
HONVÉDELMI MINISZTÉRIÜM

HENDE CSABA

miniszter

Válasz a K/8701. számú „Mikor valósul meg a
réskitöltő radarszázadok eszközeinek felújítása? ”
című írásbeli kérdésre

-aki

kezett : 2Q'2 G!t, ? 6,

Tisztelt Képviselő Úr!

A Magyar Honvédség légvédelmi rendszere légtérfelderítő alrendszerének alapját ma is a
különböző hullámtartományban üzemelő , egykori szovjet gyártmányú rádiólokátor állomások
(radarok) képezik . Jelenleg négy, a NATO légvédelmi rendszerébe (NATINADS) is felajánlot t
gerincradar és egy réskitöltő radar századnál üzemelnek a korszer űtlen, nagy energiafogyasztású
és jelentős létszámot igénylő berendezések . A meglévő , mintegy negyven radar folyamatos és
megbízható üzemeltetéséhez szükséges alkatrész biztosítása és gyári javítása napjainkban ige n
nagy anyagi terhet jelent a tárca költségvetésében .

Az 1998-ban kezdődött NATO radarprogramnak köszönhetően 2014-re a rendszer 3
darab korszerű radarral fog rendelkezni . A harmadik radar telepítése mellett két gerincradar
századot (Kúp, Juta) továbbra is harcrendben kell tartani, mint békeidős réskitöltő
radarszázadot . Emellett, minősített időszakban a rendszert telepíthet ő eszközök bázisán
létrehozott mobil rádiólokációs csoportokkal kell kiegészíteni . Ebből következően tovább kel l
üzemeltetni az elavult technikai eszközöket, és ezzel párhuzamosan meg kellene kezden i
modern mobil, vagy gyorsan áttelepíthető berendezések beszerzését is .

A RAT-31DL radarok rendszerbeállása után, a régi radarok Kúp, Juta és Medin a
helyőrségekben kerülnek összevonásra. A kivonásra tervezett, nem modernizált, teljese n
amortizálódott radarok tárolási helyzetbe kerülnek, és mint alkatrészforrás biztosíthatják a mé g
rendszerben lévő eszközök üzemeltetésének technikai hátterét .

A még üzemben tartható szovjet eredetű radarok rendszerben tartásának lehetősége igen
korlátozott ideig, két módon valósulhat meg :

Egyrészt az alkatrészek folyamatos beszerzését kell biztosítani, de fontos megjegyezni ,
hogy a beszerezhető alkatrészek köre a technológia avulása miatt egyre nehezebb, az alkatrészek
többségét már nem gyártják . A piacon az orosz gyártmányú, jó minőségű alkatrészek ár a
jelentősen emelkedett, és a piaci el őrejelzések szerint a kereslet növekedésével tovább fo g
emelkedni .

Másfelől az eszközrendszer üzemképességének fenntartása érdekében felújítás i
keretszerződés került megkötésre a HM Arzenál Zrt .-vel . Ennek keretén belül 3 éven keresztül ,
a vállalkozó kapacitásának megfelel ően, bármikor lehetőség van radarfelújítás megrendelésére ,
vagy akár részleges felújításra is . Már idén megtörtént egy radar beszállítása a HM Arzenál Zrt . -
hez, a vállalkozó ütemtervét figyelembe véve, a felújítást követően ez a radar 2012 . év végén
visszakerülhet a szolgálati helyére . A radarok beszállításának további ütemezése a költségvetés i
lehetőségektől függ .
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Belátható időn belül tervezzük mobil radarok beszerzését is. Figyelembe véve a
stratégiai tervhez biztosított forráskereteket, a minimálisan szükséges 4 készlet mobi l
(telepíthető), 3D radar beszerzésének megkezdése 2017 . évtő l lehetséges évenkénti ütemezéssel .
Ezzel kapcsolatban a lehető legköltséghatékonyabb és legrövidebb idejű, azaz a legoptimálisabb
beszerzési eljárás lefolytatására kerül sor .
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