kínán keresztül lehetett utánpótlást 

küldeni a Szovjetunióból. Ezt nem merték megkockáztatni, nehogy az új szovjet rendszer „véletlenül” kínai 

kézbe kerüljön. 

A ’70-es évektől kezdve a Közel-Keleten Izrael és az környező arab országok közötti háborúkban a 

háborúk közötti „összetűzésekben”37 már részt vett a Nyeva. 1991-ben a Sivatagi Vihar alatt Irak használta, 

1999-ben Allied Force idején a szerbek, de még 2016-ban szíriai polgárháború idején szóhoz jutott légi és 

szárazföldi célok ellen is. (A Dvina és Volhov rendszerhez hasonlóan ezzel is lehet földi célokra tüzelni, bár 

értelme alig van.) A legzajosabb sikere a rendszernek az F-117-es lelövése volt Dani Zoltán vezetett 

osztállyal 1999-ben, ami a rendszer régebbi szovjet-orosz légvédelmi rakéta-rendszerek képességeink 

túlértékeléséhez, illetve egyéb téveszmék és városi legendák terjedéséhez vezetett, lásd a 4.4.4 pontban. 

      
Balra fent egy jellegzetes fix Nyeva tüzelőállás elrendezése. Jobbra a P-15 körkörösen pásztázó felderítő radar. 

       
Balra fent a négyrakétás 5P73, balra a kétrakétás 5P71 indító. 

A hidegháborút követő évtizedekben az alkalmazók többsége kivonta az Sz-75 Volhovhoz hasonlóan. 

Magyarországon 1978-tól 2001-ig állt rendszerben. Végezetül néhány videó és egy képgyűjtemény a 

rendszerről. 

http://www.ausairpower.net/APA-S-125-Neva.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vuIcJl08sXs 

https://www.youtube.com/watch?v=c5zC_JWvxVU   
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 https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Attrition  

http://www.ausairpower.net/APA-S-125-Neva.html
https://www.youtube.com/watch?v=vuIcJl08sXs
https://www.youtube.com/watch?v=c5zC_JWvxVU
https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Attrition
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1.1.1.2.4. Sz-200 Vega/Dubna (SA-5 Gammon) légvédelmi rakétarendszer38 

A Berkut, Dvina, Volhov és Nyeva rendszerek hadrendbe állítása közben az hidegháború feszített 

fejlesztési tempója nem szakadt meg, ami új kihívásokat jelentett a szovjet légvédelem számára. Hadrendbe 

állt a kétszeres hangsebességre képes B-58 Hustler, fejlesztés alatt állt a B-70 Valkyre háromszoros 

hangsebességre is képes interkontinentális bombázó. Ezek leküzdése igen nehéz vagy szinte lehetetlen lett 

volna hárompont módszerrel elektronikai zavarás esetén, nem mellesleg csak igen rövid ideg tartózkodtak 

volna az akkori légvédelmi rendszerek megsemmisítési zónájában. Az elfogó vadászgépek dolga is nehéz lett 

volna ilyen célok ellen annak ellenére, hogy már légiharc rakétákkal is rendelkeztek, nagyon precíz 

rávezetést és időzést igényelt volna a tüzelőhelyzetbe manőverezés. 

 
B-52 fedélzetéről indítható AGM-28 Hound Dog rakéta. 

A nagysebességű bombázógépek végül zsákutcának bizonyultak – ennek kiváltó oka pont az Sz-200 

megjelenése volt komoly részben –, ellenben a szubszonikus B-52 és angol „V bombázók”39 fegyvertárában 

megjelentek az akkori légvédelmi rendszerek megsemmisítési zónáján kívül indítható nagy hatótávolságú  

2-3-szoros hangsebességgel repülő rakéták, amelyek évtizedekig hadrendben maradtak. Ilyen volt a már 

korábban említett AGM-28 Hound Dog, az angol Blue Steel, illetve a ’70-es évek elején a kisebb méretű, de 

szintén nagysebességű AGM-69 SRAM. A feladat tehát minél nagyobb távolságról történő 

célmegsemmisítés volt, hogy ezeket a nagysebességű célpontokat még időben le lehessen lőni illetve a 

termonukleáris bombával támadó nagysebességű bombázok működésének ellehetetlenítése volt a cél. 

A tervezett nagy hatótávolságú légvédelmi rakéta-rendszer előnye, hogy területvédelemre is alkalmas 

volt. Az addig hadrendbe állított légvédelmi rakéta-rendszerekkel körbe kellett telepíteni a védendő 

objektumokat és városokat, de még így viszonylag könnyen áttörhető volt is egy irányból a védelem. Ezzel 

szemben egy 150-300 km-es megsemmisítési távolságra képes rendszer esetén erről szó nincs, mert 

tetszőleges irányban rendelkezésre áll az osztályok által biztosított célcsatorna mennyisége a bejövő célok 

számától függően. Egy nagyváros köré telepítve 6 db 150 km-es HMZ-vel bíró légvédelmi rakéta rendszer a 

                                                           
38

 http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/wsp78pr_s200we.html  
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s_200_w_880n.html  

39
 https://htka.hu/cimke/v-bombazok/  

https://htka.hu/static/cikkek/Pdf/V_Bombazo.pdf  

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/wsp78pr_s200we.html
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s_200_w_880n.html
https://htka.hu/cimke/v-bombazok/
https://htka.hu/static/cikkek/Pdf/V_Bombazo.pdf
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város túlsó oldaláról érkező célokra is képes dolgozni, ellenben, 30-40 km-es HMZ-jű rendszerek 

telepítésekor, hogy minden irányban meglegyen a 6 db célcsatorna sokkal több osztály telepítése 

szükséges. Ez a Leningrád köré telepített Dál és Gyeszna osztályok HMZ-jén is látszik. 

A Honi Légvédelem (PVO) parancsnoka szemlélteti, 
hogy mekkora légvédelmi rendszerre van szüksége a 
szovjet hazának. 

Az Sz-200-as légvédelmi rakéta-rendszert az  

Sz-75 és Sz-125-öt is megalkotó Raszpeltin 

vezetésével fejlesztették ki a KB-1 tervezőirodában. 

Ez volt a hidegháború során rendszerbe állított 

legnagyobb hatótávolságú, hagyományos harci 

résszel rendelkező légvédelmi rakéta-rendszer, és 

egészen az Sz-400 megjelenéséig az is maradt. Bár a 

BOMARC hatótávolsága nagyobb volt, de élesben 

az csak nukleáris harci résszel tervezték használni, és bár az Sz-200 rakétája is rendelkezhetett atomtöltetű 

harci résszel, de nem kizárólagosan azzal használták volna.  

VSz-en kívüli országoknál ez fel sem merülhetett, nukleáris fegyvereket nem exportált a Szovjetunió 

sehova, azok feletti ellenőrzést az utolsó pillanatig a szovjetek gyakorolták volna éles bevetés esetén is, 

például a magyar Scud rakétákhoz szánt nukleáris harci részeket is csak háború vagy háborús készültség 

esetén szállították volna ki a magyar alakulatokhoz a szovjet támaszpontokról. 

 
A Leningrád köré tervezett 33 db Sz-75 Gyeszna és a tervezet 5 db Dál rendszer megsemmisítési zónája. 
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A fejlesztés során egy az Sz-25 Berkutnál olcsóbb, körkörös védelmet biztosító, de legalább 160 km-es 

megsemmisítési zónával bíró rendszer iránti igényt fogalmaztak meg. Ebből az igényből indult el a Dál40 

rendszer fejlesztése, ami azonban sikertelenül zárult, ami lényegében egy BOMARC szerű másolat lett 

volna. A Dál 5 db osztállyal a Leningrád köré települt Sz-100 „Leningrád” rendszer része lett volna  

33 db Sz-75 (SA-2C) Gyeszna osztály mellett. Az Sz-100-hoz készült az első automatizált rávezető rendszer 

(AVR) az Sz-100V Asurk, ami az egy célcsatornás Sz-75 osztályok és a Dál rendszerek működését koordinálta 

volna. (Az AVR rendszerekkel egy külön fejezet foglalkozik a későbbiekben fontosságuk miatt.) 

A „200”-as légvédelmi rakétarendszer versenytársát az OKB-301 irodában fejlesztettek, S.A. Lavocskin 

vezetésével. Nyugaton, az első telepítési helye alapján „Leningrád” rendszer elnevezést kapta. 

5 db Dál komplexumot terveztek Leningrád körül. Az Sz-200 osztálycsoportok – erről később lesz szó – 

2-3-5 darab célcsatornája helyett, a Dál rendszerben egy 5N21 (lenti képen) 19-27 centiméteres 

hullámhosszú 18 méter átmérőjű, több célcsatornás forgó antennát terveztek. Ez az igen komplex, 

percenként 15 fordulatot megtevő dupla antenna rendszer a teljes 360 fokos légteret felderítette volna, 

és párhuzamosan 10 db rakétát vezetett volna 10 db célra. 

 

A kétfokozatú, 16 méteres és 8,7 tonnás induló tömegű rakéta rádió-parancsközlő távirányítással 

repült volna a cél közelébe, ahol a végsőfázisban a rakéta saját kisméretű radarjával aktív célkövetésre 

váltott volna. 1962 októberében a verseny eldőlt az Sz-200-as rendszer javára. 

 A Szovjet ipar akkoriban képtelen volt megbízható aktív önrávezető fejet gyártani a V400 rakéta 

részére. (Az amerikai BOMARC is csak nukleáris robbanófejjel volt megbízható.) A USA hírszerző 

szerveinek megtévesztésére, a legyártott V400 rakétákat 1963-tól többször is felvonultatták a Vörös téri 

parádékon, így a már elvetett rendszer megkapta az SA-5 Griffon besorolást. A mellékletek között egy 

részletesebb ismertető található a Dál történetéről. 

                                                           
40

 http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_system_dal.html Lengyel nyelvű, Google fordító az ábrák kivételével 
lefordítja angolra. 

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_system_dal.html


HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

76 

Az Sz-200 rendszernél tehát az aktív radaros vezérlés helyett a félaktív vezérlés használata mellett 

döntöttek. A hatalmas megsemmisítési távolság miatt a rádió-parancsközlő rávezetése szóba sem jöhetett, 

55 km céltávolság felett annak pontatlansága akkora volt, hogy csak nukleáris harci résszel rendelkező 

rakéta használata lett volna az egyetlen opció.41 

A vezérlési módszer és az elvárt hatásos megsemmisítési zóna gigantikus méretű légvédelmi rakéta-

rendszer kifejlesztéséhez vezetett. A félaktív módszer számtalan előnye mellett több komoly hátránnyal 

rendelkezett, ami a költségeket és a rendszer fizikai méretét is befolyásolta a lentiek szerint: 

 A félaktív rávezetés azt jelentette hogy a rakétában volt az „agy”, nem a földi rávezető állomáson,. 

mint a rádió-parancsközlő vezérlésnél. A rakéta számára tűvezető radar világítja meg a célt, a 

visszaverődés alapján a rakéta saját maga számára dolgozza ki a kormányvezérlő parancsokat. Ez 

drágává tette a rakéta elektronikáját, továbbá az akkori fejlettségi szint mellett még méretbeli 

problémákat is felvetett. 

 A félaktív vezérlés miatt a rakétának az indítás előtt, már az állványon be kellett fognia a célpontot. 

Belátható, hogy még interkontinentális bombázó méretű célok esetén ehhez hatalmas méretű 

antenna és nagy kisugárzott teljesítmény szükséges nagy távolság esetén, ami viszont a rakéta 

méretét és légellenállását alapvetően befolyásolta. 

 A félaktív vezérléssel egy osztály egy célcsatornás volt, viszont tetszőleges számú rakéta indítható 

volt egy célpontra, hiszen az összes rakéta saját magát vezette célra. (Praktikusan 2-3 db-nál több 

rakétát indítani egy célra nincs értelme.) 

 A nagy antenna miatti nagy átmérő nagy légellenállást jelent, a nagy megsemmisítési zónához nagy 

tolóerő hosszú ideig történő biztosítása szükséges, ami hatalmas méretű és tömegű rakétát 

eredményezett. A rakéta induló tömege és mérete (startfokozatokkal) egy MiG-21-es vadászgéppel 

összemérhető. 

 A rakéta annak ellenére lett hatalmas, hogy a rakéta folyékony hajtóanyagú második fokozattal 

rendelkezett, ahogy a SzA-75, Sz-75 és az Sz-25 Berkut, ami a Nyevához képes visszalépés az 

üzemeltetés tekintetében. A hajtóanyag majdnem azonos összetételű, ugyanolyan problémás és 

mérgező, mint a fenti korábbi rendszereknél volt. A folyékony hajtóanyaghoz történő visszalépés 

azért volt szükségszerű , mert a folyékony hajtóanyagok jellemzően nagyobb fajlagos teljesítmény 

elérését teszik lehetővé – és még ezzel is ekkora rakéta lett az eredmény – cserébe problémás a 

kezelésük. (Nem véletlenül nem készült soha folyékony hajtóanyagú légiharc rakéta.) Az Sz-200 volt 

az utolsó folyékony hajtóanyagú rakétával rendelkező szovjet-orosz légvédelmi rakéta-rendszer. 

 A nagyméretű rakéta miatt az Sz-200 összes eleme hasonló módon nagyra és nehézre sikeredett, a 

rendszer emiatt gyakorlatilag teljesen statikus. Nem lehetséges a „pusztába” kitelepülni vele, ahogy 

a Dvinával, Volhovval és Nyevával. Egyetlen alkalmazó országot leszámítva minden országban egy 

fix települési hellyel rendelkeztek az osztálycsoportok, Líbia volt az egyetlen kivétel, lásd később. 

Az Sz-200 más téren is újat mutatott. Ez volt az első szovjet légvédelmi rakéta-rendszer, ami folyamatos 

hullámú célmegvilágítást és monoimpulzus antennát használt (mint az amerikai HAWK), illetve digitális 

                                                           
41

 A rendszer kifejlesztésekor még nem volt megoldott a kisméretű nukleáris fegyverek tömegtermelése, az 
interkontinentális rakétákba szánt Mt hatóerővel bíró eszközöket állították elő. Ezen felül a rakéták számával 
egyenlő nukleáris harci rész még drágábbá tette volna az Sz-200-at. 
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számítógéppel rendelkezett.42 A digitális számítógép mai szemmel nevetségesen kis teljesítménnyel bírt, de 

a hatvanas évek elején ez jónak számított. A digitális számítógép 64 kHz-es (0,064 MHz) 16 bites 

processzorral, 256 byte (ferritgyűrűs) RAM és 4 kbyte ROM-ban 5 futtatható programmal rendelkezett. 

A Szovjetunió 1967-től kezdte telepíteni az Sz-200-ast, elsőnek Tallinn mellett, így kezdetben nyugaton 

„Tallinn” rendszernek nevezték. Szolgálata alatt folyamatosan korszerűsítették, ami az Sz-200A Angara,  

Sz-200V Vega (SA-5A), Sz-200M Vega-M (SA-5B), és az Sz-200D Dubna (SA-5C) változatokat eredményezte. 

Az Sz-200M Vega-M exportváltozatát, az Sz-200VE Vega-E (SA-5B) rendszert Románián kívül a teljes Varsói 

Szerződés hadrendbe állította, de meglepően későn, erre csak 1984-86 között került sor. A VSz-en kívül 

Líbiába, Iránba, Szíriába és Észak-Koreába exportálták a Vegát 1985-1991 között. 

A Szovjetunióban összesen kb. 130 db különféle változatú Sz-200 Vega (SA-5) nagy-hatótávolságú osztály 

telepítése történt meg, jellemzően 3 db célcsatornás osztálycsoportokban, de 2 db és 5 db célcsatornás 

telepítési forma is létezett. A rendszer a Szovjetunió teljes Uráltól nyugatra eső európai területét átlapolva 

védte. Moszkva körül 8 db alkotott kb. 100 km sugarú gyűrűt, és további 9 db osztálycsoport egy 800 km 

hosszú sávban védte a fővárost északról és keletről kb. 400 km távolságban. Ázsiában már csak a fontosabb 

városoknak és objektumoknak jutott 1-1 osztálycsoport. 

 
Sz-200E Vega osztálycsoportok a Szovjetunóban. 

A fentiek után ismerkedjünk meg az osztálycsoport és osztály fogalmakkal. Egy Vega osztály egy Volhov 

osztálynak feleltethető meg, tehát tartozott hozzá egy tűzvezető radar, a rakéták és a hozzájuk szükséges 

egyéb berendezések. A Vega telepítése abban tért el, hogy önállóan nem – egyetlen kivételtől eltekintve – 

hanem az osztályok legalább párosával települve alkottak egy osztálycsoportot, de létezett 3 db, illetve 5 db 

osztályból felépülő osztálycsoport. A Tallin mellé települt első Sz-200 osztálycsoport 5 db osztályos volt.43  

  

                                                           
42

 https://youtu.be/ThPoN-0j50Y?t=1h32m20s A számítógép ferritgyűrűs memóriát használt, a linkelt videóban röviden 
ismertetik a memóriát. 

43
 https://goo.gl/7HWBhE Sajnos két évszak képeiből rakja össze a képet a Gmaps, de a Google Earth-ben a régebbi 

képeket visszanézve egyen szépen látható a mára megszűnt Sz-200 osztály telepítési helye. 

https://youtu.be/ThPoN-0j50Y?t=1h32m20s
https://goo.gl/7HWBhE
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A CIA felderítési anyaga szerint44 több 5 db osztályos 

osztálycsoport építését kezdték meg, de vagy a hírszerzés 

tévedett vagy a szovjet tervek változtak meg, mert végül csak a 

legelső helyszínen épült meg 5 db osztályos osztálycsoport, 

Tallin mellett. 4 db osztályos osztálycsoport nem létezett, illetve 

csak egy speciális osztálycsoport volt ilyen, lásd később. 

Szovjetunióban jellemzően 3 db osztályos osztálycsoportokat 

telepítettek. A Varsó Szerződés tűzrendszerét kettő kivételével  

2 db osztályos osztálycsoportok alkották. A Szovjetunió területén 

kívül 3 db szovjet osztálycsoport települt, 1 db NDK, és 2 db 

Mongólia területén. 

Balra fent a Varsói Szerződés tagországainak (Bulgária nem látszik) 
összefüggő Vega tűzrendszere a ’80-as évek végén. 

 
Tallintól nyugatra, Naage és Türisali között levő elhagyott Sz-200 osztálycsoport. Jól kivethető az 5 db osztály, 

illetve az azokhoz tartozó osztályonkénti 6 db rakétaindító körbesáncolt telepítési helyei. A rendszer többi elemének 
és az utak és sínek nyomvonala még halványan kivehetőek. 

Vlagyivosztokban volt egy három osztályos csoport, ami kiegészítésként kapott még egy extra távoli 

tüzelőállást (VZRB). Ennek oka az volt, hogy a Kadenáról menetrend szerint érkező SR-71 repülőgépek 

néhányszor megsértették pár kilométerrel fordulás közben a Szovjetunió légterét. Gyakorlatilag az  

Sz-200D egy tüzelőállását mozgatták 100 km-rel előre az osztálycsoportból. Az így eltolt osztály egy K3 

indítás előkészítő kabinnal, 6 db 5P72 PU indítóállvánnyal + 12 db 5Ju24 ZM töltőkocsival és 5F20 

összeköttetés kabinnal oldotta meg a feladatot. Ez teljesen egyedi megoldás volt, sehol máshol nem 

létesült ilyen osztálycsoport. (Az Sz-400 rendszer elvárt 400 km-es HMZ-je is alighanem ebből 

eredeztethető, Hpasp kiegészítése.) A vlagyivosztoki rendszer HMZ lent látható. 
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 Mellékletben (The Soviet SA-5 deployment program), 8. elektronikus oldalon. Érdemes elolvasni, mert jól mutatja az 
akkori hírszerzési lehetőségek korlátait. Azon a téren is érdekes, hogy mennyire helyesen vagy tévesen állapítja 
meg a rendszer alapvető képességeit illetve az, hogy az Sz-25 Berkut kivonását prognosztizálta az Sz-200 
hadrendbe állítása után. Ehhez képest az a ’80-as évekig nem történt meg. 
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Líbiában összesen 8 db Vega osztálycsoport befogadására elegendő helyszín volt kiépítve. A 8 db aktív 

osztály, elméletileg 17 db állásba települhetett, egy állásba egy osztály, tehát elméletileg lehetséges volt 

egyosztályos osztálycsoportot is létrehozni. Ekkor kérdéses volt az, hogy az osztálycsoport rendelkezett-e 

volna körkörösen pásztázó felderítő radarral, mert azokból osztálycsoportonként csak egy darab állt 

rendelkezésre. 

 

Az osztálycsoportok száma valószínűleg adott, de azok mérete és települési helye variálható. Líbián 

kívül semelyik más országban nem számoltak alternatív települési helyszínekkel, egy tüzelőállás volt 

kiépítve a hadrendbe állított osztályok számára. Líbiában a következő helyeken építették ki az Sz-200 

befogadására alkalmas tüzelőállásokat: 

 

Tripoli 

2 osztályos aktív csoport, 0+2 ügyeletes rakétával 

3 osztályt elhelyezni képes, előkészített, üres terület 

 

Zlitan 

2 osztályos aktív csoport, 3+2 ügyeletes rakétával 

 

Surt 

2 osztályos aktív csoport, 0+2 ügyeletes rakétával 

(a 2 db ’80-as években szétlőtt osztályt nem számítva.) 

 

Bengházi 

2 osztályos aktív csoport, 0+3 ügyeletes rakétával 

2 osztályt elhelyezni képes, előkészített, üres terület 

2 osztályt elhelyezni képes, előkészített, üres terület 

 

Tobruk 

2 osztályt elhelyezni képes, előkészített, üres terület 

 

Nem csak Líbia, de Irán is a Varsói Szerződés volt tagállamaitól eltérően üzemelteti ma (2017) az 

Vega osztályait. 1990-ben, és 1991-ben egy-egy háromosztályos osztálycsoportot szereztek be, majd 

azután szétszedték azokat. Egyes települési helyek esetén csak teherautóról lehet tölteni a rendszert 

rakétákkal, máshol a vasúti töltő kocsiról is lehetséges (lásd később). Mivel több települési hely van, mint 

osztálycsoport, ezért a radarok elosztása is ennek megfelelően eltérő, nincs mindenhol körkörös felderítő 

radar (lásd később.) 



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

80 

 
A líbiai tüzelőállások és a rendszer HMZ-je. 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143596771&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143596991&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143597035&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143597123&t=9120320 

 

(Hpasp kiegészítései szerkesztve.) 

        
A kettő, három és öt darab osztályos osztálycsoportok jellemző elrendezési formája. Az osztályokhoz tartozó 

tűzvezető radarok az indítóktól kb. 1 km-re voltak. Mellékletek között megtalálhatóak az orosz nyelű települési 
vázlatok. 

