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Magyarországon katonai körökben köz-
keletû az a legenda, amely szerint Moamer el-Kadhafi ezredes életét kizárólag a
magyar gyártású rádiófelderítõ-állomásoknak köszönheti. 1986 áprilisában az
Amerikai Egyesült Államok egy gyors és váratlan légicsapással kívánta megölni a
líbiai diktátort, anyahajóról indított vadászbombázók támadták a vezér szokásos
lakóhelyét és munkahelyét. Állítólag a magyar gyártó cég karbantartó brigádja ép-
pen a rádiófelderítõ-berendezések idõszaki felülvizsgálatát végezte, amikor észlel-
te és megfejtette az amerikai támadók kommunikációját, és õk riasztották volna
Kadhafit, aki így – lányával ellentétben – még idõben el tudta hagyni a bunkert, és
túlélte a bombázást. Bár a történet több elemének hitelességéhez kétség férhet,
joggal adódik a kérdés, hogy egy közép-kelet-európai ország hogyan tudott ilyen
felderítõeszközöket gyártani, és azok mit kerestek egy arab országban?

E tanulmány – már csak terjedelmi okokból – sem bocsátkozhat az észak-af-
rikai térséggel és Líbiával, illetve a szocialista-barát arab országokkal kiépített
magyar diplomáciai és gazdasági kapcsolatok feltárásába-elemzésébe. Célja ehe-
lyett az, hogy a hazai híradástechnikai ipar egy speciális vállalata révén adalé-
kokkal szolgáljon az 1970–1980-as évek szocialista rendszerének megismerésé-
hez.1 Közkeletû toposz, hogy a szovjet blokk országai technológiai szempontból
ebben a két évtizedben szakadtak le (végképp) a fejlett világtól, mert nem tud-
tak lépést tartani a számítástechnikai forradalom nyomán zajló változásokkal. A
rádiófelderítõ-berendezések gyártásának története ugyanakkor némileg árnyalja
ezt a sablonos képet: bemutatja, hogy a magyar ipar milyen technológiai kihívá-
sokkal szembesült, hogyan próbálta követni a nemzetközi trendeket, milyen erõ-
feszítések történtek a (katonai) kutatás-fejlesztés területén és milyen esélyei le-
hettek egy közép-kelet-európai cégnek a fejlett technológiák piacán.
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Rádiófelderítõ-berendezések gyártása Magyarországon

Elõzetesen szólni kell néhány szót a szóban forgó eszközök felhasználóiról is. A
magyar rádiófelderítõ szolgálatot2 a második világháború után 1947-ben alakítot-
ták újjá. 1949-tõl a Honvédelmi Minisztérium (HM) Katonai Elhárító Fõcsoportfõ-
nökséghez, 1950 februárjától a HM IV. Fõcsoportfõnökségéhez tartozott. 1953
novemberében ezreddé szervezték a szolgálatot, és a katonai felderítéssel együtt a
Magyar Néphadsereg (MN) Vezérkarához került át. Az 1960-as évek közepétõl a
magyar katonai hírszerzés (MN Vezérkar 2. Csoportfõnökség) egyik legaktívabb
és legsikeresebb részlege volt a rádióelektronikai felderítés. A 2. Csoportfõnökség
Rádiófelderítõ Szolgálat fõ feladata a NATO-országok, valamint Ausztria civil és
katonai hírközlésének figyelése, lehallgatása, rögzítése, megfejtése és feldolgozása
volt. Ugyanakkor figyelemmel követte a Földközi-tengeren zajló hírforgalmat is,
például az Egyesült Államok 6. flottájának kommunikációját.

Az 1950-es évek elején indult el a magyar berendezések kísérleti fejlesztése,
és rövidesen megkezdõdött a hazai sorozatgyártás is. A rádiófelderítõ-eszközök
szakosításának kérdése elõször az 1960-as évek elején merült fel a Varsói Szerzõ-
dés tagállamai között. A partnerországok haditechnikai termelési, kutatás-fej-
lesztési és tudományos tevékenységét koordináló KGST Hadiipari Állandó Bi-
zottság 1963 áprilisában állított fel ideiglenes munkacsoportot a rádiófelderítõ
és rádióellentevékenységi eszközök gyártási lehetõségeinek vizsgálatára. A mun-
kacsoport 1964 áprilisában, Prágában tartott ülésén ajánlásokat fogadott el a fel-
derítõ és zavaró berendezések fejlesztésével és gyártásával, valamint késõbbi
szakosításával kapcsolatban. Ezeket az ajánlásokat a KGST Hadiipari Állandó
Bizottsága 1964. májusi moszkvai értekezletén jóváhagyta.3

