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F-117 és a „láthatatlanság” mítosza, gyakori téveszmék 

Az alacsony észlelhetőséggel kapcsolatban külön kitérnék egy esetre, az Allied Force hadművelet alatt a 

szerbek által lelőtt F-117 esetéről van szó.1 

Egyes hírforrások azt állították, hogy egyes régi radarrendszerek számára az alacsony észlelhetőség 

egyáltalán nem működik sőt odáig mentek, hogy már-már szinte gyakorló célpontnak titulálták az alacsony 

észlelhetőségű gépeket, továbbá ezek feleslegességét és a csökkentett észlelhetőségű gépek rövid úton 

történő kihalását vizionálták. Ezek több okból is igen ostoba kijelentések voltak. 

 Radarok számára láthatatlan repülőgép nem létezik, ezt legfeljebb csak egyes megvadult emberek és a 

bulvársajtó hirdette. Ez az eddig leírtakból szerintem nyilvánvaló kijelentés. Az alacsony észlelhetőségű 

kialakítás nem teszi „láthatatlanná” és lelőhetetlenné a repülőgépet, „csak” nagyon megnehezíti a 

felderíthetőséget és nyomon követhetőséget a radarok számára. Infravörös sugárzása mindenképpen 

van a repülőgépnek, optikailag (látható fény tartományában) meg aztán végképp nincs láthatatlanság, 

bár az éjszaka közepén bevetett fekete festésű gép azért elég nehezen felderíthető. Lelőhetetlen repülő 

nem létezik, ahogy elsüllyeszthetetlen hajó sincs. Egy alacsony észlelhetőségű gép is csak akkor hatásos 

harceszköz, ha megfelelően használják. Az F-117-nek nagyon is megvoltak a maga súlyos korlátai. 

 A 1991-ben a Sivatagi Vihar hadművelet alatt ugyanolyan légvédelmi rakétarendszerek használt Irak, 

amelyeket a szerbek is. Azok miért nem voltak képesek lelőni egyet sem a kb. 1200 bevetés alatt, vagy 

legalább az első napon, mikor a légvédelmi rendszer még nagyon is egyben volt? Talán azért, mert egy 

eszköz csak annyit ér, amennyit az azt üzemeltető személyzete.(Egy F-117 pilóta szerint ez a különbség a 

félig írástudatlan arab és a mérnöki tudással rendelkező személyzet között.) Meg nem árt a szerencse 

sem... 

 A nagyjából 1200 bevetés alatt egy lelőtt, és egy eltalált gép arány olyan típusú bevetéseken, amikre a  

F-117 gépeket küldték, meglehetősen jó arány a támadó fél szemszögéből nézve. Ugye emlékszünk még 

a vietnámi és a II. Világháború statisztikájára? Az átlag vietnámi statisztikánál ez rosszabb, csak éppen 

ott a légvédelem az egész konfliktust és területi lefedést nézve egészen más szintű volt, mint mondjuk a 

Sivatagi Vihar alatt. 

Az F-117 kiemelt „kemény célpontok” elleni bevetéseket hajtotta végre, ez a fegyverzetéből is adódott. 

A Sivatagi Vihar alatt egy maroknyi gép volt képes csak saját célmegjelölővel támadni a célokat 

lézervezérlésű bombákkal. Oda, ahova fényes nappal 2-4 darab F-4G, 2-4 darab F-15C és 8-12 darab F-16 

butabombákkal repülő hatalmas kötelék menne elektronikai zavarógép támogatással, oda elég volt 2-4 

darab F-117 azonos zavarógép támogatással. Eleve ott kezdődik, hogy precíziós páncéltörő bomba 

hiányában egyes célokat a hagyományos csapásmérők nem is voltak képesek támadni,.pl. repterek 

megerősített betonfedezékeit. Ezek a célok jellemzően jól védettek. Így kell kezelni azt, hogy milyen 

bevetésarányos veszteséget szenvedett el az F-117 és mellette milyen eredményeket értek el velük. (Bár 

az F-117 operálhatott volna elektronikai-zavaró támogatás nélkül, de jellemzően megkapta ezt a 

támogatást, tehát egyes forrásokban nem igaz az, hogy a gép teljesen önállóan operált volna. A lelövés 

egyik oka pl. ennek a támogatás hiánya volt.) 

 Az alacsony észlelhetőségű gépek kihalását vizionálókat igencsak cáfolja az tény, hogy az USA, más 

középhatalmak, fejlettebb és gazdagabb országok hosszú távon, már nagyrészt már ilyen gépek 

beszerzésével számolnak, de minimum vegyes üzemeltetést képzelnek 4+(+) generációs vadászgépekkel. 