Magyarországon Mezőfalván telepítették a kétosztályos osztálycsoportot, 1986-ban állt hadrendbe. 

Ennek az osztálycsoportnak a elrendezésén keresztül kerül bemutatásra a Vega rendszer felépítése. Az 

ábrán levő színeknek megfelelő bontásban készült a főbb elemeket bemutató lista. 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143596771&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143596991&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143597035&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=143597123&t=9120320


HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

81 

 
Osztálycsoport eszközei: 

 K9M: K9M vezetési és célelosztó kabin 

 П-14Ф:  P-14F Oborona (Tall King-B) körkörösen pásztázó felderítő lokátor 

 ПРВ-17: PRV-17 (Odd Pair) magasságmérő lokátor 

 5Я63: 5Já63 mikrohullámú rádió relé az Automatizált Vezetési Rendszer felé 

(1.), (2.) Tűzcsatorna eszközei:  

 K1В/ K2В:  K1V, 5N62VE célmegvilágító rádiólokátor (RPC) 

K2V harcvezetési kabin  

 K3B:  K3V indítás előkészítő kabin  

 5П72ВЕ/5Ю24МЕ:  

6db 5P72VE PU indítóállvány tűzcsatornánként (osztályonként) 

12db 5Ju24ME ZM töltőkocsi 

Technikai osztály eszközei:  

 5T82M1E: 6 db TZM szállító töltő gépkocsi tűzcsatornánként, (összesen 12 db) 

 №1:  1. számú tároló, 6 db konténerben tárolt V880E második fokozat tárolására  

 5K43E: AKIPSz, állomás a rakéta második fokozatának ellenőrzésére  

 №7/9:  tárolók a gyorsító fokozatok, és a harci részek számára  

 №4:  4. számú szerelőtér, a gyorsító hajtóművek, és a harci rész felszerelésére  

 №61:  2 db 61. számú tároló csarnok, amely egyenként 4 db 5Já83 tároló állványt  

tartalmaz (összesen 8 darabot), tároló állványonként 3 db szerelt rakétatárolására, 

összesen 24db összeszerelt rakéta 

 5Л94:  5L94 sűrített levegő töltőhely  

 5Л22A:  5L22A töltő gépkocsi a rakéták “G” (üzem) anyaggal való feltöltésére  

 5Л62A:  5L62A töltő gépkocsi a rakéták “O” (oxidáló) anyaggal való feltöltésére  

 №20/21:  rakéta üzemanyagának leszívására, és semlegesítésére szolgáló terület 

 

(Hpasp SAMsim leírásából származik a fenti ábra.) 
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A két osztályos osztálycsoport által elfoglalt terület kb. 1,1 km², ami tízszerese a korábbi rendszerek 

területigényének. Egy két osztályos Vega osztálycsoport teljes üzemeltető személyzettel tokkal-vonóval, 

rávezető személyzettel, a technikai osztályon át a biztosító alakulatokkal a laktanya szakácsokig bezárólag 

kb. 600 fő. Jól mutatja ez azt, hogy a rendszer mennyire volt komplex a maga korában, nem két fillérbe 

került ezek telepítése (durván fél milliárd Rubel) és üzemeltetése.45 Az Sz-200 képességei elképesztőek 

voltak akkoriban, még mai is tiszteletet parancsoló, de ettől függetlenül az idő nagyon eljárt már felette az 

általános műszaki színvonalát nézve. 

 
5T82 TZM szállító-töltő jármű 

  
Balra fent, 5P72 PU az indítóállványon a rakéta, látszik az állványhoz vezető sín. A rakéta mérete  

igen szemléletes a mellette levő emberekhez viszonyítva. Jobbra fent, a 5Ju24 ZM (vasúti) töltő járműről 
 az indítóállványra töltés történik. 

A rakéta nagy tömege és hatalmas mérete miatt az osztályokhoz tartozó indítóállványok (PU) 

utántöltése vasúti sínen mozgó töltő járműről/kocsiról (ZM) történik távirányítással. Minden egyes 

indítóállványhoz 2 db vasúti töltőkocsi tartozik, tehát az állványokon levő 6 db rakéta indítása után további 

12 db rakéta rátöltése lehetséges gyorsan. Ezután viszont további rakéta rátöltés csak a szállító-töltő 

járművekről (TZM) lehetséges.  

A PU töltése ZM-ről kb. 2 perc, a PU töltés ideje TZM-ről; kb. 8,5 perc. Amikor a rakéták indítása 

megtörtént a töltési folyamatot azonnal meg lehetett kezdeni, amikor még a rakéták úton voltak a célpont 

felé. A maximális megsemmisítési távolságig a rakéta repülési ideje kb. 3-3,5 perc, tehát mire az első rakéta 

becsapódott, addigra már az indítóállványon rátöltve várakozhatott a következő rakéta. 

A rendszer üres állapotból feltöltése annak kialakítása miatt sajátos módon történik. A PU indítókat a 

TZM töltő járművekről feltöltik, majd harchelyzethez képest ellentétes irányban azokról a ZM vasút sínen 

mozgó kocsikra kerülnek. Harckészültség végével ezt az irányt megfordítva szedhetőek ki a rakéták a 

rendszerből. Tehát a ZM töltőkocsiról úgy kerülhet le a rakéta, hogy az ahhoz tartozó üres PU szükséges, 

amiről a TZM szállító-töltő járművel lehet a rakétát leszedni és technikai osztályhoz szállítani a raktárba. 

  

                                                           
45

 Eléggé megviselhette a nemzetgazdaságot a ’80-as évek közepi rendszeresítésük. 



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

83 

A fentiek pontokba szedve összefoglalva: 

 Rendszer feltöltése rakétákkal: 

1. TZM ----> PU  ---> ZM (PU állványonként 2db ZM) 

2. TZM   ---> PU a ZM-ek feltöltése után, összesen 6x(1+2) rakéta osztályonként 

 Harchelyzetben: 

1.  PU-ról indítás, ZM ----> PU utántöltés, állványonként 2 db rátöltés lehetséges ZM-ről 

2. ZM-en levő rakéták kifogyása után csak TZM ---> PU töltés lehetséges 

 Rendszer leürítése:  

1. PU   ---> TZM 

2. csak ezután lehetséges a ZM  ---> PU  ---> TZM  vasúti utántöltő leürítése, mert ahhoz a PU-

nak üresnek kell lennie 

Magyarországon békeidőben két pár éles rakéta volt a ZM (vasúti töltő kocsikon), 24 db összeszerelt 

rakétát tároltak a két №61 jelű épületben, továbbá konténerekben 8 db (szereletlen) rakétát tároltak a 

vasúti № 1/7/9 tárolókban. 

    
Balra fent a PRV-17 (Odd Pair), jobbra fent a P-14F Oborona (Tall King-B).  

Az Sz-200 a Dvina/Volhov és Nyeva légvédelmi rendszerekhez képest hasonló, de kissé eltérő módon 

épül fel. Minden osztály egy darab célmegvilágító állomással (tűzvezető radarral) bír, viszont az 

osztálycsoport elrendezés miatt nem minden osztály, hanem minden osztálycsoporthoz tartozik 1 db 

körkörösen pásztázó nagy hatótávolságú felderítő radar, illetve 1 db magasságmérő radar. A Vega 

osztálycsoport körkörös felderítő radarja a méteres hullámsávú, 11 méter magas, és 32 méter széles  

P-14F Oborona (Tall King-B).46 A radar a kisebb célokat (pl. MiG-21) kb. 300 km távolságból deríti fel, a 

maximális célfelderítési távolsága 600 km. A magasságmérő radar a Dvina/Volhov osztályoknál használt 

PRV-13-hoz hasonló kinézetű, de annál sokkal nagyobb PRV-17 (Odd Pair) radar. 

Bár mindkét radar kerekes alvázon van elhelyezve a méretükből tisztán látszik, hogy egyik sem 

nevezhető mobilnak a legcsekélyebb mértékben sem. A P-14F olyan nagy és nehéz, hogy merevítő 

huzalokkal szükséges rögzíteni azt. A rendszer minimum bontási és telepítési ideje nagyságrendileg egy nap. 

                                                           
46

 http://www.radartutorial.eu/19.kartei/11.ancient/karte042.en.html  

http://www.radartutorial.eu/19.kartei/11.ancient/karte042.en.html
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Ez teljesen elméleti érték, mert Líbiát leszámítva nem volt kiépítve sehol máshol több tüzelőállás, mint 

amennyi osztállyal bírtak az alkalmazók, tehát nem volt hová áttelepülni az Sz-200 osztályokkal. 

Az Sz-200 rendszer a kabinjai a következőek, az általuk betöltött funkciókkal:47 

 K2V harcvezetési kabin, ebben foglalt helyet az RPC kezelők; az osztályparancsnok, a rávezető-

kezelő, az elfogókezelő, illetve az indítótiszt. Ez a K1V (5N62VE RPC) célmegvilágító rádiólokátor 

(Square Pair) alatti bunkerben települt kabin, az magyarázó ábrán ezért szerepel per jellel 

elválasztva azonos helyen. 

 K3V indítás előkészítő kabin. Ebből a kabinból végzi a személyzet a rakéták rátöltését 

távvezérléssel (ZM ---> PU), a rakéták indításra való felkészítése is innen történik. 

 K9M vezetési és célelosztó kabin. Az osztálycsoport parancsnoka innen osztja ki a célokat, az 

osztálycsoport a céladatokat P-14 és PRV-17 radaroktól vagy AVR-en keresztül kaphatja. 

A fenti ismertetett osztálycsoport tekinthető a szabványos osztálycsoportnak, azonban egyes országok 

és osztálycsoportok esetén nincs utántöltési lehetőség ZM-ről (sínen mozgó kocsiról), csak TZM-ről 

lehetséges az indítóállványokat feltölteni rakétákkal. (Szíriában az összes osztálycsoport ilyen.) Ezzel a 

rendszer olcsóbb, csak az osztálycsoport harcértéke lényegesen kisebb, hiszen az első 6 db rakéta ellövése 

után a tűzgyorsasága kb. nagyjából csak negyede a teljes kiépítésű osztályénak. 

További nem szabványos és nem bevett telepítési forma, amikor a rávezető állomás számára egy 

pódiumot építettek. Ennek nem a radarhorizont kitolása volt az oka, hanem az adott telepítési hely 

sajátosságai miatt volt erre szükség. Az osztálycsoportot erdő mellé telepítették, ahol az fák zavarták volna 

radarokat a radarhorizonthoz közeli célok követésénél, az erdő letarolása helyett célszerűbb volt a 

célmegvilágító radart megemelni. 

    

A Vega rendszer tűzvezető radarja a K1V (GRAU kód 

szerint 5M62), illetve harcvezetési kabinja (K2V) jobbra 

lent látható. A radar főbb részei: 

1. 4,5 cm hullámhosszú, folyamatos hullámú 

célmegvilágító adóantenna. 

2. 4,5 cm hullámhosszú, folyamatos hullámú 

célmegvilágító vevőantenna. 

3. KRO, rakéta ellenőrző válaszjel vevőantenna. 

4. NRZ (IFF) célfelismerő rendszer antenna. 

 

                                                           
47

 http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega.html Képek a kabinok belsejéről. Itt sincs nagy különbség a Volhov 
és Nyeva rendszerekhez képest, ez még alapvetően ugyanaz a korszak. 

http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega.html
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Az 5N62 RPC 4,5 cm hullámhosszú, folyamatos hullámú 

célmegvilágító rádiólokátor teljesítménye 85 kW, a 

felderítési távolsága nagyban függött a célpont radar-

keresztmetszetétől. A nagy radarkeresztmetszetű célok 

(interkontinentális bombázók) felderíthetők voltak már a 

maximális 500 km távolságon is, kisebb célok (pl. MiG-21) 

felderítési távolsága 300 km alá is csökkenhet főleg, ha 

FKM vagy FM üzemmódban üzemel a célmegvilágító radar, 

lásd lent. 

Az új monoimpulzus antenna a következő alapelv szerint működött. A folyamatos hullámú kisugárzott jel 

(kék) tűnyalábban kerül kisugárzásra. A célról visszavert jelet a vevőantenna három vételi nyalábra bontja 

(kék, piros, zöld), amiből kettő, kettős tűnyalábot alkot (piros, zöld). A célkövető rendszer a jelminimumra 

törekszik a kettős nyaláboknál, míg jelmaximumra a kék tűnyalábnál. A monoimpulzus antennás radarok 

ellen a szögkoordináták szerinti eltérítő válaszimpulzus zavarás (Angle deception jamming – inverse 

amplitude modulation) emiatt az alapelv miatt nem működött. A célmegvilágító radar három féle módon 

sugározhatott: 

 МХИ(MHI) Monokromatikus kisugárzás. Az adó folyamatos szinuszos nagyfrekvenciás jelet állít elő, a 

célról visszavert jel doppler eltolódását méri. Ebben az üzemmódban a cél szögkoordinátáit és 

sebességét határozza meg a rendszer (ε, β, V). Ha a cél radiális sebessége 40 m/s (145 km/h) alá 

csökken, akkor nem észlelhető. Ez az RPC elsődleges üzemmódja a célkövetésre. 

 ФКМ(FKM) Fáziskód manipuláció. FKM üzemmódban az RPC, szinuszos nagyfrekvenciás jelének fázisát 

egy digitális kóddal (Barker kód) változtatja. Ebben az üzemmódban a cél szögkoordinátáit, sebességét 

továbbá a távolságát határozza meg a rendszer (ε, β, V, D). Amennyiben a cél radiális sebessége  

60 m/s (215 km/h) alá csökken, akkor nem észlelhető. Önálló célfelderítéskor használják, a cél 

távolságának meghatározására. 

 ЧМ(FM) Frekvencia Moduláció -A frekvencia modulációját mind MHI, mind FKM üzemmódban be lehet 

kapcsolni. Ekkor a kisugárzott szinuszos nagyfrekvenciás jel frekvenciában modulált, a célkövetés akkor 

sem szakad meg, ha a cél radiális sebessége lecsökken nullára. Mivel a kisugárzott jel energiája még 

szélesebb frekvencia spektrumban oszlik szét, a cél felderítésének távolsága ebben az üzemmódban 

jelentősen csökken. Ezt az üzemmódot közeli, beaming manővert végrehajtó célok ellen használták. 

A fenti üzemmódok rövid magyarázata. A folyamatos hullám monokromatikus sugárzás esetén azt 

jelenti, hogy idealizált állapotban a kisugárzott jel egyetlen tiszta frekvencia komponenssel bír, tehát az 

adott igen szűk frekvenciatartományban van a rádióhullám teljesítményének döntő része. 

 

  



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

86 

A fáziskód moduláció esetén is azonos frekvenciát állítanak elő, azonban a fázis változtatás 

következménye, hogy az MHI üzemmódhoz képest a jel spektrumában megjelennek eltérő frekvencia 

komponensek is. Ez azt jelenti, hogy azonos teljesítményt szélesebb frekvenciatartományban „terít” szét 

a rendszer, tehát kisebb jelerősség lesz, emiatt a felderítési távolság csökken. Ez az ára annak, hogy a 

folyamatos jel modulációjával a távolság mérhetővé válik. 

 

Az Sz-200 rakétája a rávezető állomása képességeinek együttese páratlanul nagy megsemmisítési zónát 

tett lehetővé hatótávolság, magasság sőt, célsebesség tekintetében is, a rendszer számára a következő 

rakéták voltak kifejlesztve: 

típusváltozat rakéta hatótáv magasság célsebesség 

- - km km 
km/h 
m/s 

Sz-200A Angara  
(SA-5A) 

5V21 V-860P 17-150 1-35 
360-3300 
100-920 

Sz-200A Angara  
(SA-5A) 

5V21N V-870 17-150 1-35 
360-3300 
100-920 

Sz-200V Vega  
(SA-5B) 

5V21V V-860PV 17-180 0,3-35 
0-3300 
0-920 

Sz-200M Vega-M  
(SA-5B) 

5V28 V-880 17-240 (255)* 0,3-40,8 
0-7700 
0-2150 

Sz-200M Vega-M  
(SA-5B) 

5V28N V-880N 
17-240 
(255)* 

0,3-40,8 
0-7700 
0-2150 

Sz-200VE Vega-E  
(SA-5B) 

5V28E V-880E 17-240 (255)* 0,3-40,8 
0-7700 
0-2150 

Sz-200D Dubna  
(SA-5C) 

5V28M V-880M 17-300** 0,3-40,8 
0-7700 
0-2150 

* hangsebesség alatti célok ellen 

** a hidegháború végéig mindössze 15 osztályt gyártottak le.  

A pirossal jelölt nukleáris harci résszel rendelkező rakéta. A 25kt hatóerejű TA-18 töltetnek 60%-al nagyobb 

a rombolóereje, mint a V-760 15D (Guideline Mod.4) rakétának, amit az Sz-75M3 Volhov  

(SA-2E Guideline) fejlesztettek ki. 
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A Vega rakétájának hagyományos 5B14S harci részre a valaha készült legnagyobb robbanófej, ami 

légvédelmi rakéta-rendszerhez készült. A teljes tömege 217 kg, amiből a robbanószer 90 kg-ot tesz ki. A 

harci részben 21 000 db 3,5 g és 16 000 db 2 g tömegű s acél golyó található, ezek a harci rész elműködése 

után 1000-1700 m/s sebességgel csapódnak célpontba. (A 450 kg-os BOMARC-ot csak gyakorlásra 

használták.) 

A rakéta orrában a hely korlátozta az önrávezető fej antennájának méretét. A rendszert stratégiai 

bombázók leküzdésére tervezték, a kisebb méretű célokat (nagyjából MiG-21 méretűeket) a rakéta kb. 130 

km távolságon tud csak követésbe venni, hiába képes a célmegvilágító állomás nagyobb távolságról is 

követni a célt. Harcászati vadászgépek ellen, ezért a rendszer maximálisan ábrázolt HMZ-je az esetek 

többségében nem érvényes, bár azért továbbra is hatalmas marad. Emiatt az AGM-28 Hound Dog vagy más 

nagy hatótávolságú rakéta ellen nem használható ki a rendszer maximális megsemmisítési távolsága, lévén 

azok is ebbe a méret kategóriába esnek. 

Az Sz-200 széles határok közötti megsemmisítési zónája szükségessé tette, hogy a rakéta több féle 

tolóerő profilt és röppályát tudjon használni. A bal oldali ábrán látható tólőerő profilok alkalmazása volt 

lehetséges, ennek kiszámolásához és tárolásához volt szükség a digitális számítógépre. A rendszer 

számítógépének memóriájában különféle blokkokban voltak eltárolva tolóerő profilokat alkotó elemek: 

 I. program blokk, állandó tolóerő, 100 kN 

 II- program blokk, állandó tolóerő, 32 kN. 

 I-II. program blokk, állandó meredekséggel 

csökkenő tolóerő, csökkenés mértéke  

0,97 kN/másodperc. 

 II-III, program blokk, gyors tolóerő 

csökkenés 100 kN tolóerőről 32 kN 

tolóerőre. 

Egy további különleges program volt  

(III program blokk), ami a rakéta folyékony 

üzemanyagát engedte ki, hogy könnyítse a 

rakétát és javítsa annak manőverező képességét a végfázisban. 

Ezeket a program blokk elemeket felhasználva és kombinálva a rendszer 97 db tolóerő profil tárolt. 

Indítás előtt ezeket a programokat olvasta ki (töltötte le) az 5E23A SzRP digitális repülésirányító számítógép 

a rakétában, a programok kiválasztása automatikusan történt a célparaméterekből számolva. 

 80 km távolság feletti célok esetén a 104-es program használatos. 40 másodpercig az I. program blokk 

majd a II-III. program blokk üzemel, az indítás utáni 60 másodpercben kifogy az üzemanyag és leáll a 

hajtómű. Kb. 80 km repülési távolságon a rakéta égésvégi sebessége kb. 6 Mach. 

 Közepes és nagy magasságú, 80 km-en belüli célok esetén a 104-201-közötti programok használatosak. 

A kiválasztott program által megadott időtartamig a I-II. program blokk fut, de úgy, hogy a rakéta 

kifogyassza üzemanyagát a céllal való találkozásig. Ha ez nem lehetséges, akkor a céllal való találkozás 

előtt a rakéta kiereszti a maradék üzemanyagát (III. program blokk). 

 Kis magasságú és közeli célok esetén 201-es program fut. 50 másodpercig a I-II. blokk majd 50 

másodpercig a II. blokk fut. A tolóerő itt sem éri el a maximumot az indítás után. A rakéta 
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csúcssebessége kicsivel Mach 3 felett van. 38 km távolságban a rakéta üzemanyaga elfogy, gyorsan 

hangsebesség alá lassul. 

Még az igen eltérő tolóerő profilok ellenére is probléma volt a Vega számára kis és közepes magasságon 

a rakéta hőterhelése a levegő súrlódása miatt, ez korlátozta a kismagasságú, de nagy távolság esetén még a 

közepes magasságú célleküzdést is. A rakéta olyan sokáig és akkora sebességgel repült, hogy a sűrűbb 

légkörbe való visszatérésnél a rakétát tönkretette a hőterhelés. A lenti HMZ diagramon ez látható, az 1977-

es állapot. 

 

Nagyobb távolságon az megsemmisítési zóna minimális magassága jóval a horizont felett van. 150 km-es 

távolságban a 1,5 km repülési magasságon van a radarhorizont alatt a cél, 200 km-nél kb. 3 km, 250 km-nél 

4,5 km-en. A diagramról leolvasható minimum meg-semmisítési magasságok a V-880 rakétánál a fenti 

értékeknél jóval magasabban vannak. 250 km-es távolságnál 10 km magasság felett ér véget a HMZ. Ez a 

probléma nem volt egyedi, ez kezdetben az Sz-300 rendszer rakétáinál is korlátozást jelentett, lásd később. 

A kvarckerámia anyagú orrkúp megjelenése csak a ’80-as évek végén oldotta meg azt, hogy a nagy 

hatótávolságú légvédelmi rakéta-rendszerek megsemmisítési zónája nagy távolságon a horizontig (vagy 

legalább annak a közelébe) is leérjen. 

A Vega rakéta nem csak a tolóerőt, de a rakéta röppályát is a cél távolságának függvényében határozza 

meg, két féle megközelítési mód közül választ: 

 80 km távolságig arányos megközelítés, 

 80 km felett kombinált megközelítés. A rakéta az indítást követő 48 fokos szögön felemelkedik 

20 km magasra, majd onnan arányos megközelítéssel folytatja útját a célpont felé.  

 

A célmegvilágítás, rakéta röppálya és tolóerő bemutatását követően lássuk, hogy ezekből milyen 

megsemmisítési zóna állt rendelkezésre különféle célpontok ellen. 
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Sz-200V Vega hatásos megsemmisítési zónája. 