A magyar híradástechnikai cégek közül a legtöbb tapasztalattal és ered-
ménnyel e téren a Mechanikai Laboratórium Híradástechnikai Kísérleti Vállalat
(röviden: Mechlabor) rendelkezett, ezért õk kapták feladatul a rövidhullámú és
ultrarövid-hullámú rádióállomások és rádió iránymérõk, front- és hadsereg rá-
dióvevõk fejlesztését. A katonai hírszerzéssel való szorosabb együttmûködés is
ekkortól datálható: a Mechlabor 1965-ben készítette el a 2. Csoportfõnökség
specifikációja alapján az R-1250 típusú rövidhullámú vevõkészüleket, amelyet
aztán tömegesen exportált is. Az alapváltozat még elektroncsöves berendezés
volt, amelynek rövidesen elkészült a félvezetõs változata is (R-1250M).4 A
HM-nek és a Varsói Szerzõdés tagországainak az elsõ saját fejlesztésû ultrarö-
vid-hullámú (URH) felderítõ rádióvevõket 1968-ban szállította a Mechlabor.5
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2 A magyar rádiófelderítõ szolgálat megszervezésérõl és hõskoráról ld. Pokorny Hermann vezérezre-
des: Emlékeim. A láthatatlan hírszerzõ. Összeáll., közlésre elõkészítette, a tanulmányt írta: Józsa
Antal. Bp. 2000. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok).

3 10/64. sz. jegyzõkönyv. Moszkva, 1964. máj. 12–14. Magyar Országos Levéltár ( = MOL)
XIX-A-16-aa 109. d.

4 A Mechanikai Laboratórium története. Összeáll. Gács Ferenc. Kézirat, 1985. Hadtörténelmi Le-
véltár, Magyar Néphadsereg Különgyûjtemény. 17–18.

5 Központi Statisztikai Hivatal: A hadiipar helyzetének alakulása 1968. évben. 1969. márc.



Számos egyeztetõ tárgyalást és munkacsoport-ülést követõen a KGST Hadi-
ipari Állandó Bizottsága 1970. májusi berlini ülésszakán döntött a rádiófelderí-
tõ és zavaró berendezések további eszközeinek szakosításáról. Magyarország
ekkor kapta a rádiórelé lehallgatására szolgáló vevõállomások fejlesztését és
gyártását.6

A belföldi szakértõi tárgyalások ezután folytatódhattak, a híradástechnikát
is felügyelõ Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) és a HM szakemberei tanul-
mányozhatták a hasonló berendezéseket a Szovjetunióban, illetve megkezdõd-
hetett a gyártás megszervezésével kapcsolatos elemzések elkészítése. A gyártás-
elõkészítés következõ lépéseként 1973 szeptemberében került a minisztériumok
közötti koordinációt ellátó Hadiipari Kormánybizottság elé a rádiófelderítõ-esz-
közök távlati fejlesztése. A kormánybizottság további egyeztetéseket tartott
szükségesnek az ügyben a Varsói Szerzõdés Egyesített Fegyveres Erõk Parancs-
noksága Technikai Testületével, valamint a KGST Hadiipari Állandó Bizottsá-
gával. A HM-nek és a KGM-nek pedig abban kellett döntenie, hogy az ipar és a
2. Csoportfõnökség milyen munkamegosztásban dolgozik a feladaton.7

Az elõkészületek közben a Mechlabor 1970 és 1975 között megkétszerezte
az elõállított termelési értéket, és gyártmányainak kétharmadát már exportra
szállította. A periódus végére a haditechnikai termelés aránya elérte a 75%-ot,
amely igen magasnak számított magyar viszonylatban. (Az átlag 25–30% volt,
mivel a vállalatok kettõs, civil és katonai profillal rendelkeztek 1953 óta.) A
Mechlabor által szállított rövid- és ultrarövid-hullámú vevõberendezések többsége
ekkor már saját fejlesztésû volt, csak a „Brusznyika” vevõ volt szovjet licencter-
mék. A berendezésekben harmadik generációs, integrált áramkörös alkatrészek
is megjelentek.8

Az új generációs rádiófelderítõ-berendezések gyártás-elõkészítése 1976
márciusára jutott oda, hogy döntés szülessen a szükséges beruházások elindítá-
sáról. A kormány szûkebb kabinetjeként mûködõ, a védelem- és biztonságpoliti-
kai ügyeket felügyelõ Honvédelmi Bizottság 279,4 millió forint beruházási elõ-
irányzatot hagyott jóvá. Ennek több mint egyharmada (109 millió Ft, 2,046
millió USD) tõkés importból behozandó gépek és mûszerek ellenértéke volt. A
gyártás is csak jelentõs és folyamatos nyugati alkatrészimporttal volt megvalósít-
ható: az 1976–1980 közötti idõre mintegy 3,2 millió USD értékû részegység
behozatalát irányozták elõ.9 A magas nyugati alkatrészhányad egy katonai termék-
nél korábban elképzelhetetlen volt, és a szovjet licenctermékeknél ilyesmi to-
vábbra sem fordulhatott elõ. A Szovjetunió elvi alapon ellenezte az ilyesfajta im-
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6 20/70. sz. jegyzõkönyv a KGST Hadiipari Állandó Bizottság 1970. máj. 26–29. között Berlinben
lefolytatott huszadik ülésérõl. MOL XIX-A-16-aa 116. d.