                                                           
1
 Itt is található egy egészen korrekt írás. http://jets.hu/news?id=20 (F-117) 

http://jets.hu/news?id=20
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Az USA, Oroszország, Kína ilyen gépeket fejleszt, és ezen országok bevett vásárolói is tőlük tervezik 

beszerezni az ilyen kategóriájú repülőgépeket. Kisebb középhatalmak ilyen kategóriájú gépek saját 

erőből történő fejlesztésében is gondolkodnak, pl. Japán és Dél-Korea. Sőt, nem csak repülőgépeknél, de 

hajóknál és manőverező robotrepülőgépeknél (cruise missile) is egyre inkább teret nyer ez a megoldás. 

 Egyesek szerint az F-117 egy bukott repülőgép és azért vonták ki a szolgálatból váltótípus nélkül. Ez sem 

igaz. Mikor a gépet 2007-2008 körül kivonták az aktív szolgálatból – pontosabban tartalék állományba 

helyezték –  az abban a fényében tették, hogy az F-35A rendszeresítése néhány éven belül megtörténik, 

az F-117-et messze felülmúló képességekkel. A probléma persze az, hogy ez nem következett be. Viszont 

akkor az F-35A közelgő rendszeresítése miatt értelmetlennek tűnhetett az F-117 flotta további 

finanszírozása és reptetése. A gép csak annyira volt „bukott”, hogy az első és egyetlen harci vesztesége 

után még nagyjából 9 évet repült. Ha a gép megbukott volna, akkor nem költöttek volna még rá 9 évig 

rengeteg pénzt... 

A mai napig túl sok városi legenda és téves információ kering a neten és bulvár lapokban , annak 

ellenére, hogy név szerint ismert, hogy ki volt az osztályparancsnok, aki a sikert elérte. A másik oldal viszont 

nem igazán részletezi a körülményeket, érthető okokból. Dani Zoltán, a szerb hadsereg magyar (székely) 

származású tisztje volt a sikert elérő osztály parancsnoka, a következő információk egy vele való 

beszélgetésből származnak. 

Kezdjük magával az alakulat által használt technikával. A sikert az Sz-125M Nyeva (SA-3B Goa) 

légvédelmi rendszerrel érték el, de a normál Nyeva osztálytól eltérő technikával. A szerb légvédelem az  

Sz-75M Volhov (SA-2E Guideline) légvédelmi rakéta rendszerek, Daytoni békeszerződés által megkövetelt 

kivonása után az azokhoz tartozó P-18 (Spoon Rest) méteres hullámhosszú felderítő radarokat nem 

selejtezte le. Ez a radar az Sz-125 rendszer P-15 (Flat Face) kismagasságú felderítő radarjához képest 

hosszabb hullámhosszon dolgozott, deciméter helyett méteresen, és ami lényegesebb, maximális felderítési 

távolsága is majdnem kétszeres volt (140 km helyett 270 km) vadászméretű célok ellen. Ez azért fontos, 

mert a stealth képesség ezen radarok ellen kevésbé hatékony. Dani Zoltán alakulata ilyen P-18 radart 

használt, ami lehetővé tette azt, hogy a F-117-et még éppen a megfelelő távolságból képes legyen észlelni, 

hogy az alakulat tűzvezető radarjával tudják hol keressék, befogják a célt indítsák a rakétát és még azelőtt 

találatot érjen el, hogy az a minimális megsemmisítési zónán belül kerülne vagy éppen a tűzvezető radar 

észlelési távolságán kívül. 

  
Balra a P-15, jobbra a P-18 radar. 
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Dani Zoltán kisebb változtatásokat hajtott az ő egysége által üzemeltetett légvédelmi eszközben, de ezt 

nem hivatalosan tette, a felettesei engedélye nélkül hajtotta végre azokat, ami a VSz-ben közismert, de 

békeidőben tiltott gyakorlat volt, mivel zavarta a környékbeli TV adás vételét. Ez a változtatás minimális 

volt, kb. 6 MHz-cel hangolta el a szokásos adás frekvenciától a P-18-at.2 Az, hogy e nélkül mekkora 

távolságból lett volna hatásos a P-18 nehéz megmondani, az viszont biztos, hogy kb. 25 km-es távolságból 

kb. 10 km-es paraméterrel – lásd korábban a Nyeva HMZ diagram magyarázatát a 6. fejezetben – vették 

követésbe az F-117-et. 

A P-18 felkapcsolásakor a legközelebbi gépet vették célba, de másik három gépet is észlelt a P-18 kicsit 

nagyobb távolságban, eltérő irányban amint éppen Belgrád légteréből fordultak ki. A célpont egyedül és 

nem kötelékben repült, ami azért adhatott némi támpontot, de Dani Zoltán elmondása szerint ettől még 

nem tudták, hogy az F-117, az csak a lelövés után derült ki. 