Az fenti oldalon látható HMZ diagram értelmezése a következő: 

 Piros terület az 5V28 és az 5V21V rakéták közös megsemmisítési zónáját ábrázolja. 

 Kék terület az 5V28 rakéta megsemmisítési zónáját ábrázolja. 

 A zöld terület az 5V28 rakéta megsemmisítési zónáját szubszonikus nem manőverező és zavaró cél 

ellen. Csak az elektronikus zavarást folytató cél ellen ér le a zóna a horizont alá. 

 A piros nyíl egy AGM-28 Hound Dog robotrepülőgép pályáját ábrázolja 17 km magasságban 700 m/s 

sebességgel, kb. 180 km-es paraméterrel rendelkezik. (Paraméter magyarázatát lásd a 7. fejezetben.) 

 A zöld nyíl egy szubszonikus bombázógép (pl. B-52) 12 km magasan 280 m/s sebességgel kb. 220 km-

es paraméterrel. 
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A fenti ábrán az, I, II, és III számmal jelölt zónák a nagy paraméterrel és szélsőséges magasságon érkező 

korlátozásokat jelentik. A zónához tartozó fok értékek azt jelentik, hogy a zónákhoz tartozó magasság és 

sebesség értékek esetén a rakéta sebességvektora és célpont sebesség vektor között mekkora lehet a 

legnagyobb szög, tehát az „utánlövés” képessége van ábrázolva. Ez korlátozás a rakéta manőverező 

képessége és az előretartás módnak a következménye. 

I. q = 102 fok, célsebesség kisebb, mint 500 m/s, célmagasság legalább 5 km. 

II. q = 90 fok, célsebesség kisebb, mint 500 m/s, célmagasság kisebb, mint 5 km. 

III. q = 82 fok, célsebesség 500-1200 m/s között 

A lenti ábrán a Vega közeli és kismagasságú célok elleni HMZ-je látható kinagyítva. 

 
Sz-200E Vega hatásos megsemmisítési zónája kismagasságú célok ellen 5V28 rakétával. Az előző oldali diagramon 

1-2-3 pontok által leírt görbe nagyítva. A korábbi 5V21 rakéta minimális megsemmisítési magassága 1000 m. 
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Sz-200D Dubna hatásos megsemmisítési zónája közeledő célok ellen. 

Az Sz-200D Dubna változat esetén a megsemmisítési zóna 300 km-re nőtt az RPC-n, továbbá a rakétán 

végrehajtott módosításoknak köszönhetően. A rakéta továbbfejlesztése által a rendszer alsó 

megsemmisítési zónája az 5V28M rakétával nagyjából a horizontig leért, a kvarckerámia anyagú orrkúpnak 

köszönhetően ezután már kibírta a sűrűbb légrétegekbe történő visszatérés által jelentkező hőterhelést is. 

A fenti ábrán a zöld terület mutatja a Dubna rendszernél a Vegához képesti kibővül megsemmisítési zóna 

területet.  
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Sz-200D Dubna hatásos megsemmisítési zónája távolodó célok ellen. Távolodó célok ellen a célsebesség jóval 

szerényebb 417 m/s a maximum még 0 km paraméter esetén is. 

További korlátozás a rendszer által használt hullámformák, a célpont radiális sebessége és 

radarkeresztmetszete. A Vega alapvetően úgy működik, hogy nem méri, hanem számolja a célpont 

távolságát. Az AVR vagy az osztálycsoport felderítő radarjától kapott távolság adat alapján a tűzvezető radar 

(RPC) FKM üzemmódban rövid időre megvilágítja a célt – ekkor kisebb az RPC hatótávolsága – és utána MHI 

módban folytatja a célkövetést. 
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A probléma az, hogy az osztály mellett elrepülő egyre kisebb radiális sebességű és/vagy kis 

radarkeresztmetszettel (RCS) bíró célokat a rakéta kinematikai hatótávolságánál sokkal kisebb távolságról 

vesz követésbe, ez célpont aspektustól és annak típusától is függ. Harcászati repülőgépek ellen a maximális 

hatótávolság nagyrészt ezért nem használható ki, mert a MiG-21 méretű közeledő célpontot csak 130 km-

ről vesz követésbe a rakéta, tehát csak ekkor kezdhet el rá egyáltalán dolgozni. Ebből következik, hogy a 

számított ütközési pont, ahol a rakéta elfogja a célt, még ennél is kisebb. Beaming manővert végrehajtó 

célpont RCS-e oldalról nagyobb, de ilyen esetekben a tűzvezető radarnak MHI helyett FM módban kell 

üzemelni, ami csökkenti a hatótávolságát.  

(Az RCS függés a fenti általános HMZ diagramon nem szerepel, de az orosz lőszabályzatban különféle 

célokra különféle HMZ diagramok szerepelnek. Ezeket terjedelmi korlát miatt nem mutatom be, a 

mellékletek között néhány diagram megtalálható.) 

A fentiek miatt a közeledő és távolodó célok HMZ diagramja adott sebességnél nem fed át, van olyan 

terület, ahol a rendszer nem képes célok követésére. Tehát, ha rakétaindítás után a célpont adott sebesség 

és magasság paraméterekkel berepül, akkor a megsemmisítés lehetséges, de korántsem garantált még nem 

manőverező és zavarást sem végző célra sem. 

Az összes Sz-200 változat minimális megsemmisítési zónáját alapvetően meghatározza, hogy az 

indítóállványokról a rakéta csak fix, 48 fokos szögben indítható illetve, hogy a gyorsító rakéták leoldásáig a 

rakéta nem tud manőverezni a Dvina, Volhov és Nyevához hasonlóan. A rakéta manőverező képessége kis 

sebességgel és kis magasságon viszonylag csekély volt. Tengerszinten 6G, 20 km magasan 10G, 35 km 

magasan 2,5G az adott magasságon elérhető sebességekkel a maximális túlterhelés. Ebből adódik ki a 17 

km-es minimális megsemmisítési távolság, indítás után ekkora távolságon képes kismagasságú célra 

fordulni és elérni annak repülési magasságát a kezdeti emelkedési fázist követően a rakéta. 

A lenti diagramokon lőtéri mérések eredményei vannak ábrázolva, az rakéta pályája, illetve sebessége 

látható ezeken az idő függvényében. Az első diagramon látszik, hogy a rakéta az indítás utáni 228 

másodpercben éri el 300 km-es „vízszintes” távolságot (a Föld görbülete is számít már ekkora távolságon), 

rakéta eközben akár 40 km fölé is emelkedhet. Bár a rakéta sebessége 300 km-nél még mindig 1200-1400 

m/s, de mivel ez 20 km magasságban van a rakéta ekkor szinte már manőverképtelennek tekinthető a 

hatalmas sebessége ellenére. 

 
Távolság magasság diagramja a rakéta pályának. 
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Idő-sebesség diagramja a korábbi ábrán levő pályának. 

Magyarországon az Sz-200VE Vega-E változat (SA-5B) 1986 és 1997 között volt hadrendben, 

éleslövészetére 1987-ben került sor.  

Végezetül két képgyűjtemény az Sz-200 családról. 

http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega.html 

http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega-Sites.html 

A következő oldali ábrán a magyarországi teljes kiépített honi légvédelmi tűzrendszere látható 1987 

utáni állapotában, a Magyarországon állomásozó magyar és szovjet közepes hatótávolságú 

csapatlégvédelmi, illetve a szovjet reptereket védő 1-1 db Sz-125 Nyeva osztályokkal. 

Egy igen elméleti képessége létezik az Sz-200-nák, elvben kváziszimultán célleküzdés lehetséges 

egymáshoz közel eső, az osztálytól nagy távolságra repülő kis sebességű célpontok ellen. Az-200-zal 

lehetséges az ismételt célbefogás, ha valami okból a célmegvilágító radar elvesztette a célt, ezt 

szándékosan is meg lehet csinálni a célmegvilágítás lekapcsolásával. 

Tegyük fel, hogy 6 db B-52  közeledik egy irányból és vele szemben áll egy kétosztályos Vega 

osztálycsoport. A két darab osztály indít egy-egy rakétát, amikor aztán amikor az első rakéták már a 

célpont felé száguldanak és mondjuk 100-120 km távolságban vannak, akkor még  egyet-egyet 

ugyanarra a célpontra. Ideális esetben az első rakéta eltalálja a célt – a harci rész elműködését visszajelzi 

a rendszer – következő rakéták is az eredeti első célpontok felé repülnek.  

Ekkor lekapcsolják a célmegvilágítást és új célt világítanak meg, amikor a második rakéta a céloktól 

akár 60-100 km-re is lehet, de kinematikailag a következő két célpont alig tér el az első kettőtől. Ez 

esetben képes lenne a Vega eltalálni az indítás után követésbe vett eltérő a második célt úgy, hogy 

eredetileg más célra történt a rakéta indítása. Még a kőkorszaki Volhov is képes volt AVR-el indítás utáni 

célmegvilágításra – lásd később –  addig az AVR adta az adatokat a rávezetéshez. 

Ehhez elképesztően jól képzett és gyakorlott személyzet szükséges, továbbá megfelelő harchelyzet, de 

a rendszer pusztán elvi szinten technikailag képes rá.  

http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega.html
http://www.ausairpower.net/APA-S-200VE-Vega-Sites.html
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Közepes és nagy hatótávolságú légvédelmi rakéta-rendszerek Magyarországon 1987-ben, az ábra a mellékletek között is megtalálható. 
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1.1.1.2.5. Sz-300 (SA-10/SA-20) légvédelmi rakétarendszer család48 

Immáron tehát a ’60-as évek végét írjuk. Moszkva körül több, mint egy évtizede kiépült az Sz-25 Berkut 

légvédelmi rendszer kettős gyűrűje, majd azt követően telepítették a Dvina, Gyeszna majd Volhov 

osztályokat több más nagyváros köré, kiegészítve kismagasságú célok ellen Nyeva osztályokkal. A ’60-as 

évek közepétől megkezdték a nagy hatótávolságú Sz-200 Angara és Vega légvédelmi a rakéta-rendszerek 

telepítését. Minden akkor szóba jöhető fenyegetés ellen fel voltak vértezve a védendő célok. Az AGM-28 

Hound Dog 17 km magasan kétszeres hangsebességgel vagy kis magasságú profillal, de a B-58 Hustler 

kétszeres hangsebességre képes bombázó sem volt leküzdhetetlen, ahogy a háromszoros hangsebességre 

képes AGM-69 SRAM, de még a soha hadrendbe nem állított B-70 bombázó ellen is felkészültek. A 

legnagyobb kihívást jelentő célok leküzdése is lehetséges volt legalább az Sz-200-zal (és PVO MiG-25 

vadászgépeivel), még ha csak bizonyos korlátozássokkal voltak ezekre képesek (paraméter távolság érték, 

célsebesség). 

Az fejlődés azonban nem állt meg. Az USA számára nyilvánvaló lett, hogy a nagy magasságban repülő 

bombázókkal való támadás a kiépült szovjet rakétás légvédelmi rendszerek esetén csak akkor vezetne 

sikerre, ha az néhány célra korlátozódik, de még akkor is hatalmas veszteségekkel járna a nagy 

hatótávolságú rakéta-fegyverzet ellenére is. Az AGM-28 nagy magasságú támadó profilja esetén is mélyen 

be kellett repülni a szovjet légtérbe a célok többségénél, nem beszélve az AGM-69-ről. Az AGM-28 

legfeljebb kb. 1200 km-ről az utóbbi legfeljebb 200 km-ről volt indítható. A nagy sebesség és repülési 

magasság sem jelentett már védelmet, az Sz-200 Vega maximális célsebessége és magassága lefedte az 

összes lehetséges célpont paramétereit. A támadó oldalról nézve a sebesség és repülési magasság további 

növelése egyszerűen értelmetlen volt, tovább gyakorlatilag lehetetlen is volt reális műszaki és 

költségkereteken belül gondolkodva. 

A megoldás az akkor hadrendben levő támadó fegyvereknél kisebb magasságon és még nagyobb 

távolságról indítható eszközök tervezése volt. A lehetséges fenyegetések a ’70-es évek legvégétől a 

levegőből indítható AGM-86 ALCM,49 a kicsit később érkező szárazföldi és hajóról (később már 

tengeralattjáróról is) érkező BGM-109 Tomahawk,50 illetve ezek indító platformjai a régebbi B-52 és az új  

B-1 bombázók voltak. A fenti, akkor új fegyvereket hívja a mai magyar sajtó – és szaksajtó is sajnos pedig az 

elnevezés igen pontatlan – cirkálórakétáknak, vagy manőverező robotrepülőgépeknek.51 (Az angol 

terminológia ezekre a „cruise missile”). Ezek a robotrepülőgépek az akkor forradalmian új TERCOM 

vezérléssel rendelkeztek, ami képessé tette őket robotpilótával teljesen autonóm terepkövető,  

30 méter magasan történő repülésre. A B-1 kis magasságon (60 méter) szintén terepkövető radar 

használatával közelítette volna meg a Szovjetuniót. 

  

                                                           
48

 http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s300.html Lengyel nyelvű, Google fordító az ábrák kivételével lefordítja 
angolra.  

49
 http://www.designation-systems.net/dusrm/m-86.html  

50
 Légi indítását tesztelték B-52-ről, de végül hadrendbe soha nem került. 

51
 A 6. fejezetben erre még visszatér az írás, az utóbbi már inkább pontosabb. 

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/pzr_s300.html
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-86.html
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Hogy az ICBM és tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták korában mi szükség volt a stratégiai 

bombázók további rendszerben tartására sőt, újak fejlesztésére az már önmagában érdekes kérdés, de 

ez már erősen szubjektív kategória. A Szovjetunió felhagyott ezzel, az USA nem. 

Szerintem felesleges volt a B-1 Lancer kifejlesztése, mert ugyanazt a fegyvertípust juttatta célba, mint 

a B-52. Az ICBM-ek és a tengeralattjárókról indítható ballisztikus rakéták mellett egyáltalán mi szükség 

volt a nagyvárosok lerombolásához egy ilyen fegyverre? 

Az ICBM-ek ellen Moszkvát leszámítva semmiféle védelem nem létezett, de Moszkva köré telepített 

nukleáris töltetű rakétákat használó rendszer kapacitása is véges. A BGM-109 és AGM-86 sokkal inkább 

felelt meg különleges katonai célpontok, mint városok ellen. Azok ellen egyszerűen pazarlás ezek 

használata. 

(Már ha egyáltalán a nukleáris háborúnak lenne bármi értelme az égegyadta világon...) 

Ezen új fegyverek pontossága lehetővé tette az atombiztos bunkerek és megerősített felszíni 

létesítmények elpusztítását is. Az AGM-86 és BGM-109 olyan pontosak voltak, hogy egyes megerősített 

pontcélokat képesek akár nukleáris harci rész nélkül is megsemmisíteni. (Magyarországon a 

Szarvaspusztán telepített AVR rendszert minden további nélkül.) Nukleáris harci rész használatkor nincs 

az a létesítmény, ami kibírná, hogy az ajtaján – szó szerint – egy 200 kt hatóerejű nukleáris fegyver 

„kopogtat” be. Ezekkel kiiktathatóak voltak a VSz nukleáris fegyvereket tároló létesítményei, illetve a 

legerősebben védett vezetési pontok is, mint pl. az automatizált vadász rávezető rendszer kulcs elemei. 

Azt hozzá kell tenni, hogy a B-1A fejlesztése 1969-ben kezdődött, és effektíve egy „felfújt”  

FB-111 volt, amely az akkor „mindenhatónak” tekintett alacsony magasságú behatolásra volt 

kihegyezve, erre pedig jobb volt, mint a B-52. A B-1A-t alapvetően a földháttérben repülő célpontok elleni 

vadászgéptől (MiG-31) való félelem ölte meg, később a B-2A-t eredményező ATB programra bízták ennek 

a kérdésnek a megoldását. A B-1B alapvetően átmeneti megoldásnak volt szánva, ennek megfelelően 

alakult gyártási darabszáma, ami 100 darabnál megállt, amíg az ATB program sorozatgyártása 

beindulhat. Nagy vita volt a program körül, de a logika a döntés mögött részben érthető. (Cifka Miklós 

kiegészítése.) 

A kismagasságú behatoló B-1A-nak a nagy magasságú maximális sebessége valószínűleg csak a 

szokásos USAF mánia eredménye volt, de ezt is elfújta a változás szele, ami érintette a harcászati 

követelményeket is. A szívócsatornába tett RCS csökkentő elem után már elméleti szinten sem volt meg a 

képessége a B-1B-nek a nagy sebességre, M1,2 lett a plafon még nagy magasságban is. (Eredetileg 

kismagasságon volt ekkora az elvárás.) 

Az persze más kérdés, hogy a hidegháború vége után nem nukleáris fegyverek új generációjával 

(JDAM) a B-1B egészen másra lett használva, mint amire kitalálták. A hidegháború alatt a Lancer 

bombázók csak nukleáris csapásmérésre voltak alkalmasak, a hagyományos csapásmérő képességet 

legfeljebb nem nukleáris harci résszel felszerelt AGM-86-tal érhették el, „buta” bombákat nem 

integráltak a fegyverzetébe. 

Az egész szépsége az, hogy a hidegháború vége a B-2 gyártását kaszálta el, így az átmenetinek szánt 

B-1B típusból ma is kb. 60 darab példány aktív, míg a B-2 gyártása a 20 példánynál befejeződött. 
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A fenti a manőverező robotrepülőgépek nem nagysebességű támadó fegyverek, maximális sebességük 

mindössze 800-850 km/h. Miért jelentettek mégis radikálisan más fenyegetést a korábbi fegyverekkel 

összevetve? 

 Rendkívül kis magasságon, 30 méteren vagy sík terep felett repülve akár ennél alacsonyabban közelítik 

meg célpontjaikat. Ez nagyban behatárolja a légvédelmi rakéta-rendszerek megsemmisítési zónáját, 

hiszen a radarhorizont alatt repülő célokat nem képesek észlelni és azokra rakétát rávezetni. 

 A célpontok kismagasságú megközelítésének következménye az, hogy az Sz-200 által képviselt 

területvédelemi képesség ilyen célok ellen az akkori légvédelmi rakéta-rendszerekkel nem volt 

megvalósítató sőt, mai napig nincs olyan szárazföldi telepítésű légvédelmi rakéta-rendszer, ami erre 

képes lenne.52 Az Sz-300-zal is a Berkut/Volhov közepes magasságú HMZ szintéjére zuhant vissza a 

megsemmisítési zóna maximális távolsága kismagasságú célok esetén, vagy még azt sem érte el A 

védendő célokat körbe kellett telepíteni igen drága légvédelmi osztályokkal körkörösen, ha azok 

védelmét komolyan gondolták. Gyakorlatilag az összes korábbi erőfeszítést lenullázta a kismagasságú 

nagy távolságú behatolásra képes fegyver. 

 A körkörös telepítési forma miatt fel sem merülhetett, hogy néhány nagyvárost, haditengerészei 

támaszpontot és nukleáris fegyvertárolókat leszámítva mást is védjenek az új légvédelmi rendszerrel, ez 

pénzügyi képtelenség lett volna. 

 A manőverező robotrepülőgépek indítási távolsága elérhette a 2000 km-et, mindkét robotrepülő típus 

kb. 2500 km-et képes repülni, tehát bőven a légvédelmi rakéta-rendszerek megsemmisítési zónáján kívül 

indíthatóak. Ezekkel a hatótávolság értékekkel akár kerülő úton is képesek voltak elérni Moszkvát és a 

Szovjetunió területének nagy részét még akkor is, ha nem a legrövidebb irányban egyesesen repülve 

tették meg az utat. Ez azt jelentette, hogy a honi légvédelem elfogó vadászgépeinek kellett volna a 

robotrepülőgépek döntő részét lelőnie. A legjobb az lett volna, ha még a bombázókat indítás előtt 

lelövik, de ez utóbbira az esély meglehetősen csekély volt. A területvédelmi koncepciót ezután nem az 

Sz-300 légvédelmi osztályok telepítése, hanem MiG-31 Foxhound rendszeresítése jelentette. Kicsit furán 

hangozhat, de az Sz-300 ilyen célok esetén pontvédelmi funkciót lát el, még ha nem is a klasszikus 

értelemben véve. (A klasszikus pontvédelmi légvédelmi rendszerek hatótávolsága legfeljebb 10 km.) 

A bombázók lelövése csak mélyen a Szovjetunióban levő céloknál jött volna szóba, ahol a hatalmas 

indítási távolság ellenére is a szovjet határhoz közel vagy akár be kellett repülni az ország fölé. Fel sem 

merülhetett, hogy pl. a Csendes-óceán felett elfogják a bombázókat akár 1500-2000 km-re a 

Szovjetuniótól. Ehhez egész egyszerűen nem volt elég MiG-31, illetve annak hatósugara is elégtelen volt 

légi utántöltési képesség hiányában. (A hidegháború végéig csak maroknyi MiG-31 volt légi 

utántölthető.) A következő oldali ábrán látható, hogy a Szovjetunió lényegében egész területe elérhető 

2000 km-es indítási távolsággal az óceánok felül, ahova a MIG-31-nek esélye nem volt elrepülni, 

nemhogy őrjáratozni. 

  

                                                           
52

 A haditengerészeti légvédelmi rendszereknél az a témára újra felmerül, lásd később. 
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Szárazföldi területek távolsága az óceánoktól. 

Egy nukleáris háború esetén erősen kétlem, hogy bármely ország területi szuverenitása érdekelte 

volna az USA-t vagy a Szovjetuniót, az amerikai AGM-86-asok simán átrepültek volna a Szovjetunió felé 

bármelyik útba eső ország, pl. Pakisztán vagy Irán felett. Na, nem mintha ezek az országok képesek 

lettek volna lelőni, vagy akár csak nyomon követni / érzékelni az alacsonyan haladó robotrepülőgépeket. 

Érdemes néhány szót szólni a MiG-31-ről, mert annak képességei és funkciói erősen összefüggenek az 

Sz-300-zal. Nagyon „parasztosan” fogalmazva a MiG-31 egy repülő és miniatürizált Sz-300, 4 db R-33 

rakétával, 4 db célcsatornával a fázisvezérelt radarnak köszönhetően, de körkörös felderítő képesség 

nélkül, amit az Sz-300-nál a Big Bird radar biztosított, lásd később. Ezekért a hátrányokért cserébe a 

rendszer megsemmisítési távolsága nagyobb volt kismagasságú és nagymagasságú célok ellen is 

egészen a ’90-es évek közepéig. Nagy magasságú célok ellen ez Sz-300PM/PMU1 már azonosnak 

tekinthető, a PM2/PMU2 változatok meghaladták a MiG-31 és R-33 páros képességeit hatótávolság 

terén. 