7 103/73. sz. jegyzõkönyv a Hadiipari Kormánybizottság 1973. szept. 8-i ülésérõl. MOL
XIX-L-1-qqq 13. d.

8 A Mechanikai Laboratórium története i. m. 27–28.
9 A Honvédelmi Bizottság 6/265/1976. sz. határozata: A Mechanikai Laboratórium Híradástechni-

kai Kísérleti Vállalat beruházási javaslatáról az V. ötéves tervben jelentkezõ termelési igények ki-
elégítésére. 1976. márc. 25. MOL XIX-A-16-aa 127. d.



portfüggést, ami persze nem akadályozta meg abban, hogy vásároljon a nyugati
alkatrészeknek (fõleg az integrált áramköröknek) köszönhetõen látványosan ha-
tékonyabb magyar berendezésekbõl.

A távvezérelhetõ és automata rendszerbe illeszkedõ rádiófelderítõ-eszkö-
zök a híradástechnika legbonyolultabb és legnagyobb mûszaki kihívást jelentõ
ágazatába tartoztak. Az 1970-es évek második felében a Mechlabornál a gyártott
berendezések konstrukciójában uralkodóvá váltak a harmadik generációs áram-
körök. A tranzisztorok és integrált áramkörök használata miatt különleges be-
vizsgáló laboratóriumok létesítésére is szükség volt. A nagy összegû – és ekkor
már javarészt bankkölcsönökbõl végrehajtott – beruházások fõként korszerûbb
termelõeszközök, gépek és mûszerek beszerzésére irányultak, valamint a vállala-
ton belüli alkatrészgyártás megerõsítését célozták. A kézi szereléssel szemben
erõteljesen növelték a gépesítést, és a kevesebb megmunkálást igénylõ elõgyárt-
mányok részarányát.10

Az elsõ nem rubelelszámolású exportszerzõdéseket – a haditechnikai ter-
mékekre szakosodott Technika Külkereskedelmi Vállalat (TKV) közremûködésé-
vel – 1978-ban kötötte meg a Mechlabor Jugoszláviával és Irakkal mintegy 9,7
millió dollár értékben.11 1980 júliusában újabb nagy értékû megrendeléshez ju-
tott a vállalat: egy 13,4 millió dollár értékû szerzõdést kötött az Indiai Hadsereggel
– az „Erdõ” fedõnevû rádiózavaró rendszer, az „Inda” fedõnevû rádió felderítõ
és lehallgató állomás, valamint a „Fenyõ” fedõnevû rádió felderítõ és lehallgató
állomás eladásáról. (A Mechlabor fõ kooperációs partnerei a Finommechanikai
Vállalat, a Híradótechnika Vállalat, a Labor Mûszeripari Mûvek és a Távközlési
Kutatóintézet voltak. Az üzlet teljes értéke 33,7 millió dollárra rúgott.)12 A Mech-
labor tehetséges fejlesztõcsapata tehát egy olyan kurrens termékcsoportot ho-
zott létre, amely a szovjet blokkban és a fejlõdõ világban is igen keresetté vált.

A líbiai üzlet

A TKV az 1970-es évek elsõ felében már intenzív piackutatást folytatott Algéria,
Egyiptom, Irak, India és Libanon mellett Líbiában is.13 Az egyik elsõ nagyobb
összegû exportszerzõdést 1977 augusztusában kötötte a TKV a Líbiai Arab Szo-
cialista Népi Köztársasággal, amely Egyiptom elleni akciókhoz kívánt azonnal
fegyverhez jutni, mintegy 13,5 millió USD értékben. Az ügybõl azonban botrány
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10 A Mechanikai Laboratórium története i. m. 36–37.
11 I. h.
12 Mechanikai Laboratórium Vállalat: Tájékoztató az indiai szerzõdésekrõl. 1980. okt. 13. Budapest

Fõváros Levéltára ( = BFL) XXIX. 220/a TÜK 13. d.
13 Fontos megjegyezni, hogy az említett országok élénk politikai kapcsolatokat ápoltak a szocialis-

ta blokkal, a kétoldalú kereskedelmi forgalmuk Magyarország irányában is jelentõsen bõvült. Az
elsõ magyar haditechnikai szállításokra 1967-tõl került sor, ezekrõl ld. részletesen: Germuska
Pál: A közel-keleti haditechnikai export kezdetei. In: Évkönyv 2003 XI. Magyarország a jelen-
korban. Szerk. Rainer M. János–Standeisky Éva. Bp. 2003. 79–91.