A kezelőknek még így is gyorsan kellett dogozni, mert az F-117 repülési sebessége kb. 800 km/h táján 

volt, ami kb. 220 m/s célsebességnek felel meg. A HMZ diagramra nézve látható, hogy a minimális 

megsemmisítési zónán kívül repült az utánlövéssel számolva 10 km-es távolság esetén még lehetséges volt 

a rávezetés, de 6 km-es távolságban már nem. Az indítás után a rakétának időbe telt a  

kb. 8 km magasságban repülő F-117-hez érni, a találat pillanatában ezért a közeledési irányt nézve már 

oldalt-hátrafelé fordult a rávezető radar miközben persze a rakéta is fordult a cél után. A rakétát ráadásul 

három pont (TT) módszerrel vezette rá az osztály a célra, ami a kutyagörbe típusú rakéta röppályát 

eredményezi. Ennek ellenére a rávezetés sikeres volt. A gép lelövése nagy fegyvertény volt, azonban mi is 

kellett hozzá?3 

 Igen képzett személyzet, akik a minimális automatizálással rendelkező régi technikát használva 

képesek voltak a szűk megsemmisítési ablakban megoldani a feladatot. Nagyjából 60 másodperc volt 

az idő, ami alatt az egészet folyamatot le kellett zavarni, de ebben benne tudtak maradni. 

 A P-18 radar a P-15 helyett, ami szintén csak véletlen volt náluk, nem minden Nyeva osztály azt 

használta, hanem a többség az eredeti P-15-öt. Az, hogy éppen az ő osztályukat választották le a 

Belgrád körüli gyűrűről a dandárból, az szintén csak a véletlen műve volt. Más alakulat estén a P-15-tel 

igen valószínű, hogy nem értek el volna sikert főleg, ha elfogadjuk azt a magyarázatot, hogy az a  

6 kHz-es változtatás olyan sokat számított a P-18-nál. 

 Hatalmas szerencse volt az is, hogy az osztály pont jó helyen volt. A SzNR-125-öt ugyanis csak kb.  

15 km-es távolságból volt képes követésbe venni a célt, tehát ez még inkább szűkítette a rendelkezésre 

álló időt és a cél paraméterének, hogy mennyivel repül el az osztály mellett a normál célokhoz képest 

sokkal nagyobb súlya volt. Ha csak néhány km-rel odébb repült volna az F-117 vagy 30-40 fokkal eltérő 

irányban, akkor már a HMZ-n kívül esett volna a cél vagy a minimális rávezetési távolságon belül lett 

volna az utánlövés miatt. (Lásd később a 7. fejezetben.) 

                                                           
2
 Ezt itthon is csinálták stikában egyes alakulatok, amikor nagy sebességű MiG-25 sikeres elfogást ez segítette és a 

sikerért jutalomszabadság járt. 
3
 Hpasp kommentje. „Azért nem kell túllihegni. A VSz-ben 1989-től lopakodót szimuláló célra is kötelező jelleggel 

hajtottak végre eredményes lövészetet a magyar légvédelmi rakéta osztályok Asulukban.” Az én véleményem az, 
hogy mindez szép, csak éppenséggel a lőtéri eredményei a légvédelmi rendszereknek 90% felett vannak. Ezzel 
szemben a valóságos arány és a baráti gépek lelövésének aránya meg a helyi háborúkban olyan volt, amilyen. A 
lőtéren pl. ritkán lőnek vissza HARM rakétával... 
A szituáció kipróbálható a SAM SIMULATOR játékban, http://sites.google.com/site/samsimulator1972/home 
Lent egy magyar Nyeva osztály volt parancsnoka mutatja be az F-117A lelövésének mozzanatait: 
https://www.youtube.com/watch?v=PYXVXMZEOeU 

http://sites.google.com/site/samsimulator1972/home
https://www.youtube.com/watch?v=PYXVXMZEOeU
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 Az alakulat azon az estén egy régi Dvina tüzelőállásba települt, bár háború első napjától fogva ott 

voltak. Igaz, hogy nem sugároztak, nem használtak radart és csak telefonon tartották a kapcsolatot a 

parancsnoksággal, de valahol megdöbbentő, hogy a fix tüzelőállásokat nem tartották (?) szemmel a 

bevetés tervezők. 

 Az is szerencse kérdése volt, hogy ekkor nem kaptak be HARM-ot senkitől,4 bár azt hozzá kell tenni, 

hogy Dani Zoltán igen kemény korlátozást szabott meg a kisugárzásra. 21 másodpercnél hosszabb 

SzNR-125 használatot ritkán engedélyezett, és ha használták a tűzvezető radart, akkor a használat után 

neki is láttak az áttelepülésnek akkor is, ha nem indítottak rakétát. 