A nagy magasságban repülő MiG-31-et (és az A-50 Mainstay légtérellenőrzőt) nem korlátozza a 

radarhorizont felderítésben, illetve a légvédelmi rakétához képest töredék méretű légiharc rakétával is 

100 km-es nagyságrendű megsemmisítési távolság érhető el. A magasan repülés hátránya viszont, hogy 

a kisméretű célpontokat földháttérben kellett megtalálnia és leküzdenie a MiG-31-nek. Emiatt az R-33 

légiharc rakéta a vadászgépek elleni rakétákhoz képest méretes lett, ahogy a gép radarja is és maga a 

hordozó platform is. 

A MIG-31 az A-50 légtérellenőrző géppel igazán hatékony, ami viszont még a Szovjetunió 

összeomlásakor sem állt rendelkezésre elégséges mennyiségben és akkor nem is volt kiforrott. 

Lényegben az A-50 biztosítja azt körkörös felderítési képességet, amit az Sz-300 esetén az ezred/dandár 

vezetési osztály az RLO (Big Bird) radarral és az 55K6 vezetési harcállásponttal. 

A MiG-31 hadrendbe állítása azonban nem jelentette azt, hogy a MiG-31 őrjáratokon átjutó támadó 

fegyverekkel honi légvédelemnek nem szükséges foglalkoznia. Az robotrepülőgépek magasságán érkező 

célok ellen az összes akkor rendszerben álló honi légvédelmi rakéta-rendszer közül legfeljebb a Nyeva 

legkorszerűbb változata lett volna használható, de Moszkva köré nem telepítettek ilyen osztályokat. Még, 

ha csak a belső Berkut gyűrű mellé telepítettek volna Sz-125 osztályokat a körkörös védelemhez, akkor is 

embertelen mennyiségre lett volna szükség azokból. 
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Egy bombázógép akár 8-20 db ilyen eszközt is indíthatott egymás után percek alatt, tehát alatt rengeteg 

bejövő céllal kellett számolni egy igen kis területen igen rövid idő alatt, hiszen a manőverező 

robotrepülőgépekkel is célszerű egy ponton megkísérelni az áttörést. Egy célcsatorna nem lett volna elég, 

célcsatornánként kellett volna 1 db Nyeva osztály. A belső gyűrű 22 darab Berkut ezredből állt, ami 6 db 

célcsatornát feltételezve – ennyi célcsatornával bírt az Sz-300 első változata is – tartalékok nélkül, minimális 

átfedéssel 132 db Nyeva osztályt telepítését jelentette volna, csak Moszkva köré úgy, hogy a 

megsemmisítési zónák semmilyen szinten nem fedik át egymást és csak kis távolságú célleküzdés 

valósítható meg. Belátható, hogy ennek túl sok értelme nem lett volna. 

A cél tehát egy olyan légvédelmi rendszer megalkotása volt, ami képes volt 30 méteren repülő célokat is 

leküzdeni még akkor is, ha azok tömegesen érkeznek, tehát az új légvédelmi rendszer egyetlen osztályának 

is több célcsatornásnak kellett lennie. Egyetlen célra szolgálatba állítani egy új honi légvédelmi rendszert 

nem lett volna gazdaságos, tehát legalább a Sz-75M Volhov hatótávolságát (~55 km szubszonikus célok 

ellen, passzív szakaszban) el kellett érnie közepes magasságú célok ellen. 

A távlati terv ennél azonban sokkal több volt, már a kezdetekkor megfogalmazott cél nemcsak a Volhov 

és Nyeva, hanem Vega leváltása is volt az Sz-300-zal, idővel a Vega megsemmisítési távolságát is el kellett 

érni a továbbfejlesztésekkel. Ez nem volt egyszerű feladat, ezért igen bölcsen a lépcsőzetes fejlesztés 

mellett döntöttek és nem „egy szuszra” próbálták megoldani a feladatot. Ennek a feladatnak a teljesítése 

évtizedeket vett igénye. 

Az Sz-300 család evolúciójának könnyebb áttekintéséhez a következő oldalon található ábra nyújt 

segítséget, amin láthatóak az szovjetek/oroszok által használt és az export változatok típusjelzései az 

azokhoz tartozó legkorszerűbb rakétákkal. (Az ábrát Hpasp készítette.) 

A fejlődési fán az Sz-300V légvédelmi rendszer is látható, amit egy másik iroda fejlesztett ki. Az Sz-300P 

családot a ma Almaz nevet viselő iroda elődje, az Sz-300V-t mai nevén Antejnek hívott iroda elődje alkotta 

meg. (Mára a két irodát egybe olvasztották.) Bár a két rendszer típus sorszáma azonos valójában teljesen 

eltérő rendszerekről van szó, eltérő koncepcióval. Az Sz-300P család a honi légvédelem számára készült, 

míg Sz-300V a csapatlégvédelem front szintű légvédelmi rendszerének készült. Az Sz-300P család 

megalkotásánál nem volt cél az ballisztikus rakéta elhárító képesség – ma már ez is fontos –, addig az  

Sz-300V-nél a Pershing 2 ballisztikus rakéta elleni védelem kiemelt jelentőséggel bírt.  

Az Sz-300P család fejlesztése során figyelembe vették a vietnámi tapasztalatokat: 

 Az ellenfélé a légifölény, cél egy terület (város) megvédése, de adott esetben az „üss és fuss taktika” 

használata is szükséges lehet. Ez utóbbi inkább a szovjet-orosz barát országokkal történő esetleges 

konfliktusok esetén fordulhat elő a VSz országokban jellemzően fix tüzelőállásokban települtek volna, 

a Szovjetunió területén is így tették. 

 Körkörös lefedettség, gyors áttelepüléssel. A körkörös lefedettség a kereső radarral vonatkozik, ettől 

még a tűzvezető radar oldalszög korlátja továbbra is létezik rávezetés alatt. A tűzvezető radar 

körkörösen ettől függetlenül tetszőleges irányba képes fordulni indítás előtt. 

 Továbbra is több radar szükséges egy osztálynál, viszont emiatt minden osztály kitűnő kismagasságú 

autonóm célfelderítéssel rendelkezik. (Körkörös közepes/nagy magasságú felderítő, kismagasságú 

felderítő és tűzvezető radar.) 
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A robotrepülőgépek által jelentett fenyegetés olyannyira sürgetővé tette az új légvédelmi rendszer 

hadrendbe állítását, hogy az eredeti tervekkel ellentétben a kevésbé mobil, utánfutókra szerelt 

változatának telepítését megkezdték 1978-ban, az Sz-300PT változatot az 5V55K rakétával. Az 1978 és 1983 

között gyártott, fix telepítésű 56 db Sz-300PT Birjúza (SA-10A) Moszkva körül egy az egyben váltotta le az 

Sz-25 ezredeket, 1 db Sz-25 ezredet 1 db Sz-300PT harci osztály váltott le. Rádió-parancsközlő távirányítású 

5V55K rakétája 47 km hatótávolságú, alsó megsemmisítési magassága 25 méter volt.  

Az Sz-300 felépítése egyes területeken nem tért el a korábbi honi légvédelmi osztályokétól. Egy  

Sz-300PT osztály többféle radarral rendelkezett az eltérő feladatokhoz, de azok elosztása már eltért a Dvina 

és Volhov osztályokétól. Az Sz-300 működésének megértéshez szükséges ismerni azok szervezeti 

felépítését. Az Sz-300 rendszer harci osztályai légvédelmi ezredekbe vagy dandárokba tagozódtak be. Ez 

ezredet 1-4 db harci osztály + 1 db vezetési osztály, egy dandárt 5-6 db harci osztály + 1 db vezetési osztály 

alkot. Moszkva körül 56 db Berkut ezred volt, ami azt jelenti, hogy voltak 6 db osztályos és voltak kevesebb 

osztályból álló Sz-300PT dandárok is. 
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A korábbi honi légvédelmi rakéta-rendszerekhez képest 

eltér abban, hogy csak az ezred/dandár vezetési osztálya 

rendelkezett nagy hatótávolságú körkörös közepes és nagy 

magasságú felderítő radarral, erre a célra az 5N64K RLO (Big 

Bird) radart tervezték.53  

Ennek a radarnak ugyanaz a feladata, ami a P-12/18 

(Dvina/Volhov), P-15 (Nyeva) vagy a P-14F (Vega) radarnak, a 

körkörös célfelderítés és a célok osztályozása. Az RLO által 

felderített adatokat az ezred/dandár vezetési pontján 

keresztül (5K56 PBU, F9 kabin) továbbítja a harci osztályok felé, az ezred vezetési pontján jelölik ki a célokat 

közepes és nagy magasságban normál üzem esetén.(Balra fent látható az 5N64 RLO.) 

Az RLO radar sajátossága, hogy nem egy, hanem egyszerre két irányban keres, tehát azonos forgási 

sebességgel az információk frissítése kétszeres sebességgel történik, mert két nyalábbal „söpör” ellentétes 

irányokba. Két oldalról a tölcsérsugárzó világítja meg időosztásosan a PESA fázistoló rácsot miközben forog 

körbe a radar. A körbeforgás idejéhez képest a PESA radar helyszögben végigtapogatja mindkét oldalt a 

nyalábszélességben a légteret. Oldalszögben tehát mechanikus pásztázású a radar, helyszögben 

elektronikus nyalábeltérítéses. 

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy egy harci osztály ne tudna önállóan célt keresni, de erre csak 

bizonyos korlátokkal képes. 

Az alacsonyan közeledő robotrepülőgépek felderítésére a harci osztályok 

egy külön kismagasságú, körkörösen pásztázó, folyamatos hullámú 

célfelderítő radarral rendelkeztek, ez volt az 5N66 NVO (Clam Shell). Mivel a 

kismagasságú célok ellen a horizont nagyban korlátozza a felderítési 

távolságot, ezért ez a radar állványra volt telepítve.  

A radar megemelésével 30 méteren repülő célokkal számolva 35 km-ről 

nagyjából 45 km távolságra tolja ki tökéletesen sík terep esetén a 

radarhorizontból adódó maximális kismagasságú felderítési távolságot. Ez 

nem tűnik nagy előrelépésnek, de a nagy távolság paraméterrel érkező célok 

esetén számottevő. Ez a különbség megsemmisítési időablak miatt fontos. A 

radar forgási sebessége 20 fordulat percenként, ezzel a rövid időre 

felbukkanó célok is gyorsan követésbe vehetőek. 

A következő oldali ábrákon 10 méteres (RPN) és 30 méteres antenna 

magassággal (NVO) számolt idealizált felderítési zónák láthatóak tökéletesen 

sík terep esetén, 20, 25 és 30 km-es célparaméter távolságokkal. Jól látható, 

hogy ez a kis többlet az NVO felderítési távolságát nézve mennyivel több időt 

biztosít a célfelderítésre, hogy az RPN azonnal követésbe vehesse a célokat 

és a rakéta időben célba érjen, mielőtt a célpont kirepül a HMZ-ből. (Lásd később.)  

                                                           
53

 A Vega kicsit hasonló volt ehhez, ahol az osztálycsoportnak volt egy darab közös felderítő radarja, de ott az osztályok 
egymás mellett voltak az Sz-300PT-nél viszont az osztályok között akár 20-40 km is lehet a távolság. 
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A radarantenna telepítési magasságának hatása a célkeresésre NVO-val (balra) és az RPN célkövetési képessége 

(jobbra) idealizált esetben, tökéletesen sík terep esetén. 

A rakéta rávezetésért felelős a 5N63 RPN (Flap Lid) célmegvilágító 

és rakéta rávezető rádiólokátor (F1 kabin). Ez a radar mechanikus 

módszer helyett már elektronikus nyalábeltérítéssel legyezett oldal- 

és helyszögben is, PESA elven működő radar volt. (Bal oldali képen.) 

A felderítő radar alapján kapott adatoktól keskeny, 1 fokos 

tűnyalábokkal világíthatta meg a célokat a teljes pásztázási 

tartományban másodpercenként százas nagyságrendű alkalommal. 

Ez (is) tette lehetővé azt, hogy a rendszer egyetlen tűzvezető radarral 

egy 105 fokos oldalszög tartományon belül szimultán célleküzdésre 

legyen képes a rendszer.  

Az elektronikus nyalábeltérítéssel az RPN kellően sűrűn (időben) 

képes volt több célt is megvilágítani a mechanikus legyezéssel ellentétben, ráadásul igen széles oldal- és 

helyszög tartományban. A felderítő radar adatai alapján miután a célokat követésbe vette az RPN, azok 

mért sebesség és irány adataival, további tűnyalábokkal pillanatokra törtérő megvilágítással lehetséges a 

célkövetés és rakéta rávezetés. 

A rakéták rávezetése alatt az PRN jellemzően egy fix pozícióban áll, csak 105 fokos helyszögben képes 

célt megvilágítani, de az RPN 360 fokban tetszőleges irányba állítható, elvileg akár rakéta rávezetés alatt is, 

amennyiben ez szükséges. Ez nem jelenti azt, hogy az RPN teljes körbeforgásra képes, mint a felderítő 

radarok. Az RPN képes balra fordulni például 200 fokot és jobbra is a középvonaltól, de „egymenetben” 360 

fokot egy irányba nem. (A oldalszög értékekre csak a példa kedvéért szerepelnek, nem egzakt értékek a 

rendszerre vonatkozólag, csak személtető funkciójuk van.) 

A Berkut esetén a hatalmas Yo-Yo radar antennákból 2-2 darab antennát kellett nagy sebességgel 

pörgetni – mechanikus legyezés – helyszög és oldalszög szerint is Annak sajátos mellékhatása volt, hogy 

azzal az egész megsemmisítési zónát pásztázták le, míg az Sz-300PT esetén az RPN csak a célokat világítja 

meg. A Yo-Yo féle megoldás rávezetési szempontból túlzás, hiszen teljes tartományt letapogatja, ez a 
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sajátos mellékhatása a mechanikus legyezésnek. Hasonló képesség a „radargyilkos” rakéták ellen egyáltalán 

nem lenne hátrányos bármilyen légvédelmi rakéta-rendszer számára. (Honi légvédelemnél a települési 

helyek többségénél ilyen veszéllyel számolni sem kellett.) A probléma csak az, hogy Yo-Yo féle hatalmas 

antennákkal nem lesz semmilyen légvédelmi rendszer mobil.  

Az Sz-25 rendszer egyetlen osztálya 60x60 fokos oldal- és helyszög tartományban volt csak képes rakétát 

rávezetni, míg az Sz-300PT körkörösen, utánlövési képességgel is bírt. Még egyetlen Sz-300 harci osztály egy 

fix RPN beállítással is 105 fokos szöget fedett le, továbbá és áttelepíthető, nem fixen lebetonozott rendszer 

volt. Viszont a tűzvezető radar „intelligenciájának” mellékhatása az egyben viszonylagos vakságát is 

jelentette a rendszernek célfelderítési szempontból, ezért rendelkezik többféle radarral egy osztály, 

nemhogy az egész ezred/dandár. 

Az Sz-300PT-nél radar oldalról tehát biztosítva volt a szimultán célleküzdés, a vezérlésnél is megoldható 

volt annak ellenére, hogy ez a változat még rádió-parancsközlő vezérléssel rendelkezett, de azt a 

mobiltelefonokhoz hasonló időosztásos technikával használta.54 Ezekkel érte el az Sz-300PT, hogy egy 

időben 6 db célra 12 db rakétát volt képes rávezetni. (Már az Sz-25 Berkut is 4 db antennával megoldotta a 

20 db célcsatornát 20 évvel korábban.) 

 

A vietnámi tapasztalatokból és a várható célsűrűségből az következett, hogy az egy osztálynál tűzkészen 

álló rakéták mennyiségét drasztikusan meg kell növelni a kellő szintű védelemhez. A Dvina/Volhov 6x1 db, a 

Nyeva 4x2 vagy 4x4 db állványon levő rakétája helyett egyetlen Sz-300PT harci osztály 48 db rakétával 

rendelkezett. Ez a következőképpen tevődött össze, minden harci osztály rendelkezett: 

 4 db 5P85PA indító szakasszal (пусковой комплекс), minden indító szakasz 

 1 db F3 kabinnal (аппратный контейнер) 

 3 db 5P851 BPU vontatott indítóállvánnyal (KRAZ-260) (буксируемая пусковая установка) 

 Minden indítóállvány 4 db 5V55K később 5V55R ZUR 47 km, később 75km hatótávolságú 

légvédelmi rakétával (зенитная управляемая ракета) 

Tehát egyetlen osztály így 4x3x4 = 48 db indítható rakétával rendelkezett. A rakéták elhelyezése és 

alapvető kialakítása teljesen eltért az összes korábbi honi légvédelmi rendszerétől. A rakéták 

konténerekben kerültek szabad ég alatt levő állványok helyett, ez olyan koncepció volt, amit akkor még 

csak a 9K33 Osza AK és AKM használt, manapság ez számít korszerűnek és elterjedtnek A konténerek 

szállítási helyzetben vízszintesen feküdtek a szállító járművön, telepítést követően konténerek függőleges 

helyzetben vannak felállítva, lásd a későbbi ábrákon. 

A rakéta egyfokozatú mint a Sz-25 rakétája volt, nem volt szükség leváló gyorsító fokozatra, mint az 

összes korábbi honi légvédelmi rendszernél. Ellenben a Berkuttal az Sz-300 szilárd tüzelőanyagú hajtóművel 

rendelkezett, mint a Nyeva, viszont a rakéta kinematikai képességei messze felülmúlták a Nyeváét annak 

ellenére, hogy alig nagyobb nála. (Viszont kb. kétszer akkora tömegű.) Tehát az Sz-300-hoz megalkotott 

rakéta egyesítette a Berkut és Nyeva összes előnyét, de sikerült az Volhov, Nyeva és Vega hátrányaitól 

megszabadulni.  

                                                           
54

 https://en.wikipedia.org/wiki/Time-division_multiplexing  

Már az Sz-25 Berkut is képes volt erre, egy RPK antennával 5 db rakéta számára volt lehetséges RPK jel adása. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Time-division_multiplexing
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A szilárd tüzelőanyag és a konténeres tárolás nagyban megkönnyítette az üzemeltetést, a rakéta 

élettartamára és időjárás-állóságára is rendkívül kedvező hatással voltak ezek. A rakétákat a függőlegesen 

felállított konténerből gáz katapulttal 20 méter magasra dobják fel, majd azt követően indul a 

menethajtómű, melynek működési ideje kb. 10-11 másodperc. Ez alatt gyorsul fel a rakéta röppályától 

függően 1800-1900 m/s égésvégi sebességre (~ Mach 6). Az Sz-300PT/PSz/PMU maximális célsebessége 

1200m/s (~Mach 4) volt. 

Mivel az első Sz-300 változat rádió-parancsközlő rávezetést használt ez kezdetben korlátozta annak 

megsemmisítési zónáját a vezérlés alapelve miatt. A távolsággal nő a radar mérési hibája, ami egy ponton 

túl akkora, hogy a rendszer nem képes kellő biztonsággal eltalálni a célpontot. Ezért van  

– a későbbiekben látni fogjuk – hogy bár a rakéta mérete és tömege alig változott 40 év fejlődés alatt, a 

korszerűbb Sz-300 változatok egészen elképesztő méretű megsemmisítési zónát képesek elérni. Ez a 

vezérlési módszer változásának (rádió-parancsközlőről SAGG-ra váltás) és a radarok teljesítményének 

köszönhető, nem a rakéta kinematikai paramétereinek drámai változásának.  

Már az első rakéta égésvégi sebességével (1,9 km/s) rendelkező ballisztikus rakéta hatótávolsága messze 

47 km felett van, kb. 400 km hatótávolság adódik ezzel. Tehát a rakéta megalkotásakor előre gondolkoztak 

még akkor is, ha nem volt kihasználható a rakéta sebességéből adódó maximális hatótávolság az első 

változat hadrendbe állításakor. A rakéta nagy sebességének voltak előnyei és hátrányai is, ezek a 

megsemmisítési zóna bemutatásánál lesznek szembeszökőek. 

 

A nyolcvanas évek második felében a Moszkva körüli 56 db Sz-300PT-t, Sz-300PT-1A változatra 

korszerűsítették, így már azok alkalmazhatták az új 5V55R típusú rakétát is. Ez már nem rádió-parancsközlő 

vezérlés, hanem a kombinált RPK + SAGG vezérlést használta. Ezzel a rendszer maximális megsemmisítési 

zónája 75 km-re nőtt. 

A következő oldali ábrán egy Sz-300PT harci osztály eszközei, illetve a vezetési osztály RLO radarja 

szerepel, vezetési pont nélkül. 

 
70R6 Sz-300PT Birjúza (SA-10A) rendszer elemei 
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1. 5N66 NVO (Clam Shell) kismagasságú célfelderítő rádiólokátor (F5), minden harci osztálynál 1 db 

2. 5N64K RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor (F6), csak az ezred vezetési osztályánál 1 db 

3. lásd 2. pontot, (oldalnézet) 

4. 5N63 RPN (Flap Lid) célmegvilágító és rakéta rávezető rádiólokátor (F1 kabin), 

minden harci osztálynál 1 db 

5. 5P851 PU indítóállvány, minden harci osztálynál 4 indító szakasz, szakaszonként 3 db állvány, 

állványonként 4 db 5V55K, 5V55R, esetleg 5V55Sz rakétával, vagy ezek kombinációjával 

6. F3 AK tűzszakasz vezérlő kabin, indító szakaszonként 1 db 

7. F2 KP harcvezetési kabin, minden harci osztálynál 1 db 

8. 5I57 PDE Diesel elektromos aggregátor 

9. NVO felpakolva lásd 1. pontot 

10. ua 

11. ua 

12. ua 

Az Sz-300 légvédelmi rendszernél a ezred/dandár vezetési osztálya kiemelkedő fontossággal bír a harci 

osztályok harcképességét nézve. (Kivéve PMU változat, ott nincs ilyen, lásd később.) Az 5N83Sz 

ezred/dandár vezetési rendszer a következő főbb elemekből állt: 

 1 db 5N64K RLO (Big Bird) 300 km hatótávolságú célmegjelölő rádiólokátor (F6, F7, F8 kabin) 

(радиолокатор обнаружения) 

 1 db 5K56 PBU ezred vezetési pont (F9 kabin) (пункт боевого управления) 

Az Sz-300 harci osztályok számára a kismagasságú zóna felett közepes és nagy magasságban a vezetési 

osztály RLO radarja deríti fel célokat, a felderített céladatok felhasználva a vezetési pont (PBU) jelöli ki és 

továbbítja a célok koordinátáit megsemmisítésre a harci osztályok felé.  