lett, egyrészt, mert a líbiai fél két hónappal késõbb (a feszültség enyhülésével)
már nem kívánta átvenni a megrendelt árut, másrészt, mert a magyar fél olyan
hadihasználatú felszereléseket szállított, amelyeknek egy része joggal esett kifo-
gás alá.14 A két ország közeledését ugyanakkor olyannyira nem zavarta az inci-
dens, hogy 1978 februárjában újabb fegyverszállítási szerzõdést kötött a TKV és
a Líbiai Fegyveres Erõk Parancsnoksága.15

Az 1979-tõl váltakozó intenzitással folyó tárgyalások során Líbia még a töb-
bi fejlõdõ országtól is eltérõ igényekkel jelentkezett. Az egyes fegyvereken túl
nemcsak teljes híradástechnikai rendszerek iránt érdeklõdtek, hanem komplex
katonai szolgáltatásokat és létesítményeket kívántak megrendelni. Mindez ko-
moly kihívást jelentett a magyar ipar és a hadsereg számára, ugyanakkor óriási
exportlehetõséggel és keményvaluta-bevétellel kecsegtetett. 1980 nyarára már 3
milliárd USD környékén járt a tervezett líbiai megrendelések nagyságrendje, a
különféle ipari és katonai szakértõi delegációk egymásnak adták a kilincset Tri-
poliban és Budapesten. Az arab fél magyar vállalatokkal kívánta felépíttetni töb-
bek között a Tripoli légibázis központi raktárait, 6 katonai tábort, 240 egyéb rak-
tárat, üzemanyag-tárolókat, Nauma repülõterét, valamint Kufrában felújíttatni a
meglévõ repülõteret és hozzá katonai tábort, ezer lakást és más kiszolgáló léte-
sítményeket építtetni. (A feladatra 1980 novemberében Líbiai Arab–Magyar Vál-
lalat Katonai Létesítmények Építésére néven vegyesvállalat részvénytársaságot ho-
zott létre a két ország.)16

1980. július 1-jén a Honvédelmi Bizottság megadta az elõzetes elvi enge-
délyt a kézifegyverek, telefonközpontok, sátrak, különféle ruházatok, felszerelé-
sek, légvédelmi harcálláspontok, távközlési berendezések, kiképzõ szimulátorok,
diagnosztikai mûszerek, valamint rádiófelderítõ- és -zavaró-rendszerek Líbiának
történõ eladására.17

Utóbbiaknál az arab fél szinte semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett,
így az 1980. július végén és augusztus elején zajló tárgyalásokon egy az egyben
elfogadták a magyar ajánlást. Rövidesen bejelentették az igényüket mintegy
4500 fõs – mobil alegységeket és telepített objektumokat egyaránt magában fog-
laló – rádiófelderítõ és -zavaró szolgálat megtervezésére, technikai eszközeinek
leszállítására és objektumainak kivitelezésére, valamint személyi állományának
kiképzésére. A kért felszerelések értéke elõzetes becslések szerint elérte volna a
800 millió USD-t. A KGM széles körû felmérésbe kezdett az igénybejelentés
alapján, mivel a szállítandó komplexumok mintegy 20 vállalat és a hadsereg ak-
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14 Külkereskedelmi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya: A TKV 1977. évi líbiai eladásával kapcsola-
tos reklamáció. MOL XIX-G-3-p 111. d. A TKV egyebek mellett 1950-es években gyártott lõ-
szereket és 1946-ban gyártott lövegeket szállított az arab félnek, nem egészen kifogástalan álla-
potban.

15 A Honvédelmi Bizottság (HB) 1/288/1978. sz. határozata. 1978. febr. 16. Hadtörténelmi Levél-
tár, HB iratok 7. d.

16 Elõterjesztés az Operatív Tárcaközi Bizottság részére: líbiai arab–magyar vállalat katonai léte-
sítmények építésére elnevezésû közös rt. alapítása. 1980. nov. 25. MOL XIX-F-6-mmm 46. d.

17 A HB 1/315/1980. sz. határozata. MOL XIX-A-16-aa 135. d.



tív bevonásával tûntek elkészíthetõnek. A tárgyalások idõpontjában a majdani
14 alrendszerbõl 1 fejlesztése folyt, a többit mind a késõbbiekben tervezték ki-
fejleszteni, kb. 3 év alatt. A legnagyobb lemaradás az adó-vevõ és iránymérõ an-
tennarendszereknél, valamint az ultrarövid-hullámú vevõ és iránymérõ berende-
zéseknél volt tapasztalható. Mindezeknél szerzõdés esetén a gyártás közben
kellett megoldani a fejlesztést, csakúgy, mint a hordozójármûvek és a felépítmé-
nyek (konténerek) konstruálását is. A KGM legfõbb aggálya a nyugati alkatré-
szek beszerzésének biztosítása volt: ha embargó, vagy a Líbiával kapcsolatban
felmerülõ politikai fenntartások miatt a nyugati partnerek beszüntetik a szállítá-
sokat, akkor szinte lehetetlennek ítélték az utánpótlás megszervezését.18