Érdekes módon a P-18 használatát nem korlátozta le, előfordult olyan is, hogy a egy tüzelőállásból  

12 órán keresztül használták a P-18 radart. Bár a P-18 immúnis a HARM-ra, ellenben az elektronika 

felderítő gépeknek ennyi idő alatt elvileg gyerekjáték bemérni egy ekkora teljesítményűr radart és 

radargyilkos rakéta nélkül precíziós fegyverekkel támadható SHORAD és MANPAD hatásos 

megsemmisítési zónáján kívül is. Nem véletlenül mobil – már amennyire lehet egy ekkora jármű és 

antenna –  P-18 távoli rokonának és leszármazottjának tekinthető 1L119 Nebo radar. 

Összegezve, a sikert a szerb légvédelem egyik kiemelkedően sikeres egysége kemény munkával és 

szerencsével érte el a sikert, de a hadművelet végkimenetelét semmilyen mértékben nem befolyásolta. A 

bevetésarányos veszteség alacsony maradt, a legfontosabb eredményt a szerbek részéről az jelentette, 

hogy az Allied Force utolsónapján is pont olyan erős SEAD kíséretet kellett adni, mint az első nap. Csak 

éppen eközben is elvesztették légvédelmük számottevő részét. (Lásd későbbi fejezetben a konkrét 

veszteségeket.) 

A másik helyenként – komolytalan források – által említett hatás sem igaz. A jövőbeli alacsony 

észlelhetőségű gépek fejlesztését nem kaszálta el. Ellenben az Allied Force idején meglehetősen 

korlátozottan muzsikáló SEAD képességek további erőteljes fejlesztésére ösztönözte az amerikaiakat. Azt is 

lehet mondani, hogy felébresztették az alvó oroszlánt. 

Azóta kombinált vezérlésű AGM-88 HARM –lásd később – magasabb szintű szenzorfúzió valósult meg 

adatkapcsolaton keresztül külső EW rendszerekkel. Ma már elképzelhetetlen egy USA ellenfeleként, hogy 

valaki 12 órát sugározzon egy helyen anélkül, hogy ne kapna igen komoly figyelmet. Sőt, olyan egészen 

brutális koncepciót is felvázoltak, hogy BGM-109 manőverező robotrepülőgépnek is legyen ”radargyilkos” 

multiszenzoros változata, ami akár még a visszatérésre is képes. Az eszköz hatósugarát őrjárati időre 

váltanák a harcászati zónában, ráadásul a legújabb BGM-109 változatok már kétirányú adatkapcsolattal is 

rendelkeznek.  

Tehát azt vizionálni, hogy a jövőben bármelyik nagyobb vagy akár kisebb léptékű konfliktusban halomra 

mészárolna a Nyeva, Dvina vagy bármilyen régi légvédelmi rakéta rendszer P-18 felderítő radarral vagy 

hasonló eszközzel elég nevetséges feltételezés főleg úgy, hogy az alacsony észlelhetőségű F-35 és jövőbeli 

gépek csapásmérési távolsága radargyilkos rakéta nélkül is sokkal inkább ki van tolva a kisméretű 

siklóbombák által.  

                                                           
4
 A teljes hadművelet ideje alatt az osztálya körül 23 db HARM roncsot számoltak meg. Elvileg ez csak azon rakétákat 

tartalmazza, amit megtaláltak, a Nyeva LORO rávezetési módjával nem lehetett észrevenni a közeledő HARM-okat 
csak azon ritka esetben, ha az a gép indította, amire a Nyeva dolgozik. (Lásd a rendszer részletes ismertetésénél.) 
http://jetplanes.blog.hu/2017/03/27/mitoszrombolo_18_eve_lottek_le_a_lopakodot  

http://jetplanes.blog.hu/2017/03/27/mitoszrombolo_18_eve_lottek_le_a_lopakodot
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Erre jön még rá az, hogy az 5. generációs gépeken már megoldott a besugárzásjelző használata és 

manőverező képességük több, mint elegendő egy olyan ősrégi légvédelmi rendszer rakétájának 

kimanőverezésére, mint a Nyeva. Ezen felül nem egyesével repülnek az ilyen célok egy komolyan 

konfliktusban, ahogy az F-117 tette. 

Egy fecske nem csinál nyarat főleg, ha az a fecske igen öregecske... 

Dani Zoltán egysége egy B-2 lelövését is jelentette, de ezt soha nem tudták igazolni a szerbek 

semmivel. Ez már csak azért is lehetetlennek tűnik, mert a gép 12-15 km magasan repülte le bevetéseit, 

tehát mind a radar számára átlagosan a gép folyamatosan a követési távolságon kívül repült. Arról, hogy 

az ominózus esetben, amikor a B-2 lelövés történt milyen célmagasság volt, arról Dani Zoltánt kellene 

megkérdezni... 

 