A harci osztályok csak kismagasságú körkörös NVO felderítő rendelkeznek, azzal egészítik ki maguk körül 

kis magasságon a saját helyzetképüket, hiszen az ezredenkénti / dandáronkénti egy darab RLO radart 

horizont a kismagasságú célok tekintetében bekorlátozza. A harci osztályok a vezetési ponttól csak a 

megsemmisítésre kijelölt céljeleket kapják meg, a többiről célról nincs információjuk, csak amit a saját NVO 

vagy végszükség esetén az RPN derít fel.  

(Minden osztály számára az RLO biztosítása túlzás lett volna és megengedhetetlenül drágává tette volna 

a rendszert, vezetési osztály egy harci osztály árának kb. 2/3-át tette ki, egy osztály 14 millió Rubelbe került, 

a vezetési osztály 10 millió Rubelbe került.)) 
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RPN keresési üzemmódok és a Sz-300PMU osztály felépítése.

55
 

Az RLO radar nélkül az osztályok közepes- és nagymagasságú helyzetkép alkotó képessége lényesen 

gyengébb, mert az RPN és NVO radarok nem arra lettek tervezve, hogy az osztályok körül teljes légtérben 

hajtsanak végre önálló célkutatást (az RPN oldalszögben, az NVO helyszögben korlátos). Az RPN 

használatával tűnyalábokkal erre is van mód, de ez sokáig tart, ráadásul forgatni kell hozzá az RPN-t, mert 

azt nem körkörös pásztázásra tervezték. A teljes légtérben RPN-nel végzett keresés a „radargyilkos” rakéták 

miatt is rossz választás, mert már a felderítés alatt is támadhatóvá válik a rendszer, ráadásul nehezen deríti 

fel az ilyesfajta bejövő fenyegetéseket az RPN, mert ezek akár a radar oldalszirmain is érkezhetnek vagy 

akár hátulról is. 

Az RPN ettől függetlenül képes célt is keresni 4x12 illetve 1x105 fokos pásztázással. A kismagasságú 

kutatás 1x105 fokos üzemmóddal, a tervtáblán vagy rádión kapott célkoordinátán keresés 4x12 fokos 

üzemmóddal történik, lásd az előző oldali ábrán. Annak ellenére, hogy az RPN forgatható a korábban tett 

forgatási korlát miatt ez valójában egy 105 fokos helyszög tartományban levő keresést jelent. Össze sem 

mérhető ez felderítési képesség az RLO által biztosított körkörös helyzetképpel. 

Az ezred/dandár vezetési pontja automatizált üzemű, az operátor számára rangsorolja és felajánlja a 

célokat olyan módon, ahogy a Patriot rendszernél bemutatásra került, ezeket természetesen módosíthatja 

az operátor. A fenti képen a körkörös nagy kijelzőn láthatóak az RLO által felderített célok, mellette a balra 

levő kijelzőn az osztály számára kijelölt és továbbított célok vannak megjelenítve. A vezetési ponton 6 db 

munkaállomás van, egy vezetési pont legfeljebb 6 db harci osztály számára képes céladatokat szolgáltatni. A 

vezetési pont képes a szomszédos vezetési ponttól is digitális kapcsolaton keresztül adatokat kapni, ez 

hasonló a Patriot rendszer koncepciójához. 
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 Der Fla-Raketenkomplex S-300PMU in der NVA, 89. oldal, 
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Egy kép az ezred/dandár vezetési pontból. 6 db munkaállomás található egymás mellett, minden  

operátor egy osztály számára továbbítja a céladatokat. A képen Sz-300PM-hez tartozó PBU vezetési 
 pont váltható nem a PT/PSz-é, ezen személetesebb az belső elrendezés. 

Ezen a ponton érdemes összehasonlítani az Sz-300-at az amerikai Patriottal a vezetési módszert és 

alapvető üzemet nézve. Míg az amerikai rendszernél a zászlóalj vezetési pontja képes volt akár az irányítást 

is átvenni az FU-k felett (harci osztálynak megfelelő egység), erre az szovjet rendszer esetén nincs 

lehetőség. Az Sz-300PT/PSz koncepciójában az ember (kezelő) jelenléte hangsúlyosabb, mint a Patriotnál. A 

vezetési pont utasíthatja a harci osztályokat, hogy fordítsák el az RPN-t adott irányba, de átvenni az 

irányítást felettük nem tudja. 

További eltérés, hogy a Patriotnál az FU-k egymással is kommunikáltak, addig az Sz-300PT/Psz-nél a 

vezetési ponton keresztül zajlik a kommunikáció a szomszédos osztályokkal és ezredekkel/dandárokkal, a 

később rendszeresített A-50 légtérellenőrző (AWACS) gépekkel is ezen keresztül történik az adatforgalom.  

Az is az eltérő felfogás eredménye, hogy a Patriotnál az FU-k minden célt látnak, amit azok radarja 

felderít, ezzel szemben az Sz-300-nál a harci osztály csak az ezred/dandár vezetési pont felől kapott 

céladatokat látja, amiket kiegészít az osztály saját NVO (végszükség esetén RPN) radarja által felderített 

célokkal. Nincs önálló közepes és nagy magasságú célkeresési képesség. 

A fentiekből az következik, hogy amennyiben az Sz-300 rendszer teljes képességeinek kihasználása a cél, 

akkor bár az új rendszer mobilabb volt, mint a korábbi Sz-75/125, de a csapatlégvédelemnek nem felelt 

volna meg, de nagyobb mobilitás is csak bizonyos korlátozásokkal igaz. 

 Amennyiben csak az RPN-re hagyatkoztak, akkor az osztály 5 perc alatt tűzkész volt. Az RPN 

rendelkezett kitolható antennával, amin keresztül kaphatott céladatot az ezred/dandár RLO 

radarjától a vezetési ponton (PBU) keresztül. Ez azonban a kismagasságú célok ellen korlátozott 

képességet jelentett, mert ahhoz az NVO felállítása is szükséges. Tehát közepes és nagymagasságú 

célok elleni helyzetképet az RLO adja, tűzvezetés és korlátozott célkeresés RPN-nel lehetséges. 

 Az 5Já62 antenna rendszer telepítése 45 percet vett igénybe az Sz-300PMU export változatnál az 

AVR-rel ezen keresztül lehetett kommunikálni. A VSz tagországokban önálló harci osztályok 

exportálását tervezték, RLO radar és ezred vezetési pont (PBU) nélkül azok ára miatt. Az SzT-68 

körkörös felderítő radar felállítása is ennyi időbe került, tehát az export Sz-300PMU mobilitása a 
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szovjet PSz változtatnál rosszabb volt. Amennyiben az egész (harci) osztály áttelepült, akkor 45 

perccel a település megkezdése utánig csak az RPN tudott dolgozni és AVR kapcsolat sem volt. 

 Az NVO radar telepítési ideje 90 perc, tehát kismagasságú célok ellen a rendszer a település 

megkezdése után csak ennyivel érte el a harcképességet. Ebben az export és orosz változat azonos 

volt. 90 perc után a harci osztály teljes képességei birtokában volt, ebben nincs eltérés a export és 

szovjet változatok között. 

 Amennyiben az vezetési osztály települ át és mozog, akkor a teljes ezred/dandár elveszti a RLO által 

biztosított közepes- és nagymagasságú körkörös felderítési és légi helyzetkép alkotó képességet. A 

harci osztályok mobilitása tehát inkább csak vezetési ezred/osztály körüli mozgást jelenti, ha a fenti 

képességet nem kívánja az ezred/dandár időlegesen elveszteni. Amennyiben ellenséges behatás 

(vagy műszaki okok) miatt az RLO kiesik, akkor annak kiiktatásával az ezred/dandár harcképessége a 

töredékére zuhan vissza. Tehát a harci osztályok csak annyira távolodhatnak el a vezetési osztálytól, 

hogy az mindig védve legyen legalább kismagasságú fenyegetések ellen, de ilyenkor RPN-nel is 

szükséges lehet célt keresni és védeni a mozgó vezetési osztályt. A vezetési osztály önmagában 

teljesen védtelen.  

(Ma már Panstir rendszerrel vegyesen települnek az Sz-300/400 ezredek és dandárok, de a ’80-as és 

’90-es években erről szó sem volt.) 

 A rendszer egyetlen eleme sem páncélozott, a csapatlégvédelemnél ez az orosz megközelítés szerint 

nem elfogadható, minimum repeszvédelemmel, továbbá ABV (atom, biológiai és vegyi fegyver) 

védelemmel kell rendelkeznie a járműveknek. 

A fentiek ellenére azért „trükközésre” van némi lehetőség, mert a harci osztály egysége megbontható. 

Az Sz-300PMU-nál harci osztályt ketté bontásával két helyre telepíthető az osztály. Az első tüzelőállásban 

előkészítve várakozhat a 5Já62 antenna rendszer, ami biztosítja a kapcsolatot az AVR felé, a másikban 

várakozhat az SzT-68U körkörös felderítő radar. Mindkét helyen 2 db indító blokk lehet, blokkonként 3 db 

indítóval. (Az indító blokkok egysége nem bontható meg, lásd a PMU változat bemutatásánál.)  

Ebben az esetben csak a RPN mozgott volna a települési helyek között. Ezzel a módszerrel mindkét előre 

előkészített helyen 5 perces tűzkészültséggel lehetett számolni, viszont a települési helyeket előre elő 

kellett készíteni.56 Ezek közül, amíg az egyikben üzemelt a PMU, addig a másik mozoghatott. A szovjet 

változatoknál az AVR-rel való kapcsolatot a vezetési osztályban levő vezetési pont (55K6Sz PBU) oldotta 

meg, tehát ott AVR kapcsolat is rendelkezésre áll a település megkezdését követő 5. percben. 

 

Az Sz-300 rendszer felépítésének felvázolása után, ideje szót ejteni annak hatásos megsemmisítési 

zónájáról. Ehhez első lépésben annak tisztázása szükséges, hogy mennyire más pályán haladnak a rakéták 

az korábbi légvédelmi rendszerekhez képest. Az 75/125 rendszerek esetében a rádió-parancsközlő antenna 

és a célmegvilágítás módja miatt a rakéta az osztályt és a célpontot összekötő képzeletbeli vonalon, a vonal 

köré húzott néhány fokos nyílású kúpon belül mozgott. Az Sz-200 rendszernél félaktív vezérlés, a digitális 

számítógép és a rakéta robotpilótája már ettől eltérő pályákra is képes volt a rakétát vinni sőt, igazából az 

RPK-s rendszerektől jellemzően eltérően pályán haladt a rakéta, ami saját magát vezette célra.. 

                                                           
56

 Der Fla-Raketenkomplex S-300PMU in der NVA, 99. oldal 
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Az Sz-300 rendszernél (a Patriot is ilyen) a rakéták végfázis és pályaközi korrekcióval repülő ballisztikus 

rakéták. Ez azt jelenti, hogy indításkor az akkori érvényes célparaméterek szerint a rendszer kiszámolja 

találkozási pontot és ballisztikus pályán – a cél esetleges manővereit figyelembe véve – a rakéta efelé a 

pont felé repül. Nem manőverező cél esetén csak végfázis korrekció szükséges, amennyiben a célpont 

irányt, sebességet és magasságot változtat, akkor persze a ballisztikus fázis korai szakaszában is be lehet 

avatkozni röppálya módosítással aerodinamikai kormányzással szükség esetén. 

 

Az fenti ábrán rádió-parancsközlő vezérlést használó 5V55K rakéta HMZ-jét a piros terület, az 5V55R 

rakétáét a piros és a zöld területek összessége. Sz-300PT rendszerbe állításakor az Sz-200 Vega rendszernél 

is említett rakéta felmelegedési problémát ekkor még tudták még megoldani. Az Sz-300PT a ’70-es évek 

végén kb. 30 km távolságig képes volt a horizontig célok leküzdésére, ezzel a kismagasságú 

robotrepülőgépek elleni maximális közeli HMZ kihasználható volt sík terepet feltételezve. A Moszkva körüli 

domborzat ilyen, tehát a robotrepülőgépek ellen már megfelelt a rendszer, de a nagyobb magasságon 

repülő célok ellen továbbra is szükséges volt hadrendben tartani az Sz-200 Vegát. 30 km-nél nagyobb 

távolság esetén a garantált megsemmisítési zóna azonban nem ért le garantáltan a horizontig. A szó okkal 

van kiemelve, nagyon fontos, lásd később.  

(A továbbiakban – és korábban is – a megsemmisítési zóna mindig a garantált zónát jelent, csak itt most 

ki van hangsúlyozva.) 

A rakéta felmelegedése miatt a közepes és nagy magasságú harcászati célok ellen a garantált 

megsemmisítési zóna korlátozott volt, és amennyiben az osztály képes volt magaslatra magasabbra (pl. egy 

dombtetőre) települni, akkor az alacsonyan repülő célok esetén nem volt kihasználható a nagyobb 

megsemmisítési zóna. Idealizált sík terepviszonyok esetén 40 km távolságon 5 km alatti célokat nem 

lehetett támadni sem az 5V55K, de még az 5V55R rakétával sem. 10-12 km magasságban repülő, 

esetlegesen gravitációs bombákkal támadó bombázógépek is kívül esetek a garantált HMZ-n 50 km távolság 

felett. Moszkva védelménél ez nem volt probléma, ilyen célpontokkal nem kellett számolni már a ’70-es 

években, de a rendszer exportja esetén ez már korántsem lett volna igaz.  

A harcászati repülőgépek ellen ezek a rendszerek, az akkori rakétákkal csak korlátozottan lettek volna 

használhatóak. 75 km távolságban az alsó megsemmisítési magasság kb. 17 km, az AGM-28 Hound Dog 

rakéta még támadható lett volna nagy magasságú profil esetén. Ez a tényező okafogyottá vált, mert az 

AGM-28-et 1976-ban egy évvel az Sz-300PT telepítése előtt az USA kivonta a hadrendből. 
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Hogyan néz ki rakéta röppályája a gyakorlatban? A következő oldali ábrán az Sz-300PT-A1 és Sz-300PSz 

megsemmisítési zónája látható 0 km paraméterrel, 5V55R rakétával. Az ábrán a rakéta tesztlövészetek 

során mért röppálya adatok, a pálya és az indítás utáni repülési idő van feltüntetve.57 

 
Sz-300PT-A1/PSz megsemmisítési zónája 0 km paraméterrel a ’70-es évek végén ’80-as évek elején 5V55R rakétával. 

A diagramon látszik, hogy a rakéta sokkal gyorsabb a Nyeva és Volhov rakétákhoz képest. 25 km 

(vetületi) távolságba kb. 25 másodperc alatt elér, a teljes ballisztikus röppályát figyelembe véve is ez bőven 

1000 m/s feletti átlagsebességet jelent. Távolabbi célpontok esetén ahol a rakéta lassulása kisebb az 

átlagsebesség még ennél is nagyobb. A rakéta égésvégi sebessége a ballisztikus pálya csúcsmagasságtól 

függően kb. 1800-1900 m/s (Mach 6-6,5). Ez okozza a korábban említett hőterhelési problémát.  

Nagyobb magasságú cél esetén ez kevésbé volt súlyos, az emelkedési fázis után a rakéta a ritkább 

levegőben repül, ahol kisebb a súrlódás. Kisebb magasságon repülő célnál a pálya zuhanó szakaszán a 

sűrűbb légkörbe érve azonban a rakéta végül alulmaradt az hőterheléssel folytatott küzdelemben és 

tönkrement. Ezen hatások miatt emelkedik messze a horizont fölé a garantált HMZ minimális magassága 25 

km vízszintes lőtávolság felett. 

A következő oldali diagramon a fenti ábrán levő rakéta pályákhoz tartozó mért sebesség adatok 

láthatóak. Az adatokból a következők derülnek ki: 

 A rakéta egyfokozatú hajtóműve kb. 10-11 másodpercig üzemel, ezalatt gyorsítja fel a rakétát az 

égésvégi sebességre. (Az átlagos gyorsulás a rakéta axiális tengelyében kb. 19G.) 

 30 méteren repülő cél esetén 25 km-re érve a rakéta 1800 m/s sebességről 800 m/s sebességre lassul 

le kb. 14 másodperc alatt. Ez mutatja a rakétát érő hatalmas hőterhelést. 

 A maximális megsemmisítési zóna szélén (maximális távolság, maximális magasság, a diagram jobb 

felső sarka) a rakéta sebessége még mindig 1100-1200 m/s (kb. Mach 4). A ballisztikus pálya csúcsa a 

maximális HMZ magasság közelében van. A rakéta bár magasságot itt még nem veszít, de a sebesség 

görbén látszik, hogy alig lassul. Tehát a rakéta kinematikailag messze többre lenne képes, ha a 

hőterhelés nem korlátozná le. 

                                                           
57

 A diagram a soha hadrendbe nem állított Orsa rendszer próbái alatt mért adatokból készült, a rendszer rakétája 
ugyanaz volt, mint az Sz-300PT-A1 rendszeré. http://historykpvo-2.ucoz.ru/index/0-13  

http://historykpvo-2.ucoz.ru/index/0-13
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5V55R rakéta idő-sebesség diagramja, lőtéri mérés. 

A lenti ábrán a rakéta által elérhető maximális túlterhelés van ábrázolva, a hármas számcsoportok első 

számjegye mutatja az értéket. Látható, hogy a HMZ jobb felső részén a rakéta már alig képes manőverre, a 

maximális lehetséges túlterhelés mindössze 2G. Emiatt törik le a 80 km távolság után a HMZ maximális 

magassága a PMU-1 változatnál használt 48N6 rakétának – lásd később –, mert a rakéta gyakorlatilag 

manőver képtelennek tekinthető efelett a magasság felett. Ez nem jelenti azt, hogy időlegesen a rakéta 

nem repülhet a HMZ felett későbbi változatoknál 250 km-es lőtávnál. Ekkor a pálya egyes szakaszán a 

rakéta nem képes manőverezni. 

 

A diagramon látható továbbá, hogy nemhogy a Volhov és Nyeva, de harcászati célok ellen a HMZ egész 

területén nagyobb túlterhelésre képes a rakéta, mint a korábbi honi légvédelmi rendszereknél. 

Harcászatilag kedvező mellékhatás a rakéta hajtómű rövid, mindössze 10-11 másodperces égés ideje. A 

közeledő rakéta a cél számára mindig láthatatlan, ezért a célba vett gép pilótája nem tudja, hogy mikor 

szükséges a kitérő manőver végrehajtása. (Egyes távolságok és sebességek esetén kitérő manőver sikeres 

végrehajtása akkor sem lenne lehetséges, ha a rakéta vizuálisan nyomon követhető lenne.)  
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A rakéta kinematikailag és harcászati lehetőségeket nézve teljesen más kategóriát jelentett, mint a 

Nyeva, Volhov vagy mint a Vega 40 km-en belüli és kis és közepes magasságú célok ellen. A rakéta 

sebessége és maximális túlterhelése is meghaladta az összes korábbi honi légvédelmi rendszerét, csak az 

Sz-200 Vega múlta felül nagy magasságú célok leküzdésekor. (Ez az SZ-200PM2/PMU2 és az Sz-400 változat 

megjelenéséig volt igaz.) 

 
Sz-300PMU (SA-10B) megsemmisítési zónája a ’80-as évek végén.

58
 

Ezek után lássuk részletesebben az Sz-300PMU (SA-10B) megsemmisítési zónáját, összehasonlítva a 

korábbi honi légvédelmi rendszerekkel. A fenti ábrán, látható hogy bár kismagasságú célok ellen a HMZ 

javult, azonban még itt sem ért le a garantált zóna a horizontig. 10 méteren levő antennával számolva 350 

méteres magasságban repülő cél már a horizont felett van 70 km távolságban az osztálytól. Az ábrán 70 km-

nél az alsó garantált megsemmisítési magasság ezzel szemben még mindig kb. 3 km. Persze ez is nagy 

előrelépés volt, ’70-es évek végén ekkora távolságban a garantált minimális megsemmisítési magasság  

15 km volt. 

A garantált megsemmisítési zónában (garantierte VZ az ábrán) érdekes, hogy a korábbi, a rakéta axiális 

túlterhelését bemutató ábrán a kb. 15G maximális túlterhelésű tartományt fedi le, ez valószínűleg az erősen 

manőverező célra (vadászgépek) vonatkozó HMZ. 

A minimális megsemmisítési távolság a Nyevával összevetve nagyobb, ez függőleges indítási mód és az 

indítás utáni hatalmas gyorsulás következménye. A rakéta forduló sugara még a jó maximális túlterhelés 

ellenére is ilyen nagy. Ezt viszont részben kompenzálja a rakéta manőverező képessége, emiatt a minimális 

megsemmisítési távolság a Vega 17 km-es értékével szemben jóval szerényebb, mindössze 4 km. 
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 Der Fla-Raketenkomplex S-300PMU in der NVA, 82. oldal 
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Az Sz-300-nál sincs másként, a célpont paraméterétől függően korlátos a HMZ. Ennek oka szintén a 

rakéta kinematikai képessége illetve, hogy a célpont radiális sebessége nem lehet tetszőlegesen kicsi a 

„beaming” hatás miatt. Az Sz-300PT/PSz nem folyamatos hullámú tűzvezető radart (Vega), hanem impulzus 

üzemű doppler radart használt. A digitális megoldások és doppler módszer korlátai miatt 125 km/h alatti 

radiális sebességű célokat a rendszer nem képes követni. 

A lenti táblázatban tartalmazza a különféle Sz-300 változatok által használt rakéták paramétereit: 

típusváltozat rakéta rakéta hatótáv magasság célsebesség 

- - kg km km 
km/h 
m/s 

Sz-300 PT  
(SA-10A) 

5V55K 1480 5-47* 0,025-27* 1200m/s 

Sz-300 PT-1A  
(SA-10A) 

5V55R 
5V55Sz 

1660 5-75* 0,025-27* 1200m/s 

Sz-300PSz/PMU 
(SA-10B) 

5V55R 1660 5-75* 0,025-27* 1200m/s 

Sz-300PM/PMU1 
(SA-20A) 

48N6/48N6E 
6Zh48 

1800 5-150 0,01-27 2800m/s 

Sz-300PM2/PMU2 
(SA-20B) 

48N6D/48N6E 
9M96E 

9M96E2 

1835 
333 
420 

3-200 
1,5-40 

1,5-120 

0,01-27 
0,01-20 
0,01-30 

2800m/s 
4800m/s 
4800m/s 

Sz-400** 
(SA-21) 

48N6DM/48N6E3 
40N6 
9M96 

9M96D 

1835 
1893 
333 
420 

4-250 
4-380 
1,5-40 

1,5-120 

0,01-27 
0,01-27 
0,01-20 
0,01-30 

4800m/s 
4800m/s 
4800m/s 
4800m/s 

* A megsemmisítési zóna kismagasságú célok ellen a rakéta felmelegedés miatt korlátozott, lásd később. 