A megrendelés elnyerése esetén a 2. Csoportfõnökségre is komoly felada-
tok vártak. A KGM a felderítõ rendszerek szállításához a következõ munkafo-
lyamatoknál és feladatoknál várta a katonai hírszerzés aktív közremûködését: a
rendszerek megtervezésénél; a fejlesztés felügyeleténél; a katonai (minõségi) át-
vételnél; a parancsnoki, a rendszer-mérnöki, a kezelõi és a fenntartói személyzet
kiképzésénél; valamint az átadásnál és a beüzemelésnél.19

A líbiai megrendelésdömping mindazonáltal komoly dilemma elé állította a
magyar döntéshozókat: az arab partner ismert fizetési fegyelmezetlenségei és
más bizonytalanságok mellett bele szabad-e vágni a nagyszabású projektbe? A
KGM, a HM, a Magyar Nemzeti Bank, az Országos Tervhivatal és a Pénzügymi-
nisztérium részvételével megtartott 1980. szeptemberi értekezleten mindenesetre
bizakodó hangulat uralkodott el: a tekintélyes keményvaluta-bevétel és a
15%-osra becsült nyereség reményében, megfelelõ szerzõdéses és pénzügyi ga-
ranciák kikötése mellett elviselhetõ mértékûnek ítélték a kockázatokat.20

A rádiófelderítõ- és -zavaró-rendszerek szállításáról szóló szerzõdés aláírá-
sára végül csak 1981. július 15-én került sor Líbiával: szerényebb nagyságrend-
ben, de még így is 297 millió USD értékben. A munkamegosztás a követke-
zõképpen alakult: az ipar gyártotta és szállította a rendszereket; a 2. Csoportfõ-
nökség egy részlege segítséget nyújtott a rendszerek alkalmazásához és mûköd-
tetéséhez, a személyzet betanításához; az üzemeltetés feltételeit (javítás, karban-
tartás) pedig az INDUSTRIALEXPORT nevû vállalat biztosította. Az ipar
részérõl a zavaró alrendszerek felelõse a Finommechanikai Vállalat, a felderítõ
alrendszereké a Mechlabor, a híradó alrendszereké és a számítástechnikai-veze-
tési alrendszereké pedig a VIDEOTON Elektronikai Vállalat lett.21

100 GERMUSKA PÁL

18 Jelentés a líbiai fél által jelzett rádiófelderítõ-zavaró komplexum létesítésére vonatkozó elõzetes
igények kielégítési lehetõségének vizsgálatáról. 1980. aug. 30. MOL XIX-L-1-qqq 39. d.

19 Kohó és Gépipari Minisztérium Általános Szervezési Fõosztálya levele a Külkereskedelmi Mi-
nisztériumhoz, ill. Szücs Ferenc vezérõrnagyhoz, az MN Vezérkar 2. Csoportfõnökség vezetõjé-
hez. 1980. aug. 16. MOL XIX-L-1-qqq 39. d.

20 Emlékeztetõ a Líbiában tervezett katonai objektum és kiegészítõ létesítményei szállításában és
kivitelezésében való magyar részvétel tárgyában 1980. szept. 5-én tartott megbeszélésrõl. MOL
XIX-L-1-qqq 39. d.

21 PM Ellenõrzési Fõigazgatóság Fõvárosi Igazgatóság Általános Osztály: Jelentés A VIDEOTON
Elektronikai Vállalatnál a nem rubel export relációban teljesítésre kerülõ zavaró-felderítõ rend-
szerek gyártásának, értékesítésének helyzetérõl. 1984. jún. 14. MOL XXIX-F-209-d 94. d.



A líbiai szállítások nehézségei és hatásai

Az óriási líbiai megrendelés, valamint az Iraknak, Indiának és Jugoszláviának,
továbbá a Varsói Szerzõdés partnerországainak szállítandó rendszerek fejlesztése
és gyártása többféle változást indukált mind a hadseregben, mind pedig a hír-
adástechnikai iparban.

A rádiófelderítõ- és -zavaró-rendszerek nagyszabású exportjával jelentõsen
megnövekedett szaktanácsadási, konzultációs és ellenõrzési feladatok miatt a 2.
Csoportfõnökség mellett 1982-ben felállították a Magyar Néphadsereg Elektro-
nikai Igazgatóságát (MN EI, késõbb: HM EI). Az Elektronikai Igazgatóság a
következõ évek során mind a mûszaki követelmények kialakításában, a fejleszté-
si irányok meghatározásában, a gyártás közbeni ellenõrzésben, mind pedig a fej-
lesztõi gyártás segítésében, a végellenõrzésekben, a megrendelõnek történõ át-
adásban, továbbá a kezelõ és javító személyzet kiképzésében is részt vett.22 A
hadsereg (pontosabban a katonai hírszerzés) ily módon minden korábbinál na-
gyobb mértékben kapcsolódott be a napi gyártási feladatok megoldásába, és az
EI az 1990-es évek információtechnológiai szolgáltató cégeinek elõfutáraként
igen színvonalas munkát végzett.