** Eredeti típusjelzése Sz-300PMU3 volt, marketing okokból változtatták meg Sz-400-ra. 

A pirossal jelölt nukleáris harci résszel rendelkező rakéta, azonos HMZ-vel rendelkezik, mint a nem nukleáris 
változat. Lehetséges, hogy az 5V55Sz az 5V55K rakéta speciális változata volt, nukleáris fejjel a K változattal is 
lehet messzebbre lőni, az RPK rávezetési pontatlansága nem számít, csak a rakéta hőterhelése a korlát. 

A rakéta változatoknál a legjobb képességet biztosító rakéta változatok szerepelnek az adott 

komplexumhoz. A rendszer visszafelé kompatibilis, a korszerűbb komplexum is képes régebbi rakétát 

használni, tehát az Sz-400 is használhat szükség esetén pl. 48N6 típusú rakétát is. 

Mi következik a rakéta a rendszer több elemének eddig ismertetett képességeiből? Lássuk ezt egy 

tömeges robotrepülőgép támadás esetén, idealizált esetben, teljesen sík terep esetén.  

Az célpont első észleléstől a rakéta becsapódásáig eltelt idő a cél távolságának függvényében adja meg a 

rendszer ciklusidejét, amit célcsatornánként kell értelmezi. Minimális, 4 km-es távolságnál ez 31 

másodperc, 30 km-en 40 másodperc, 75 km-nél (Sz-300PMU1) 97 másodperc. A rakéták 3 másodperces 

időközönként indíthatóak. Egy tömeges robotrepülőgép támadás esetén 18 másodperc alatt indul  

6 db rakéta és ahogy eltalálja az első célpontot az első indított rakéta akkor szabadul fel célcsatorna, és 

kezdődik előröl a ciklus. Fontos megjegyezni azt, hogy a rakéta felkészítése és az azonosítás a rakéták 

repülési ideje alatt párhuzamosan is történhet, ebből lehet számolni azt, hogy adott célmennyiség esetén 

mikor merül ki a rendszer képessége annak túlterhelése miatt. (A kortárs Osza rakétájában a giroszkóp 15 

másodperc alatt pörgött fel, tömeges támadás esetén, amikor lehet tudni, hogy több cél van ezt korábban 

is meg lehet kezdeni ettől rövidülhet a ciklusidő, mert ezt rész korábban elvégzi a rendzer..) 
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A 30 méteren repülő cél ellen 35 km távolságban észleli az első célt az RPN, az NVO már korábban látja a 

célokat, tehát az RPN tudja, hogy a célok hol fognak felbukkanni. Ezt megelőzően a rakéták felkészíthetőek 

az indításra, de a célra dolgozás és lőelem számítása csak a célkövetés megkezdése után lehetséges. A 

rakéta repülési ideje 30 km távolságra kb. 20 másodperc és a rendszernek kb. további 15-20 másodperc 

szükséges – attól függően, hogy a giroszkóp előtte felpörgött-e – az azonosításhoz és a többi , a rakéta 

előkészítéséhez, a döntéshez és a tűzmegnyitáshoz. Az RPN első észleléstől számolva a manőverező 

robotrepülőgép kb. 9 km-et tesz meg, mire az első rakéta célba ér, utána minden 1 km repülés után érkezik 

egy rakéta és indítható a következő.  

A HMZ-nek viszont korlátai vannak (lásd fent), ami kiemelten fontos kérdéssé teszi a minél korábbi 

rakétaindítást, mielőtt a nagyobb paraméterrel érkező célpont a rendszer „vakfoltjába” repül. A HMZ-t 

bemutató ábrán a piros szaggatott kör mutatja az idealizált esetben az RPN célkövetési korlátját a horizont 

miatt, a zöld nyíllal jelölt sávban érkezzenek a robotrepülőgépek, amik megpróbálják áttörni a rendszert. A 

zöld nyíl 23 km mellérepülés (paraméter) esetén 20 km-en keresztül van a HMZ-ben az első RPN észleléstől 

számítva. Ez idealizált esetben is legfeljebb 18 db rakéta sikeres rávezetését jelenti mielőtt a célok 

kirepülnek a HMZ-ből. Utánlövés esetén a horizont alá repülés előtt az HMZ-ben kb. 8 km-et haladnak a 

célok. Lehetséges, hogy már a kirepülési előtti  8 km-es sávban képes ismét követni az RPN a célokat, de 

reálisan nézve 1-2 db cél lelövésénél több nem jön számításba, mire odaér a rakéta a célok eltűnnek a 

horizont mögött. 

Ebből látható az, hogy az Sz-300 osztályok között ilyen célok esetén átfedés szükséges a nagy 

paraméterrel érkező céloknál már csak azért is, mert ha két oldalról próbálják áttörni a védelmet, akkor a 

105 fokos RPN oldalszög korlátozás miatt nem tud két irányba tüzelni egy osztály, a szomszédos osztálynak 

kell segíteni. Az átfedés mértéke viszont a korábbi ábrából látható, hogy nagyon függ attól, hogy a radarok 

milyen magasságban vannak, tehát a terepviszonyoktól. Ez közeli domb is hatalmas részeket takarhat ki 

HMZ-ből. Ha a célkövetés megszakad még a cél ismételt befogása esetén is a rakéta nem feltétlen képes a 

cél felé fordulni, hiszen 1000 m/s feletti sebességgel is haladhat az utolsó számított elfogási pont felé. (Az 

egy rakétára vonatkozó HMZ korlát a 7.fejezetben kerül bemutatásra.) 

 

HMZ ismertetése után szükséges szót ejteni a rendszer egy egészen új képességéről is. A korábbi rakétás 

légvédelmi rendszerekhez képest az Sz-300 elnyomása vagy megsemmisítése egészen más problémát jelent 

mennyiségileg és minőségileg is. Az AGM-88 HARM (és hasonló fenyegetések) ellen a rendszer viszonylagos 

védettséget élvez, ahogy az amerikai Patriot is, lévén ezekre is képes rakétát rávezetni a rendszer. (A Nyeva 

és Volhov esetén a rendszerek egy célcsatornás volta miatt ez fel sem merülhetett.) 

Bár a honi légvédelemnél „radargyilkos” rakétával, mint célponttal nemigen kellett számolni, mégis 

felkészítették az Sz-300-at ezekre is. Ilyen fenyegetés legfeljebb néhány települési helynél volt realitás, amik 

harcászati gépek hatósugarába estek, továbbá VSz országokba telepített változatoknál. Moszkva vagy más, 

mélyen az országban levő célpontok messze a harcászati (taktikai) gépek hatósugarán kívül esnek, stratégiai 

bombázókon soha nem rendszeresítetek ilyen rakétákat. 

A Patriot radarjával szemben az RPN egyfunkciós és nincs keresésre optimalizálva, ezért a fent említett 

fenyegetéseket jellemzően akkor képes érzékelni, ha az RPN-nel követett célok egyike indít ilyet rakétát. 

Ekkor a leváló céljelet érzékeli a rendszer, ahogy a nagyon régi Dvina is, amit ezek után képes követni sőt, 

akár rakétát is indítani rá, hiszen a rendszer nem egy célcsatornás. Ez hatalmas előrelépés az összes korábbi 

honi légvédelmi rendszerhez képest, amiket egy célcsatornás képességük miatt könnyen el lehetett nyomni. 
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Bejövő radar elleni rakéta esetén vagy követték tovább az eredeti célt, és megkockáztatták a 

megsemmisülést vagy le kellett kapcsolni a rávezető állomást. Az Sz-300-nál ilyenkor csak a szabad 

célcsatornák és a rendelkezésre álló rakéták száma csökkent, de ettől a rendszer még dolgozhatott 

párhuzamosan tovább más célpontokra is miközben a bejövő rakétákat képes volt lelőni. Az elnyomás is 

sokkal nehezebbé vált, a megsemmisítése az osztálynak meg aztán végképp. 

Az Sz-300 önvédelmi képességeinek korlátja, hogy ha a 105 fokos tűzvízen kívül vagy horizont alól 

felugró cél indítja a rakétát, akkor legfeljebb a kismagasságú kereső radar érzékelheti a rakétát emelkedő 

fázisban. (Az AGM-88 mindig magasságot gyűjt emelkedés után a ritkább légkörben történő vitorlázáshoz.) 

Az RPN használata közben annak 105 fokos tűzíven kívül, az oldalszirmokon keresztül is magát célra vezetni 

képes HARM-mal egy magányos harci osztály képességei korlátozottak. Két irányból közeledő rakéta esetén 

csak az egyik irányba tud dolgozni még akkor is, ha az ezred/dandár RLO radarja látja mindkét rakétát.  

Az ezred/dandár RLO radarja körkörös lefedést biztosít, de az nem közvetlenül a harci osztály mellett 

települ (és ez is lehet mozgásban). HARM indításkor a távolság 100-150 km is lehet az RLO és a rakéta 

között, ami mindössze tized négyzetméteres radarkeresztmetszettel bíró cél, ennek észlelése nem feltétlen 

biztosított az ezred/dandár RLO radarjával nagy távolságban. Kisebb távolság esetén valószínű, hogy az RLO 

képes érzékelni azokat, a kérdés az, hogy az osztálynak marad-e elég ideje reagálni a fenyegetésre. 

A VSz országokba exportált PMU változatnál nem volt ezred/dandár szintű vezetési osztály (lásd 

később), a harci osztályok az AVR-be kötve üzemelve, illetve önálló, körkörös felderítő radarral bírtak, az 

SzT-68U-val. Ezzel érdekes módon a HARM elleni védelem elvileg magasabb szintű az szovjet változathoz 

képest, mert az osztály saját körkörös felderítő radarja mindig közelebb esik a fenyegetéshez, mint az 

szovjet változatoknál a vezetési osztály RLO-ja. Az RLO és a harci osztályok közötti terepviszonyok sem 

számítanak, az RPN és az SzT-68U ugyanazt a légteret pásztázza ugyanazon helyről, tehát a lefedésük is 

ugyanaz.  

Az Sz-300 rendszert fent felsorolt korlátai ellenére is egészen más dimenziójú fenyegetést jelentett, 

mikor a korábbi Volhov + Nyeva kombinációja, amik egyetlen reális opciója gyakorlatilag a lekapcsolás volt. 

Azoknál ilyen képesség egyáltalán nem is létezett. 

 

Az SZ-300PT után a következő változat az 1983-tól 1990-ig legyártott mobil Sz-300PSz Volhov-M6  

(SA-10B) volt. (Valószínűleg a hírszerzés megtévesztésére kapta a Volhov nevet, az Sz-75-höz semmi köze 

nem volt.) A 70 db legyártott osztályból 20 db Leningrád köré települt, a többi csak a fontosabb 

településeknél váltotta le (általában településenként néhány harci osztály) az Sz-75/125 légvédelmi 

rendszereket. 

A következő oldali ábrán egy Sz-300PSz harci osztály eszközei, illetve a vezetési osztály RLO radarja és 

vezetési pontja szerepel. 
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75R6 Sz-300PSz Volhov-M6 (SA-10B) 

1. 5N66M NVO (Clam Shell) kismagasságú célfelderítő rádiólokátor (F5M) 

2. 5N64Sz RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor (F6 antenna, F7, F8 kabin) 

3. 5N63Sz RPN (Flap Lid) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor (F1Sz antenna, F2K kabin) 

4. Felül 5P85Sz SzPU önjáró indítóállvány (F3Sz kabin + 4 db 5V55K, 5V55R, esetleg 5V55Sz rakétával, 

vagy ezek kombinációjával). 

Alul 5P85D SzPU önjáró indítóállvány (4 db 5V55K, 5V55R, esetleg 5V55Sz rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

5. 5K56Sz PBU harcvezetési kabin (F9) 

6. 1T12 geodéziai bemérő gépkocsi 

7. KSM parancsnoki stáb járműve 

A legszembetűnőbb változás a PT változathoz képest, hogy az indítók önjáró járműre kerültek, ahogy az 

RPN is. Az NVO és RLO radarok méretükből kifolyólag továbbra is vontatott alvázon maradtak. A rendszer 

alapvető felépítése és képességei azonos rakéta esetén valószínűleg nem térnek el különösebben a PT 

változattól. Valójában ez volt az eredetileg tervezett első Sz-300 változat, a PT amolyan „tűzoltásként” 

készült el rohamtempóban. 

A PSz széria utolsó 6 db példánya Sz-300PMU Volhov-M6 (SA-10B) jelzéssel export változatban készült 

el. 1989-ben Bulgária és az NDK kapott 1-1 db osztályt, 1990-ben pedig Csehszlovákia 1 db osztályt. Ekkor 

érkezett el a keleti blokk számára a rendszerváltás, emiatt az elkészült 2 db Magyar és 1 db Lengyel osztály 

már nem került leszállításra. A magyar személyzetet kiképezték és a laktanya is elkészült, de a technika 

soha nem érkezett meg, a rendelést Magyarország visszamondta, később államadósságért cserében nem 

kaphattuk meg. (28 db MiG-29 szállításába az oroszok beleegyeztek.) A Budapest környéki dandár 

átfegyverzésére-átszervezésére 1975-ben készült el a terv, ami már tartalmazta a két új típusú közepes 

hatótávolságú komplexumot. 

Az újraegyesítéskor az NDK-ba exportált rendszer visszakerült a Szovjetunióba, így ezeket végül Kína 

kapta meg, mind a 4 db osztályt, a fogadó fél ezekért 1994-ben 220 millió USD-t fizetett. A következő 

oldalon láthatóak egy Sz-300PMU osztály főbb elemei. (Ennél az osztály egyben harci osztály is, nincs 

vezetési osztály.) 
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90Zs6 Sz-300PMU Volhov-M6 (SA-10B) 

1. 76N6 NVO (Clam Shell) kismagasságú célfelderítő rádiólokátor (F5MU) 

2. 36D6 SzT-68U (Tin Shield) célfelderítő rádiólokátor 

3. 30N6E RPN (Flap Lid) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor (F1U antenna, F2U kabin) 

4. 5P85SzU SzPU önjáró indítóállvány (F3U kabin + 4 db 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

5. 5P85DU SzPU önjáró indítóállvány (4 db 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

6. 5Sz99M Szenyezs automatikus vezetési rendszer 26M6 PBU harcvezetési kabinja 

7. 5Sz99M Szenyezs automatikus vezetési rendszer 27M6 DPBU kiegészítő harcvezetési kabinja 

8. 1T12 geodéziai bemérő gépkocsi 

9. KSM parancsnoki stáb járműve 

Az indító járművek elnevezése és típusjelzése kavarodásra adhat okot. A típusjelzést követően a 

rövidítések a következőket jelentik. 

 PU – indítóállvány 

 BPU –  vontatott indítóállvány. 

 SzPU – önjáró indítóállvány 

Az SzU/DU az indítóállvány  típusjelzésének eleje és vége. 

A PMU a változat markánsan eltérő a PSz-től, mert takarékossági okokból nincs ezred/dandár szintű 

vezetési osztály RLO radarral és PBU-val. Az osztályok nem rendelkeztek közös vezetési ponttal, hanem 

attól eltérően a Volhov és a Nyeva osztályokhoz hasonlóan üzemeltek volna. Az osztályok AVR-be be voltak 

köthetőek és minden Sz-300PMU osztály saját körkörös felderítő radarral bírt, ez volt az SzT-68U (Tin 

Shield). 

További technikai eltérés SzU és a DU önjáró indítóállványok között van. A DU-k csak kábeles 

kapcsolaton keresztül tudnak kommunikálni RPN-nel, de csak az SzU-n keresztül, a DU-k önmagukban nem 

képesek üzemelni. Ezeket tehát hármas blokkokban lehet mozgatni,1 db 5P58SzU + 2 db 5P58DU alkot egy 

blokkot, 4 db ilyen blokk található egy osztályban. Az SzU képes kábelen és rádión is kapcsolatot létesíteni 

az RPN-nel. Ez a fajta differenciálás az indítók között a PM változatnál megszűnt, ott az összes indítót képes 

kezelni az RPN tetszőleges darabszám és elrendezésre való tekintet nélkül.. 
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A következő típus a sorban az Sz-300PM Volhov-

M6M (SA-20A) és annak export változata, az  

Sz-300PMU1, ami már csak a hidegháborút követően 

készült el, csak a Szovjetunó felbomlását követően 

állították hadrendbe. Oroszország gazdasági problémái 

miatt a hidegháborús szokásokkal ellentétben igen 

hamar exportálták ezt a változatot, ezzel enyhítve az 

országot sújtó pénzhiányt. 1993 és 1996 között  

kb. 35 db osztályt gyártottak, amiből az utolsó 8 db Sz-

300PMU1 Volhov-M6M (SA-20A) jelzéssel export 

változatban készült el. Ezekből Kína 4 db osztályt 

vásárolt 462 millió USD értékben szovjet adósság leírás 

címén, továbbá Görögország és Vietnám 2-2 db 

komplexumot vásárolt, 230-230 millió USD értékben.  

Az Oroszországban maradt 27 db osztályból 20 db a Moszkva körüli belső védelmi gyűrűre került.  

(A külső gyűrű tüzelőállásain időközben lakóparkok létesültek.) A maradék 7 db Sz-300PM, és a felszabadult 

összes (56 db) Sz-300PT pedig a fontosabb településeken, általában településenként csak pár osztály 

váltotta a még megmaradt Sz-75/125 rendszereket, amik a hadrendből 1996-ban véglegesen kivonásra 

kerültek, ezzel Oroszországban egy korszak lezárult. Az első generációs honi légvédelmi rakéta-rendszer 

ikonikus példányai szülőföldjükön nagyjából négy évtizedes aktív szolgálat után végképp eltűntek. 

Az Sz-300PM/PMU1 továbbra is 6 db célcsatornás maradt, viszont az új 48N6 rakétával a maximális 

megsemmisítési távolság 150 km-re nőtt, a minimális megsemmisítési magasság közeli kis magasságú célok 

ellen 10 méterre csökkent. A lenti ábrán egy Sz-300PM/MPU1 harci osztály eszközei továbbá az vezetési 

osztály RLO radarja szerepel a vezetési ponttal. 

 
35R6 Sz-300PM Volhov-M6M (SA-20A) 

1. 76N6 NVO (Clam Shell) kismagasságú célfelderítő rádiólokátor (F5MU) 

2. 64N6 RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor (F6M antenna, F8M kabin) 

3. 30N6 RPN (Tomb Stone) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor (F1M antenna, F2M kabin) 
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4. 5P85T PU indítóállvány (4db 48N6, 6Zs48, 5V55K, 5V55R, esetleg 5V55Sz rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

5. 5P85SzM SzPU önjáró indítóállvány (4db 48N6, 6Zs48, 5V55K, 5V55R, esetleg 5V55Sz rakétával, 

vagy ezek kombinációjával) 

6. 54K6 PBU harcvezetési kabin (F9M) 

7. 1T12 geodéziai bemérő gépkocsi 

8. KSM parancsnoki stáb járműve 

Az Sz-300PM rendelkezik vontatott és önjáró indítókkal is. Ezek alkalmazása nem vegyesen történt az 

osztály vagy önjáró vagy vontatott indítóval bírt. A vontatott változatok jellemzően Moszkva köré kerültek 

és a PT változatokat váltották le, az önjáró indítókat valószínűleg exportra szánták, ahol a mobilitás sokkal 

fontosabb az „üss és fuss” taktika alkalmazásával. A lenti felsorolás a 90Zs6E Sz-300PMU1 Volhov-M6M  

(SA-20A) export változat elemeinek jelöléseit tartalmazza. 

1. 76N6 NVO (Clam Shell) kismagasságú célfelderítő rádiólokátor (F5MU) 

2. 64N6E RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor (F6M antenna, F8M kabin) 

3. 30N6E1 RPN (Tomb Stone) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor (F1M antenna, F2M 

kabin) 

4. 5P85TE PU indítóállvány (4db 48N6E, 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

5. 5P85SzE SzPU önjáró indítóállvány (4db 48N6E, 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

6. 54K6E PBU harcvezetési kabin (F9M) 

7. 1T12 geodéziai bemérő gépkocsi 

8. KSM parancsnoki stáb járműve 

A PM/PMU1 változattal tehát már a ’90-es évek közepén járunk. A figyelmesebb olvasónak feltűnhet, 

hogy a ’70-es években megfogalmazott HMZ-vel bíró, nevezetesen a Vega leváltására alkalmas rendszert 

még ekkorra sem sikerült megalkotni. Az Sz-300PM/PMU1 HMZ-je is „csak” 150 km-es, és ennél a 

változatnál is igaz, hogy a garantált HMZ nem ér le a horizontig, bár annak közelében van. Az Sz-200-asok 

leváltására 1985 óta fejlesztett 400 km-es hatótávolságú változat rendszeresítését a Szovjetunió széthullása 

és az orosz pénzügyi összeomlás 1998-ban megakadályozta. 

Ezen a ponton érdemes visszatérni a HMZ-re, annak garantált tartományára. Első körben feltűnhet az, 

hogy bár a rakéták tömege – lásd összefoglaló táblázatban korábban – a 48N6 változat óta szinte 

változatlan (1800-1900 kg), ennek ellenére a maximális megsemmisítési távolság 150 km-ről 380 km-re 

nőtt. 

Ez úgy lehetséges, hogy a rakétatest (valószínűleg) könnyebb kompozitból készült fém helyett, illetve 

kicsit nőtt a hajtóanyag tömege. 250 km-es ballisztikus hatótávolság kb. 1400 m/s, míg 380 km-es 

hatótávolság eléréséhez kb. 1750 m/s égésvégi sebesség szükséges. Ez utóbbi sebességet már nemhogy az 

48N6 rakéta, de az 5V55R is elérte. Az Sz-300PM/PMU1 rendszer 48N6 rakétával ábrázolt rendszer HMZ 

diagramján maximális távolságnál a HMZ függőleges vonallal ér véget. Az ábrázolás azt mutatja, hogy a 

célmegvilágítás/célkövetés korlátozza le a HMZ-t és nem a rakéta kinematikája. 

Az Sz-25 Berkut és Sz-75 Volhov esetén a rakéta passzív szakaszánál látható a 0 km paraméterű célokra 

vonatkozó HMZ ábrákon a maximális távolság nem függőleges vonallal határolt, tehát azokat a rakéta 

kinematikája korlátozza le. (55 km felett amúgy is véget érne a HMZ az RPK vezérlés miatt.) 
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Ami további vizsgálatot érdemel a rendszer minimális megsemmisítési magassága. Mind az Sz-200 

Vega/Dubna és az Sz-300 különféle változatainál látható, hogy kezdetben a HMZ nem ért le nagy távolságon 

a horizontig. Az Sz-300 esetében viszont az lehet látni az elérhető felvételeken, hogy még azonos rakéta 

változat esetén is hol leér a horizontig a HMZ, hol valamivel afelett ér véget. Példák a lenti képeken. 

 
Sz-300PMU1 HMZ a rendszer indikátorán. 48N6 rakétával. 2 db célt követ a rendszer (sárga), 3 db rakéta úton a 
célpontok felé (fehér). A távolabbi cél még HMZ-n kívül, de mire a rakéta odaér, már HMZ-n belül lesz. A két cél 
paraméterei a jobb alsó sarokban láthatóak. Oldalszög, távolság, sebesség és magasság. Ezen az ábrán a HMZ leér 
a horizontig, 150 km távolságban kb. 1,5 km a HZM minimális magassága. 

 
Sz-300PMU2 HMZ 48N6D rakétával. 200 km távolságban az ábra 5 km-es minimális célpont magasságot mutat.  

Ezzel szemben 200 km távolságnál a 2 km magasságban repülő cél már éppen a horizont felett van. Látható, hogy a 
garantált HMZ nem ér le a horizontig. 
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Sz-300PMU2 HMZ 48N6D rakétával. A vízszintes skálán a távolságok 50 km-es osztásban vannak, a függőleges 

tengelyen 10 km-es a skála osztása. Maximális magasság 27 km, maximális távolság 200 km. A maximális 
távolságnál a HMZ leér a horizontig, kb. 2 km-en van a HMZ alja. 

 
Sz-400 indikátorán több rakétával elérhető HMZ.  

Sötétkék-48N6-150 km, sárga-48N6D-200km, fehér-48N6DM-200km. 

A fenti képen egyszerre látható a HMZ az 48N6 (150 km), 48N6D (200 km) és 48N6DM (250 km) 

rakétákkal, a kép az Sz-400 rendszerről készült. A horizontig egyik rakéta garantált HMZ-je sem ér le, 

ellenben az előző oldalon látható Sz-300PMU2 HMZ hol leér, hol nem, ráadásul pont a régebb indikátoron 

megjelenített HMZ leér a horizontig, az újabb rendszernél nem. 

Az orosz metódus a HMZ-t mai napig adott százalékos valószínűséghez rendeli hozzá. Lehetséges, hogy 

az eltelt évek alatt a lőtéri tapasztalatok által módosították a 99%-os zónát. Ez viszont nem azt jelenti, hogy 

adott esetben a HMZ diagram alatti tartományban a célpont biztosan a HMZ-n kívül repül. Épeszű ellenfél 

nem épít arra, hogy 200 km távolságban 4 km-en repülve úgysem fogja eltalálni az Sz-300PMU2, csak mert 

a HMZ diagram 5 km magasságban van 99%-os megsemmisítési valószínűség mellett. A harcászati realitás 

az, hogy ezen rendszerek egészen a horizontig veszélyt jelentenek annak ellenére, hogy HMZ diagram 

minimális magassága mekkora. (A szerző véleménye szerint.) 
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Az Sz-300 család gyártásának újraindítását majd tíz éves szünet után, a Kínaiak által 2004-ben 

finanszírozott megrendelés tette lehetővé. Oroszország és Kína 16 db Sz-300PMU2 Favorit (SA-20B) osztály 

leszállításában állapodott meg két részletben, összesen 2 milliárd USD összértékben. Algéria szintén rendelt 

500 millió USD-ért 4 osztályt, vezetési osztályokkal együtt. A korszerűsített gyártóüzemben 2007-és 2009 

között gyártották le a 20 db export komplexumot. Az új változathoz új rakéta is dukált, ez volt az 48N6E2, 

amivel és további fejlesztésekkel radarokon a rendszer megsemmisítési zónája 200 km távolságra nőtt. A 

célcsatornák száma nem változott, 6 db célcsatornás maradt a rendszer. 

Irán még korábban rendelt ebből a változatból, de a nemzetközi helyzet (embargó) azok leszállítása nem 

volt lehetséges, csak 2016 végétől a 800 millió USD értékű megrendelés legyártása és leszállítása is 

megkezdődött. 2015-ben megkezdődött az Orosz Sz-300PM változatok korszerűsítése, a 6 db célcsatornás  

Sz-300PM2 Favorit-S (SA-20B) típsura, ez a PMU2 hazai változata. 

 
35R6-2 Sz-300PM2 Favorit (SA-20B) 

1. 64N6-2 RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor  

2. Bal oldalon 96L6 VVO (Cheese Board) körkörös célfelderítő rádiólokátor (már nem csak 

kismagasságban keres önállóan, mint korábban az NVO/Clam Shell radarral) 

Jobb oldalon 30N6-2 RPN (Tomb Stone) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor  

3. 5P85TM PU indítóállvány  

(4 db 48N6D, 48N6, 6Zs48, 5V55K, 5V55R, 5V55Sz rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

4. 5P85T-2 PU indítóállvány  

(4 db 48N6D, 48N6, 6Zs48, 5V55K, 5V55R, 5V55Sz rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

5. 5P85SzM2 SzPU önjáró indítóállvány  

(4 db 48N6D, 48N6, 6Zs48, 5V55K, 5V55R, 5V55Sz rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

6. 54K6-2 PBU harcvezetési kabin 

7. 55K6 PBU harcvezetési kabin 

A lenti lista az 35R6E2 Sz-300PMU2 Favorit (SA-20B) export változat főbb elemei tartalmazza: 

1. 64N6E2 RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor  

2. Bal oldalon 96L6E VVO (Cheese Board) célfelderítő rádiólokátor 

Jobb oldalon 30N6E2 RPN (Tomb Stone) célmegvilágító és rakétarávezető rádiólokátor  

3. 5P85TE3 PU indítóállvány  
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(4 db 48N6E2, 48N6E, 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

4. 5P85TE2 PU indítóállvány  

(4 db 48N6E2, 48N6E, 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

5. 5P85SzE2 SzPU önjáró indítóállvány  

(4db 48N6E2, 48N6E, 5V55K, 5V55R rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

6. 54K6E2 PBU harcvezetési kabin 

7. 55K6E PBU harcvezetési kabin 

A PM2/PMU2 típusok esetén a legszembetűnőbb változás a nagyobb HMZ-n felül, hogy a korábban 

megszokott kis magasságú felderítő radar, az NVO helyett a 96L6 VVO körkörös felderítő radarral 

rendelkezik.  

Az előző oldali ábrán a VVO önjáró alvázon van, tehát a kismagasságú felderítési zóna ezzel gyengébb, 

mint a régi utánfutós NVO radarral. Ez visszalépésnek kismagasságú felderítés terén, viszont így nem csak az 

vezetési osztály RLO-ja, hanem minden osztály önállóan is bír körkörös felderítő képességgel. Tehát akkor is 

képesek a körülöttük levő légtér ellenőrzésére, ha éppen a vezetési osztály mozog, vagy vezetési osztály 

nincs is. (Ez utóbbi Sz-300PMU koncepciója.) Az osztály önállóságát növelték ezzel, továbbá a radargyilkos 

rakéták elleni védelmet, hiszen körkörös pásztázással ezen felderítése is hatékonyabb, ha az osztály maga is 

rendelkezik ezzel a képességgel.  

Az Sz-300 rendszer alapvetően moduláris, elvi akadálya nincs annak, hogy a mobilitás feláldozásával a 

VVO radart is ugyanarra az állványra tegyék fel (40V6M UV univerzális torony),59 mint az NVO-t. Ez az  

SzT-68U-cal is lehetséges ez, lásd a lenti képeken. Ezeket a radarokat külön is meg lehet vásárolni, Vietnám 

utólag szerezte be a VVO radarokat az Sz-300PMU1 osztályaihoz, amik alapesetben rendelkeznek NVO-val. 

Tehát a vietnámi Sz-300PMU1 harci osztályok képesek önállóan is cél keresni és üzemelni, mert a vezetési 

osztályon RLO radarján felül egy további kereső radarral bírnak harci osztály szinten. 

A szlovák Sz-300PMU osztálynak is 2db 40V6M UV tornya van, egyikre az NVO-nak, másikra meg az  

RPN-t telepítik, legalábbis gyakorlatokon ezt látni. Ez nem zárja ki azt, hogy szükség esetén az RPN-t önjáró 

alvázon üzemeljen. 

    

                                                           
59

 http://www.ausairpower.net/PVO-S/76N6-40V6-1.jpg  

http://www.ausairpower.net/PVO-S/76N6-40V6-1.jpg
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96L6 VVO radar 40V6M állványon (balra) és SzT-68U radar szintén 40V6M állványon. 

Az export Sz-300PMU2 osztályok gyártása közben 2007-ben és 2009-ben elkészült az első két  

Sz-300PMU3 osztály Oroszország részére, ezeket marketing okokból nevezték át, ez lett az Sz-400 Triumf 

(SA-21) változat.  

Az új típus célcsatorna mennyiségét megduplázták, immáron 12 célcsatorna áll rendelkezésre és az új 

48N6DM rakétával a HMZ eléri a 250 km-et. A PMU2 export változatok gyártásának befejezését követően 

2011 óta gyorsított ütemben történik az Sz-400 gyártása. 2020-ra 56 osztály terveznek rendszerbe állítani 

ebből a változatból lecserélve ezzel az összes megmaradt Sz-300PT osztályt.  

2016 végig Moszkva körül 8 db osztály, Leningrád körül 4 db osztály telepítése történt meg, a 

fennmaradó mennyiség 2-3 osztályos ezredekben a fontosabb településeknél váltották le a korábbi 

változatokat. 2017-ig még nem készültek el az új380 km hatótávolságú rakétatípus, az 40N6 első példányai. 

2020 után várhatóan az Sz-400-as is exportra kerül, tárgyalások folynak 6 db osztály eladásáról Kínának 

3000 millió USD értékben, illetve 5 db szállítására India számára 2500 millió USD értékben. 

 
40R6 Sz-400 (Sz-300PMU3) Triumf (SA-21) 

1. 91N6 RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor  

2. 96L6 VVO (Cheese Board) célfelderítő rádiólokátor 

3. 92N6 MFR (Grave Stone) multifunkciós rádiólokátor  

4. 5P85TM PU indítóállvány (4db 48N6DM, 48N6D, 48N6, 6Zs48 rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

5. 51P6 SzPU önjáró indítóállvány (4db 40N6, 16db 9M96D rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

6. 5P85SzM2 SzPU önjáró indítóállvány (4db 48N6DM, 48N6D, 48N6, 6Zs48 rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

7. 55K6 PBU harcvezetési kabin 

A lenti lista az 40R6E Sz-400E (Sz-300PMU3) Triumf (SA-21) export változat főbb elemei tartalmazza: 

1. 91N6E RLO (Big Bird) célfelderítő rádiólokátor  
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2. 96L6E VVO (Cheese Board) célfelderítő rádiólokátor 

3. 92N6E MFR (Grave Stone) multifunkciós rádiólokátor  

4. 5P85TE3 PU indítóállvány (4db 48N6E3, 48N6E2, 48N6E rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

5. 51P6E SzPU önjáró indítóállvány (4db 40N6E, 16db 9M96E2 rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

6. 5P85SzE3 SzPU önjáró indítóállvány (4db 48N6E3, 48N6E2, 48N6E rakétával, vagy ezek 

kombinációjával) 

7. 55K6E PBU harcvezetési kabin 

A jelenleg szolgáltban álló Sz-300PSz példányok jövőbeli leváltását az új Sz-350 Vityaz típussal tervezik. A 

16 db célcsatornás komplexum 120km hatótávolságú aktív önirányítású rakétája a 9M96D. 2020-ra, 

30 példányt terveznek rendszerbe állítani. 

2016 végén az orosz honi légvédelem 40 ezrede, 75 komplexummal védelmez 30 lokációt. 

Kiemelt városok 

 Moszkva;  
8 Sz-400, 16 Sz-300PM 

 Szentpétervár;  
4 Sz-300PM, 8 Sz-300PSz 

Fontosabb települések 

 Jekatyerinburg;  
2 Sz-300PSz 

 Szamara; 
2 Sz-300PSz 

 Voronyezs 
2 Sz-300PSz 

 Kalinyingrád;  
2 Sz-400, 4 Sz-300PSz 

 Novoszibirszk;  
2 Sz-400 

 Azov; 
2 Sz-300PM 

 Szuhumi, Abházia;  
2 Sz-300PSz 

Fontosabb települések 

 Habarovszk 
2 Sz-300PSz 

 Szolnecsnij 
3 Sz-300PSz 

 Irkutszk 
2 Sz-300PSz 

 Nazarovo 
2 Sz-300Psz 

 
Csendes Óceáni Flotta 

 Kamcsatka  
3 Sz-400 

 Vlagyivosztok 
2 Sz-400 

 Nahodka 
2 Sz-400 

 

Fekete Tengeri Flotta 

 Novorosszijszk 
 2 Sz-400 

 Feodoszija, Krím félsziget;  
2 Sz-400 

Légierő bázisai 

 Engelsz 
 2 Sz-300PSz 

 Hmeymim, Szíria 
1 Sz-400 

Északi Tengeri Flotta 

 Murmanszk;  
4 Sz-400,  
2 Sz-300PM, 2 Sz-300PSz 

 Szeverodinszk 
4 Sz-300PT 
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Sz-300/400 osztályok települési helyei. (2016/17 szíriai település nélkül.) 

     
RLO (Big Bird) megemelve (balra), leengedve a pódium (középen), SzT-68U megemelve (jobbra). 

A rendszer telepítési formáját szükséges kiegészíteni, a Moszkva körül települt alakulatok esetében. Az 

Sz-200-nál bemutatott módszerhez hasonlóan a radarok egy részét itt is megemelték speciális építmények 

létesítésével. Ezek képesek az RLO vagy bármelyik más radart megemelni. A jármű ráhajt a pódiumra, majd 

az felemeli a radart járművestül. (A szerkezet 100 tonna teherbírású.) 
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Két féle magassági méretben léteznek ezek a speciális építmények, ezeket Moszkva körül építették az 

Sz-300PT hadrendbe állításakor a 70-es évek végén. Összesen 10 db torony készült el Moszkva körül, 

minden Sz-300PT ezred/dandár RLO-ja (Big Bird) kapott egyet, ezzel javítva azok kismagasságú felderítő 

képességeit, de az elsődleges cél inkább a korábban bemutatott Sz-200 példához hasonlóan, a környező 

erdők fáinak koronái fölé kiemelés volt. 

Amikor a Berkut külső gyűrűje felszámolásra kerültek, akkor a belső gyűrűn új tornyokat építettek, 2016 

végén összesen kb. 12 db-ot használtak. (A külső gyűrűn elhagyatva állnak a tornyok.) 

 

Érdemes megvizsgálni, hogy az Sz-300PMU hadrendbe állítása mit jelentett volna Magyarország 

számára, amennyiben azok beszerzése megtörtént volna. A Budapest körüli légvédelmi rakéta gyűrűt  

6 db Nyeva és 6 db Volhov osztály alkotta a ’80-es évek végén. Számszerűleg ez összesen 12 db tűzcsatornát 

jelentett, ami elsőre soknak tűnik, de a kép azonban csalóka. 

Az osztályok elhelyezkedése miatt egy koncentrált, a gyűrű áttörésével próbálkozó támadás esetén még 

igen megengedően nézve is, közepes magasságú célokkal számolva 5 db célcsatornánál több nem reális. Ez 

az öt csatorna 3 db Volhov és 2 db Nyeva osztályt jelent, összesen 3x6 + 2x4 db = 26 db indítható rakétával, 

újratöltés nélkül ennyi volt gyorsan indítható. (A lőszabályzat szerint a Volhov rendszerrel három rakétát, a 

Nyevával két rakétát kellett egy célra indítani.) A Volhov minimális célmagassága 100 méter volt, 

alacsonyan repülő célok ellen – pl. olasz Tornado csapásmérők – kérdéses hatásossággal bírtak. 

A fenti célcsatorna és rakéta mennyiséghez képest 

egyetlen Sz-300PMU osztály igaz, hogy nem az egész 

várost körkörösen fedte le egy időben, de a 105 fokos 

tűzíve lehetővé tette volna, hogy az egy irányból érkező 

áttörést megállítsa.  

(Nem véletlenül telepítették volna azokat a fővárostól 

délnyugati irányba, a város megkerülése elég 

valószínűtlen volt annak harcászati hátrányai miatt.) 

A 6 db célcsatorna, a 75 km-es HMZ és a 48 db 

indításra kész rakéta azt jelentette, hogy egy a fent 

felvázolt támadási forma esetén egyetlen Sz-300PMU 

osztály tűzereje és harcértéke meghaladta a Budapest 

köré telepített, a támadás irányába eső Volhov és Nyeva 

osztályok összesített tűzerejét közepes- és 

nagymagasságú, nemhogy alacsonyan közeledő célpontok esetén. Az kiemelten fontos érdi és 

szarvaspusztai AVR rendszerek központjai is a HMZ-be estek. 

Ráadásul nemcsak ebben, de a maximális HMZ-ben is felülmúlta az elődöket, hamarabb volt lehetséges 

a célpontok megsemmisítése és a HMZ-je akkora volt hogy a főváros megkerülését és kelet felől támadását 

gyakorlatilag értelmetlenné tették a közelben levő katonai repterek miatt. (Tökölt és Kiskunlacházát is 

védte 1-1 db szovjet Nyeva osztály, és az itt települt MiG-29 repülő ezredek 1986-tól.) Ennek ellenére az  

Sz-300PMU rendszeresítése utáni tervek nem számoltak a régebbi légvédelmi osztályok leszerelésével. 

További egy Sz-300PMU osztály beszerzése volt tervbe véve, ez a Velencei tó mellett települt volna, lásd a 
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fenti ábrán. A zöld szimbólumok jelzik az két Sz-300PU osztályt, a HMZ-jüket a ciánkék színű körök 

mutatják. 

Végezetül a szokásnak megfelelően néhány link kép- és videó anyaghoz. 

A lenti videón az Sz-300, itt is látható a manuális célravezetés gyakorlás, az operátor a Nyeva és Volhovnál 

megszokott módon a helyszög/oldalszöget állítja be a kézikövető kerékkel. 

https://www.youtube.com/watch?v=bk9iqsbzqlY  

 

Sz-300 üzem közben, település, rakétaindítás. 

https://www.youtube.com/watch?v=R9xEUwJVVVM  

 

Képgyűjtemény. 

http://www.ausairpower.net/APA-Russian-SAM-Radars-DKB.html 

http://www.ausairpower.net/APA-Grumble-Gargoyle.html  

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/4319869/1  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bk9iqsbzqlY
https://www.youtube.com/watch?v=R9xEUwJVVVM
http://www.ausairpower.net/APA-Russian-SAM-Radars-DKB.html
http://www.ausairpower.net/APA-Grumble-Gargoyle.html
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/4319869/1


HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

130 

1.1.1.2.6. A hiányzó láncszemek... 

A Szovjetunióban nem csak a fentiekben hadrendbe állított eszközök fejlesztésén dolgoztak, a sikeresen 

hadrendbe állított rendszerek mellett számtalan más koncepción is dolgoztak és fejlesztették ki az ahhoz 

szükséges elemeket. 

Ezek egy része sikertelen fejlesztés volt, a kor technikai szintjén nem volt lehetséges megvalósítani 

azokat kellően üzembiztosan és költséghatékonyan, ilyen volt pl. a Dál rendszer, aminek hadrendbe állítását 

már a tüzelőállások létesítése közben szakították félbe.  

Több elképzelést koncepcionálisan vetettek el, de azok egyes elemeit felhasználták a későbbi 

rendszereknél, ilyen volt például az Sz-300PT/PSz-nél ismertetett 5V55R rakéta is. Bővebben az összefoglaló 

ezekkel nem foglalkozik, mert ezek soha álltak hadrendben, de említés szintjén ezek az elképzelések 

érdekes, segítenek megérteni a rendszerek evolúcióját. Ezek igen rövid összefoglalása a  lenti 

linkgyűjteményen található. 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138594592&t=9120320  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138810253&t=9120320 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138888181&t=9120320  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138981736&t=9120320  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=139067283&t=9120320  

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/4236786/all/Soviet_PVO_SAM_systems_develop  

 

1.1.2. XXI. századi megoldások, a jövő útja? 

Az összes eddigi bemutatott légvédelmi rakéta-rendszerben közös, hogy mindegyik rávezető állomással 

működik, ami korlátozza azok tűzívét. A XXI. században az aktív radaros rakéták elterjedése azonban egy 

egészen új trendet vázol fel a klasszikus rávezető állomás nélküli légvédelmi rakéta-rendszerekét. Klasszikus 

rávezető állomás alatt értem azt, amikor a tűvezető radar és a rakéta számára céladatokat szolgáltató 

egység lényegében egy és ugyanaz, illetve ehhez képest a rakétaindító-állványok vagy járművek nem 

telepíthetőek szét nagy távolságra. 

Az Sz-300 és a Patriot bemutatása után felmerülhet az olvasóban az, hogy a digitális adatkapcsolattal 

rendelkező, hálózatban üzemelő automatizált légvédelmi rendszerek miért nem képesek arra, hogy az egyik 

rávezető állomás a másik osztály által indított rakétát vezesse célra, ezzel szűkítse a támadók lehetőséget.  

Ennek alapvető korlátja a SARH/TVM/SAGG működési eleve. A vezérlések típusainak bemutatásnál már 

említve volt, hogy az indító osztálytól való távolságmérés a rakéta hátulján levő antennákkal történik. A 

rakéta csak úgy képes kommunikálni a rávezető állomással, ha annak hátulja az indító osztály felé néz. A 

SAGG vezérlés az egyben kombinált RPK + félaktív módszer, tehát az RPK jelek vétele miatt is szükséges ez a 

fajta kötöttség, ami korlátozza a rakéta pályáját. Az aktív radarvezérlésnél is létezik ez, MCG adás 

szögkorlátja is pontosan emiatt volt kezdetben 30 fok, ami még ma is csak 60 fok. Tehát a fenti 

megfogalmazott kérdésben felvetett képesség még aktív radaros rakétákkal sem valósítható meg, 

legalábbis ebben a formában nem. 

  

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138594592&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138810253&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138888181&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138981736&t=9120320
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=139067283&t=9120320
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/4236786/all/Soviet_PVO_SAM_systems_develop
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A másik fontos hiányzó képesség az Sz-300 család bemutatásnál említve volt nevezetesen, hogy 

alacsonyan behatoló célpontok ellen az eddig bemutatott légvédelmi rakéta-rendszerekkel nem lehetséges 

a területvédelem a horizontból adódó felderítési és célkövetési korlát miatt. Ennek áthidalására született 

már megoldás, de ez jelenleg csak haditengerészeti légvédelmi rendszereknél létezik, ezért annak 

bemutatására egy későbbi fejezetben került sor. 

Mi az, amit a mai legújabb légvédelmi rendszerek megcéloztak vagy már részben megvalósítottak? 