Kényes kérdés volt ugyanakkor, hogy a tõkés exportra szállítandó felderí-
tõ-rendszerek eszköztartalma azonos volt a belföldi és a Varsói Szerzõdés part-
nerországaiba szállítandóval, csak az egyes relációkban megkövetelt klimatikus
igénybevételi követelményekben és a szoftverekben volt eltérés. Korábban ugyan-
is Moszkva nem engedte a szovjet licenctermékekbõl a legújabb és legjobb válto-
zatok harmadik világbeli exportját.23 A magyar fejlesztésû eszközöknél viszont
megesett, hogy az indiai vagy líbiai pluszkívánságok nyomán született újítások
kerültek át a hazai használatra, illetve szocialista országokba kerülõ berendezé-
sekbe. A pozitív végkifejlet, a korszerûbb és hatékonyabb berendezések, úgy tû-
nik, mégiscsak feledtették a titokvédelmi aggályokat.

A kutatás-fejlesztési folyamat radikálisan átalakult és felgyorsult az 1980-as
évek elejétõl a Mechlabornál. Az elektronika gyors fejlõdése és a szoros határ-
idejû szerzõdések kikényszerítették, hogy a fejlesztési elképzeléseket menet köz-
ben dolgozzák át, bõvítsék ki, vagy korábban félbehagyott fejlesztési feladatokat
integráljanak a megoldáshoz. A dollárexportra szállítandó rendszerek összeállí-
tásában 10–12 vállalat vett részt, a fellépõ illeszkedési problémák megoldásához
folyamatos egyeztetésre és „ráfejlesztésre” volt szükség. A rendszerfejlesztés és
a kiegészítõ rendszer-illeszkedési fejlesztések aránya 50-50% volt, a kompatibili-
tás biztosítása tehát aránytalanul nagy részét kötötte le a Mechlabor mintegy
130 fõs fejlesztõgárdájának. Ugyanakkor a fejlesztõrészleg hiába reagált gyorsan
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22 Központi Népi Ellenõrzési Bizottság (KNEB) Fegyveres Szervek Fõosztálya: Népi ellenõri jelentés a
VIDEOTON Elektronikai Vállalatnál folytatott ellenõrzésrõl. A haditechnikai külkereskedelmi
tevékenység vizsgálata. 1984. aug. 28. MOL XXIX-F-209-d 94. d.

23 Ez persze nem szovjet specialitás volt, hasonlóan járnak el ma is a legfejlettebb hadiipari nagy-
hatalmak.



a kihívásokra, a bürokratikus állami külkereskedelem nem volt képes a koráb-
ban lekötött határidõknél hamarább alkatrészeket és mûszereket beszerezni, be-
hozni.24

További gondokat okozott mindemellett, hogy a líbiai fél újabb és újabb
mûszaki követelményekkel lépett fel, amelyeket már gyártás közben kellett meg-
valósítani, azaz párhuzamosan folyt a mûszaki fejlesztés és a gyártás. Líbia rá-
adásul 20 hónapos késéssel nyitotta meg a klíringet, késedelmesen utalta át a
20%-os elõleget. Emiatt a projektben részt vevõ, amúgy is tõkehiányban szenve-
dõ magyar vállalatok nem tudták megkezdeni a kapacitásbõvítõ beruházásokat,
a késedelmek miatt pedig még a fejlesztési hiteleiket is felfüggesztették.25

A nehézségeket fokozta mind a Mechlabornál, mind a többi kooperációs
partnernél a híradás- és számítástechnikai háttéripar fejletlensége. Az alap-
anyag- és alkatrészellátást szocialista viszonylatból csak rendkívüli erõfeszítések
árán lehetett biztosítani. A szovjet beszállítóktól idõnként hónapokig nem érke-
zett semmi, majd egyszerre szállították le a teljes évi kontingenst (mindenféle
határidõket figyelmen kívül hagyva). Két év alatt három külkereskedelmi válla-
lat próbálkozott az alkatrészimport mûködtetésével, kevés sikerrel. A Mechla-
bor ráadásul kis sorozatú vagy egyedi alkatrészekkel dolgozott, ezért a hazai be-
szállítók sem voltak hajlandóak átvállalni a gyártást. Emiatt volt kénytelen a
Mechlabor, a VIDEOTON és mások is házon belül saját alkatrészgyártó kapaci-
tásokat kiépíteni termelésük biztosítása érdekében. Ilyen körülmények között
nem csoda, hogy magas volt az exportált berendezések tõkés eredetû anyag- és
alkatrésztartalma: 1980-ban a Mechlabornál például 14–77% között mozgott, át-
lagosan 25%-ot tett ki, és két év alatt is csak átlag 18%-ra sikerült mérsékelni.26