Ennek bemutatására három rendszeren keresztül történik meg, ezek NASAMS/NASAMS2, az Sz-350 Vityaz 

és az ASTER 30-SAMP/T. Kezdjük időben a legkorábbival és HMZ terén is a legkisebbel, a NASAMS 

rendszerrel. 

Miben más és tér el NASAMS a fent említett sokkal masszívabb honi légvédelmi és egyes később 

bemutatásra kerülő hadsereg és front szintű szovjet-orosz csapatlégvédelmi rendszerektől? 

(A csapatlégvédelmi rendszerek bemutatását lásd az 5.2.3 fejezetben.) 

Az összes klasszikus rávezető állomással rendelkező légvédelmi rakéta-rendszer tűzíve korlátozott, mert 

a tűzvezető radarnak minden körülmények között rá kell látnia folyamatosan a célpontokra, az RPK, SARH, 

TVM és a SAGG rávezetési módszer miatt. Még legrobosztusabb légvédelmi rendszerek  

(Patriot, Sz-300/400) is csak 105 fokos tűzívvel rendelkeznek, ami azon kívül érkezik egy osztály önmagában 

tehetetlen. A több célcsatorna miatt egy irányból pusztán a célok mennyiségével kevésbé, de eltérő 

irányokból támadva a rendszerek továbbra is túlterhelhetőek, bár nem annyira egyszerűen, ha 

rendelkeznek ezek kiegészítő közeli légvédelemmel. Ezt a védelmet az Sz-300V/P esetén 9K330 Tor (SA-15) 

vagy Pantsir (SA-22) biztosíthatják, vagy egyszerűen egymáshoz közel egymást is védelmezve települhetnek 

az osztályok, Sz-300V esetén például a közelben levő hadsereg szintű Buk (SA-11). 

A klasszikus rávezető állomásos rendszereknél egy osztálya/üteg (rendszertől függ ezek mérete és 

elnevezése) koncentrálva, egy helyen települ. Tehát amennyiben elektronikai felderítéssel a tűzvezető vagy 

akár csak a felderítő radar pozícióját sikerült meghatározni, akkor garantált, hogy azok közelében vannak a 

rakétaindítók is. Az indítók és a radar típusának beazonosítása tehát a légvédelmi rendszerek HMZ-jét is 

többé/kevésbé meghatározhatóvá teszi, ami megkönnyíti az ellenük végzett tevékenységet.  

További hátrány, hogy az indított rakéták rávezetése alatt a tűvezető radarok alatt végig érzékenyek a 

korszerű „radargyilkos” rakétákra, mint pl. az AGM-88 HARM, ami már a ’80-as években is képes volt a 

tűzvezető radar oldalszirmait felhasználva célba találni a tűzíven kívül sőt, akár hátulról is. Az összes 

légvédelmi rakéta-rendszer harcértéke a tűzvezető radar kiiktatásával nullára csökken, teljesen mindegy, 

hogy az osztály többi érintetlen marad vagy sem, ha nincs rávezető állomás, akkor pestiesen szóval vége a 

dalnak. A radar megsemmisítése után ráadásul a védtelenül maradhatnak az osztály/üteg indítói is, azokat 

is el lehet pusztítani. 

Ennek természetesen tudatában van mindenki és tenni is próbáltak ellene, A Buk rendszernél az egy 

ütegben levő tűzvezető radarok számát megnövelték önjáró rakétaindító és rávezető állomások 

használatával, ezzel növelve a célcsatornák számát, ami egyben redundanciát is biztosít a rendszernek, mert 

egyetlen osztálynak is több célcsatornája és radarja van. Ez harcászatilag előnyös fejlemény, a probléma 

ezzel a megközelítéssel, hogy ez nagyon drágává tette a Buk rendszert, a sok radar miatt, még ha azok nem 

nagy hatótávolságú radarok, tehát a teljesítményből adódó méret és költség kisebb, mintha mondjuk az  

Sz-200-nál telepítene bárki több rávezető állomást osztályonként. 
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Az Sz-300V (SA-12) az önjáró indítók és rávezető állomások (TELAR) ellenére egy osztályt nézve az 

osztály a 9Sz32 SzNR (Grill Pan) nélkül üzemképtelen. Tehát hiába van ütegenként külön folyamatos 

hullámú célmegvilágító radar valójában a Grill Pan a szűk keresztmetszet, ha az elpusztul/üzemképtelen, 

akkor az osztály harcképessége megszűnik. (A dandár ballisztikus rakéta elhárító képessége a Pershing II 

ballisztikus rakéta ellen a dandár 9Sz19 PO (High Screen) radarjától függött ebből dandáronként csak 1 db 

áll rendelkezésre. A kisebb hatótávolságú, Mach 3 sebességű ballisztikus rakéták ellen valószínűleg az 

osztályok SzNR radarja is megfelelt.) 

Ezek a legmasszívabb és legkorszerűbb közepes és nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek, a  

2K12 Kub (SA-6), és a2K11 Krug (SA-4) esetén osztályonként és ütegenként 1 db célcsatorna állt 

rendelkezésre. Mindegyik rendszerben közös, hogy ahonnan észlelhető a sugárzás, a rakéta abból az 

irányból érkezik. 

Az összehasonlításnál első körben AIM-120C-7 rakétával vizsgáljuk meg a NASAMS képességeit. Létezik 

ennél nagyobb HMZ-vel bíró rakéta is hozzá, pl. a ESSM vagy az új AMRAAM-ER, de jelenleg a NASAMS260 is 

csak ezzel került rendszeresítésre. (Egyes HMZ adatok alapján ez nem egészen egyértelmű, mert 40 km-es 

HMZ-t is adtak meg vásárló számára, ami az ESSM vagy az AMRAAM-ER rakéta esetén lehetséges.) Nagyon 

fontos, hogy bármelyik rakétát is vizsgáljuk, annak aktív radaros vezérléssel kell rendelkeznie, ez ESSM 

esetén fontos kitétel, amiből félaktív vezérléssel bíró változat is létezik. 

A NASAMS2 képes infravörös rakéták használatára is, amik rendelkeznek az indítás utáni célbefogás 

(LoAL) képességgel, ilyenek például az IRIS-T és az AIM-9X Block II rakéták, ezt a konténerből történő indítás 

megköveteli, hiszen a célbefogás indítás előtt a konténerben tárolt rakétánál nem lehetséges. 

 
A NASAMS rendszer elvi vázlata. 

                                                           
60

http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwcm/groups/public/documents/content/nasams_pdf.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=AD70rPjLa9w 

http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwcm/groups/public/documents/content/nasams_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AD70rPjLa9w
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A NASAMS rendszer elvi vázlata. 

A NASAMS rendszer osztályának fő elemei a következőek: 

 AN/MPQ-64 Sentinel, S sávú, 3D-s oldalszögben mechanikus legyezésű, helyszögben fázisvezérelt 

LPI radar. Lehet vontatott, telepített vagy önjáró. Egy osztályhoz több radar is tartozhat. 

 Tűzvezető központ, FDC 

 Rakétaindító-állvány, telepített/önjáró. Egy osztályhoz maximum 12 db indító tartozhat. 

 Elektro-optikai célkövető és távolságmérő egység. Egy osztályhoz több EO egység is tartozhat. 

NASAMS rendszer alapvető megközelítése az, hogy nincs tűzvezető radar, nincs klasszikus rávezető 

állomás. Az AN/MPQ-64 Sentinel radar funkciója csak célkeresésre korlátozódik, ráadásul mivel ezekből 

több áll rendelkezésre egy osztályhoz és rendkívül mobilak, ezért azok lokalizálása nem könnyű. Mivel ezek 

nem klasszikus rávezető funkciót látnak el, ezért a radarok az indítóállványokhoz képest csak az 

adatkapcsolat biztosítási távolsága által vannak korlátozva, de ezt leszámítva bárhol lehetnek egymáshoz 

képest. Ez még kisméretű antennák esetén földi sugárzást feltételezve sík terepen is kb. 25 km-es 

távolságot jelent, de magaslati pontokra telepíve vagy légtérellenőrző géppel együttműködve lényegében 

nincs horizont korlátozás sem. 

Az AIM-120 vagy más aktív radaros rakétának elég néhány másodperces gyakorisággal biztosítani – főleg 

kis távolság esetén – frissített adatokat az MCG jel sugározásához, amit viszont nem a felderítő radar, 

hanem az rakétaindító tesz meg. Ezzel a módszerrel megoldható a fejezet elején említett probléma, 

nevezetesen, hogy az összes korább légvédelmi rendszernél a rávezető állomás, vagyis a radar felé kellett 

néznie a rakéta hátuljának. A NASAMS esetén a rakéta hátulja a telepített rakétaindító-állványt / önjáró 

indító járműveket felé néz, de azok ennek a megközelítésnek köszönhetően tetszőlegesen széttelepíthetőek 

azok. A rakétaindítók helyzete nem függ az osztályhoz tartozó felderítő eszközök pozíciójától. Ez igaz a 

Sentinel radarra és az elektro-optikai célkövető rendszerre is. 

Tehát, ha még a felderítő radarokat sikerül is bemérni a szakaszos üzemük közben, akkor sem lehet 

megállapítani abból, hogy hol vannak az osztályhoz tartozó rakétaindítók, tehát a támadónak fogalma sincs 

arról, hogy a rendszer megsemmisítési zónája meddig tart és mit fed le. 

Mivel a rakéta aktív radar vezérlésű, ezért nincs klasszikus rávezető állomás, ezért azokkal tetszőleges 

irányokba lehetséges az indítás és annyi darab célra, ahány darab rakétája van a rendszernek. Ez azt jelenti, 
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hogy egyetlen rakétaindító is valódi 360 fokos tűzívvel bír és 6 db célcsatornával. Nem úgy 360 fok, mint az 

Sz-300 vagy Patriot, hogy rááll egy 105 fokos ívre és azt fedi le, hanem valóban egy időben 6 db célpont 

küzdhető le úgy, hogy azok egy időben bármilyen irányban lehetnek. Ez teljesen egyedi képesség, 

semmilyen más légvédelmi rendszer nem bír ilyen szintű aspektus és célcsatorna rugalmassággal. 

Az adatkapcsolat az FDC-n keresztül azt is jelenti, hogy bármilyen eszköztől kaphat adatokat a NASAMS, 

tehát még, ha a NASAMS osztály saját Sentinel radarja megsemmisül, az osztály amennyiben mástól kap 

helyzetképet – ez lehet légtérellenőrző repülőgép, vadászgép, más fix vagy mobil radar, akár másik 

NASAMS osztály radarja, Patriot radarja, stb. – akkor a rendszer harcképessége alig vagy egyáltalán nem 

csökken amennyiben azok keresési zónája átfed a NASAMS-sal. 

A NASAMS ezért a klasszikus módon –„radargyilkos rakétával” – gyakorlatilag nem elnyomható, mert 

nincs rávezető állomás, legfeljebb az információkat adó keresőradart lehet kiiktatni, de a rakétaindító- 

állványokat és az FDC-t nem. Végszükség esetén az AIM-120 rádión kapott oldalszög és távolság adatok 

alapján is elindítható, mert kis távolság esetén rakéta azonnal saját radart felkapcsolva képes magát célra 

vezetni. Természetesen nem ez az ideális üzem, de jól mutatja azt, hogy mennyivel nehezebb egy ilyen 

légvédelmi rendszer ellen bármit tenni a korábbi hagyományos rendszerek ellen. 

Ideális esetben az első figyelmeztetés, amit támadó kap az, hogy rövid időre a besugárzásjelzőn felvillan  

egy keresőradar, a célkövetés ezek után lehetséges az osztály infravörös rendszerével is. Ezek után 10-15 

másodpercen belül már úton lehet a rakéta a támadó felé – ha már a HMZ szélén repült –, akinek erről 

fogalma sincs, hiszen az AIM-120 pontos MCG esetén csak a találat előtt 4-6 másodperccel kapcsolja fel a 

saját radarját. Amennyiben légtérellenőrző repülőgép vagy más nagy hatótávolságú radar biztosítja a 

céladatokat, akkor akár 100-200 km-nél messzebb repülve bármilyen radartól (a támadó szemszögéből 

nézve) a semmiből érkezhet a NASAMS rendszer által indított rakéta, arra semmi nem figyelmeztet. 

Az indítás észlelése körülményes, leginkább a lehetetlen szó illik rá a szolgálatban álló repülőgépek nagy 

részét, mert azokon nincs körkörös rakétaindításra figyelmeztető rendszer. Amelyiken van, az is csak az 

indítás után képes legfeljebb lokalizálni az indítóállvány helyét, de ez is inkább ma csak az F-35 esetén 

meglevő képesség. A pilóta a két szemével legfeljebb a felvert port veheti észre, de azt is csak igen kis 

távolságból és csak véletlenül, hiszen a besugárzásjelző nem az indító helyére figyelmeztet, hanem 

legfeljebb a Sentinel radar irányát adja meg. A közeledő rakéta nem látszik, az AIM-120 hajtómű működési 

ideje mindössze kb. 8 másodperc és a hajtómű harcászati szempontból füstmentes, néhány száz méterről 

már nem látni a füstöt. 

Az első indítás után egy amerikai szintű AWACS, JSTAR vagy egyéb elektronikai felderítő gép esetleg 

bemérheti azt az indítót, ami már indított rakétát de előtte megtalálni azokat gyakorlatilag lehetetlen. A 

rendszer minden eleme mobil, akár helikopter is szállíthatja a rendszer összes elemét olyan helyekre, ami 

csak úton mozgatható rendszerekkel akár nem is elérhető. Tehát olyan helyre is telepíthető, ahol normál 

esetben az ember nem számítana fenyegetésre.  

A NASASMS tehát úgy valósít meg lokális területvédelmet közepes és nagyobb magasságú célok ellen , 

hogy egyik eleme sem hatalmas és nehezen mozgatható, hanem kisebb elemeket felhasználva azokat 

széttelepíti. NASAMS névlegesen 25 km távolság és 10 km-es magasságig hatásos az AIM-120C-7 rakétával. 

Ez lényegében a harcászati célok 100%-át lefedi egy kis- és középhatalom esetén, mivel reálisan szembe kell 

nézni. Egy osztály 4-6 db indítóval akár 100 km-es körzetet is lefedhet és a rendszernek lényegében nincs 

utánlövési korlátozása sem.  



HTKA.hu Haditechnikai összefoglaló 

135 

A rendszer azonban kismagasságú célok ellen is képes 

területvédelemre a rakéta kinematikai korlátain belül, 

amennyiben légtérellenőrző gép által a helyzetkép biztosított, 

ezzel egy egészen új korszakot jelent. (Ausztrália, az egyik jövőbeli 

vásárló bír ilyen légtérellenőrző géppel, Finnország nem.) 

Nem véletlen választották a finnek a Buk rendszer leválására 

annak ellenére, hogy nincs ABM képessége (finneknek felesleges) 

és a rakéta HMZ-je kisebb a Buk-M1 rakétájával összevetve. Az 

AIM-120 már hadrendben áll a finneknél és csak 

szoftvermódosítás szükséges az alkalmazáshoz, hardveresen 

azonos az F/A-18 vadászgépeken használt légiharc rakétával, tehát 

a légvédelmi rendszer két elemének a fegyverzete azonos, nem 

szükséges két eltérő rakétát hadrendben tartani. A teljes finn NASAMS beszerzés két Hornet repülőgép 

árába került. 

A rendszer túlélőképessége, flexibilitása a rendszernek páratlan hiszen az indítók az FDC kiiktatásával 

vesztik el képességüket, de az FDC és a felderítő radar(ok) és az EO egységek helye (balra a képen) 

tetszőleges, nem lehet egy támadással megsemmisíteni azok, lokalizálásuk rendkívül nehéz a legkorszerűbb 

eszközökkel is. 

  
NASAM rakéta indító önjáró mobil járművön és telepítve. 

  
AN/MPQ-64 Sentinel radar önjáró és vontatható, telepített kivitelben. 
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A NASAMS koncepciójának a nyilvánvaló harcászati előnyei mellett a következő hátrányai vannak: 

 Az AIM-120 rakéta darabára kb. 1,5-2 millió USD attól függően, hogy ki mekkora mennyiséget, milyen 

politikai hátszéllel és műszaki támogatással vásárolja meg. Tehát adott rakéta mennyiség felett a egy 

komplett NASAMS csomag ára meghaladhatja egy más téren (HMZ távolság) hasonló kategóriás 

rendszerét, ami félaktív rakétát használ. Egy aktív radaros rakéta ára sokszorosa egy félaktív rakéta 

árának. 

 Bár repülőgépek ellen lokális területvédelmet képes biztosítani ballisztikus rakéta elhárításra még 

elméleti szinten sem alkalmas a rendszer. Az AIM-120 rakéta képes eltalálni M3.0 sebességű célokat, 

de a Patriotnál és máshol is emlegetett mellérepülő célok ellen ez lényegében az indító saját 

védelmét jelentené legfeljebb. A NASAMS rakétaindítókra senki nem indít ballisztikus rakétát, hiszen 

nem tudja, hogy hol vannak azok. Amúgy is legfeljebb Iszkander szintű, néhány tucat méteres 

szórással rendelkező ballisztikus rakéta lenne képes az indítót eltalálni, azokat meg nem pazarolják 

ilyen célpontra, ilyennel lényegében csak Oroszország rendelkezik és az USA (MGM-140 ATCAMS). 

 AIM-120 rakéta alkalmazása esetén egyetlen indító megsemmisítési zónája viszonylag korlátozott, 

bár ez csak az igazi nagyágyúkkal, a Patriot, az Sz-300P/V, a Buk- M1 és a Buk későbbi változataival, 

illetve a HAWK-kal összevetve igaz. Az AMRAAM-ER és ESSM Block 2 rakéta esetén a HMZ eléri 

indítónként a 40 km-et de ennek már komolyabb harcászai kihatásai vannak, lásd később. (Az 

AMRAAM-ER valójában  

 A Sentinel radar igaz, hogy kompakt és mobil, de ez az önálló felderítési lehetőségeket is behatárolja, 

harcászati célok ellen a maximális távolsága kb. 75 km. Ez az AIM-120 rakétával párosítva megfelel, 

de AMRAAM-ER és ESSM esetén már kevésbé. Ekkora HMZ-vel bíró rakéta esetén vagy nagyobb 

teljesítményű radar, vagy több Sentinel radar szükséges a nagyobb légtér lefedéséhez. 

 A rendszer elvileg megtéveszthető vontatott csali használatával, bár ez igaz az összes aktív radaros, 

SARH, TVM és SAGG vezérlést használó légvédelmi rendszerre, ami nem fázisvezérelt vevőt használ. 

Ez a rakéta oldali korlát, amennyiben a jövőben fázisvezérelt aktív radaros rakéta rendelkezésre áll 

nincs akadály az integrációnak. 

 
Finn NASAMS osztály munka közben, Helsinki közelében. 
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A NASAMS esetében az AIM-120C-7 rakéta kis HMZ-je a rendszer folyamatos célkövetési képessége felé 

viszonylag szerény korlátot támaszt, hiszen MCG-t csak rendkívül rövid ideig kell biztosítani, ezért a radarok 

szakaszok működése viszonylag könnyen megoldható. Nagyobb távolságú célleküzdés esetén 

ESSM/AMRAAM-ER rakétával a helyzet megváltozik. A probléma az, hogy a rakéta repülési ideje elérheti az 

1 percet, a Vityáz és SAMP-T rendszernél akár a 2 percet is. Ekkora távolság esetén vagy a rendszer saját 

radarjának, vagy más forrásból származó adatokkal hosszabb ideig kell biztosítani a folyamatos célkövetést. 

Nagy távolság estén a lézeres távmérés nem lehetséges, tehát radarokra kell támaszkodni. A nagyobb HMZ 

biztosítása rendszer felderítő radarjának méretnövekedésével jár, illetve hosszabb célkereséssel, ami 

támadhatóvá teszi a rendszer ezen elemét, ha annak hullámhossza a radar elleni rakéták hullámhossz 

tartományába esik. A lenti ábrán láthatóak az Sz-350 Vityáz rendszer elemei. 

 
50R6 Sz-350 Vityáz 

1. 50N6 MFR multifunkciós rádiólokátor (osztályonként 1-2 db) 

2. 50K6 PBU harcvezetési kabin (osztályonként 1 db) 

3. 50P6 PU indítóállvány  

(osztályonként 1-8 db, indítónként 12 db 9M96D, 9M100 rakétával, vagy ezek kombinációjával) 

A Vityáz rendszer esetén (egyelőre) nincs szó széttelepíthetőségről, az egész osztály az 50N6 felderítő 

radar és a 50K6 harcvezetési központ köré csoportosul. A területvédelem a Vityázzal egészen új szintre ér, 

mert ahogy a NASAMS, ez is képes a rakéta kinematikai korlátain belül (elvben) horizont alatti célokat 

leküzdeni, amennyiben légtérellenőrző gép által a helyzetkép biztosított. A ballisztikus vagy akár más pályán 

haladó rakéta számára egészen addig biztosítható az MCG a rendszer részéről – tehát azt nem az A-50 

biztosítja, az csak a helyzetképet sugározza le a vezetési pontra – , ameddig a rakéta a horizont alá nem 

repül. Oroszország rendelkezik erre alkalmas légtérellenőrző gépekkel, ezek már a ’80-as évekbeli 

konfigurációban is képesek voltak a honi légvédelmi rendszer AVR elemeivel sőt, a csapatlégvédelem 

hadsereg szintű (9Sz52 Poljana-D4) és a front szintű vezetési (9Sz457 KP) pontjával is adatkapcsolatot 

létesíteni. 

Annak ellenére, hogy a Vityáz aktív radarvezérlésű rakétát használ a célcsatornák száma mégsem az 

indítható rakéták számával egyezik meg, „csak” 16 db célcsatornával rendelkezik repülőgépek vagy 12 db 

célcsatornával ballisztikus rakéták ellen. 

A Vityáz 9M96 és 96M96D aktív radarvezérlésű rakétával 40 illetve 120 km-es távolságig támadhat 

célokat, akár ballisztikus rakétákat is 4800 m/s célsebességig, de ballisztikus rakétaelhárítás esetén igaz az, 

ami a Patrionál, a nagy sebességű célok ellen a rendszer távolság paramétere az osztály mellett elrepülő 

célok ellen korlátozott, 120 km helyett, csak 30 km távolságig hatásos. Az ABM képességez természetesen 

messze komolyabb felderítő radar szükséges, mint a NASAMS kisméretű Sentinelje, hogy a bejövő nagy 

sebességű célpont kellő távolságról időben felderíthető legyen. A 9M100 rakéta kis hatótávolságú 

infravörös vezérlésű. Mindkét rakéta típus közös jellemzője, hogy aerodinamikai kormányzáson felül 

gázdinamikai kormányrendszerrel is rendelkeznek a PAC-3-hoz hasonlóan. 

A rendszer minden eleme önjáró, telepítési ideje 5 perc. 
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