A líbiai megrendelésnél fõvállalkozó VIDEOTON is csak mintegy 20%-os nyu-
gati importalkatrész felhasználásával tudta legyártani a kiszállítandó termékeit.
A nyugati beszerzéseket az 1980-as évek elején a COCOM-lista és az embargós
korlátozások mellett a magyar külkereskedelmi hatóságok késedelmes engedé-
lyezési eljárásai, a devizahiány, importstop is hátráltatták – idõnként a szállítási
határidõk betartását is veszélyeztetve.27

Az erõfeszítések eredményeként 1981-tõl megkezdõdtek a szállítások Indiá-
ba, majd kisebb zökkenõkkel, de sikerült eleget tenni a többi fejlõdõ országgal
kötött szerzõdésnek is. Líbiának 1985-ben és 1986-ban egy-egy zászlóalj felderí-
tõ és zavaró eszközeit szállították le. A mennyiségi átadás még rendben lezajlott,
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24 KNEB Fegyveres Szervek Fõosztálya: Népi ellenõri jelentés a Mechanikai Laboratórium Vállalat-
nál végrehajtott vizsgálatról. A védelmi célú kutatások-fejlesztések kezdeményezésének és azok
hasznosításának vizsgálata. 1983. márc. 4. BFL XXIX. 220/a TÜK 14. d.

25 PM Ellenõrzési Fõigazgatóság Fõvárosi Igazgatóság Általános Osztály: Jelentés A VIDEOTON
Elektronikai Vállalatnál a nem rubel export relációban teljesítésre kerülõ zavaró-felderítõ rend-
szerek gyártásának, értékesítésének helyzetérõl. 1984. jún. 14. MOL XXIX-F-209-d 94. d.

26 Népi ellenõri jelentés a Mechanikai Laboratórium Vállalatnál végrehajtott vizsgálatról. 1983.
márc. 4.

27 Népi ellenõri jelentés a VIDEOTON Elektronikai Vállalatnál folytatott ellenõrzésrõl. 1984.
aug. 28.



ám a mûszaki átadás (és ezzel nyilvánvalóan az üzembe helyezés) két évet csú-
szott a vevõ különféle kifogásai miatt. (A líbiai hadsereg utóbb ráadásul RÁBA-
teherautókra szereltette a rendszereket, a jármûvek és az átépítés költségét vi-
szont nem volt hajlandó kifizetni.)28 A felderítõrendszer tehát aligha mûkö-
dött teljes kapacitással 1986 áprilisában, nemigen védhette hatékonyan Kad-
hafi életét.

Az akkoriban külszolgálaton az észak-afrikai országban dolgozó magyar
diplomata is mindössze annyit erõsített meg a bevezetõben említett legendából,
hogy az amerikai támadás idején kint tartózkodott az egyik magyar vállalat szak-
embercsoportja. A történet további részét határozottan cáfolta. Szerinte a ma-
gyarok Kadhafi közelében sem voltak. A líbiai vezér nem bunkerban tartózko-
dott (ami nem is volt Tripoliban), hanem a számára fenntartott lakóépületben,
amelynek a másik felét találták el a légicsapás során. Az amerikaiak pontatlan
felderítését és célzását az is sejteti, hogy miközben a líbiai hírszerzés épületét
akarták bombázni, a 25–30 méterre mellette lévõ francia nagykövetségi épületet
és egy lakóépületet bombáztak le.29 Más forrás, egykor a külkereskedelemben
dolgozó tisztek szerint az életmentõ „füles” valójában Budapestrõl érkezett: a
rádiófelderítõ szolgálat fogta a földközi-tengeri amerikai kommunikációt, és ad-
tak le vészjelzést Tripolinak.

Kedvezõ kilátások – fokozódó nehézségek

A nagy értékû szállítások részleges teljesítése nyomán is számos tanulság mutat-
kozott a korabeli döntéshozók számára. Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizott-
ság (OMFB) felkérésére egy katonai és ipari szakemberekbõl álló csoport Speci-
ális rádióelektronikai rendszerek és berendezések kifejlesztésének és többirányú
hasznosításának lehetõségei címû tanulmánya értékelte a helyzetet, valamikor
1985 folyamán.30

Az alkatrészellátás, pontosabban annak megoldatlan problémái, kulcskér-
déssé váltak az 1980-as évek közepére. A szocialista országokból történõ beszer-
zéseknél állandósultak a késések, elmaradások. Néhány KGST-ország gyártott
ugyan nagyteljesítményû integrált áramköröket, azonban ezekért cserébe hason-
lóan fejlett elektronikai termékeket kértek volna, amelyekkel Magyarország
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28 Ipari Minisztérium Közgazdasági Fõosztály Ellenõrzési Osztálya: Jelentés a Mechanikai Laborató-
rium Vállalat átfogó felügyeleti ellenõrzésérõl. 1989. okt. BFL XXIX. 220/a TÜK 14. d.

29 Hazai sajtóértesülések szerint egy még csak részben kiépített magyar radarrendszer idõben jelezte
a késõbb Tripolit és Bengázit bombázó amerikai harci gépek közeledését. Rádi Antónia: A Tech-
nika líbiai radarüzletének fejleményei. Hadd legyen per? HVG 2002. ápr. 13. 109–110. Furcsa,
hogy a lap radarrendszerekrõl írt, miközben ilyen rendszer szállítására vonatkozó magyar szerzõ-
déssel mindezidáig nem találkoztam. A támadás lefolyásáról és hátterérõl ld. Bernd Schäfer: The
U.S. Air Raid on Libya in April 1986 – A Confidental Soviet Account from the Stasi Archives.
http://www.php.isn.ethz.ch/collections/coll_libya/intro_schaefer.cfm?navinfo=15709

30 MOL XXIX-F-209-d 91. d.



nem rendelkezett. (Ilyen áramkörök gyártásba vétele még a tervekben sem sze-
repelt nálunk.) Az embargó miatt pedig szinte lehetetlenné váltak a nyugati in-
tegráltáramkör-beszerzések. A nyugatról korábban megvásárolt bemérõ gépek,
berendezések és mûszerek szervizelése, felújítása, cseréje ugyancsak rendkívüli
nehézségekbe ütközött. A tõkés exportra szállítandó rádiófelderítõ- és -zava-
ró-rendszereknél különösen kritikussá vált az alkatrészkérdés. Az impulzussze-
rû, idõszakos, nagy mennyiségû és sokféle alkatrész biztosítása mind nehezebbé
vált, idõben elhúzódott és bizonytalanná tette a gyártást.

A tanulmány a fejlõdõ világba irányuló exportszállítások pozitív hozadéka-
ként emelte ki, hogy az serkentette a hazai jármûgyártást és a gépkocsi-fel-
építmények fejlesztését is. Továbbá komplex szolgáltatások kapcsolódtak a rend-
szerek szállításához: az üzemeltetés technikai biztosítása (javítások, karban-
tartó-javító alkatrészellátás), és annak szervezeti, technológiai feltételeinek
megteremtése; a garancia-idõszakon túli technikai segítségnyújtás, eszközök és
fõdarabok magyarországi ipari nagyjavítása; a rendszereket befogadó és javító
bázisok kiépítése, berendezése; a kezelõ és javító személyzet kiképzése és to-
vábbképzése.

Az OMFB-tanulmány a szellemi kapacitások további növelését szorgalmaz-
ta, legfõképpen:

– a fejlesztõmûhelyek koncentrálásával, célirányos együttmûködésével;
– az anyagi érdekeltség megerõsítésével;
– és a szakember-utánpótlás újjászervezésével.
A kutatói kapacitások koncentrálása érdekében – szovjet mintára – a tudo-

mányos akadémia keretei között javasolták létrehozni azt az elemzõ központot,
amely képes lenne a hazai és a nemzetközi kutatások nyomon követésére, a ku-
tatási erõfeszítések irányítására, a feladatoknak az akadémiai intézetek, a kato-
nai intézetek és a vállalati laboratóriumok közötti szétosztására. Javasolták egy
külön híradástechnikai–rádióharcászati–rádiófelderítési központi csoport felállí-
tását is a HM és az Ipari Minisztérium közös alárendeltségében, kiemelt vállala-
tokkal és az akadémiai központ segítségével.

Konstrukciós és technológiai téren a legnagyobb elõrelépést attól várták,
hogy a különféle berendezések sokoldalúan felhasználható, integrált rendszer-
építõ elemekbõl álljanak össze (mint például frekvenciaszintézer, középfrek-
venciás erõsítõ, csatorna multiplexer, antennák, illesztõelemek stb.). Hasonlóan
tipizálni kívánták az áramforrásokat, az antennákat, a tápvonalakat, az antenna-
árbocokat, az információrögzítõ berendezéseket stb. Így lényegesen kevesebb
fajta alkatrész és fõdarab gyártásával lehetett volna elõállítani a berendezéseket,
természetesen ezzel jelentõsen csökkentve a rendszerek árát is.31

A javaslatoknak azonban kevés foganatja lett. A gyengülõ állampártot és a
mindinkább csak a monetáris kérdésekre koncentráló gazdaságirányítást telje-
sen lekötötte a mélyülõ válság kezelése. Anakronisztikus volt, hogy miközben
ipari és gazdasági vezetõk minduntalan az információtechnológiák fontosságáról
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beszéltek, aközben a szénbányászat és az energetikai ipar jutott a legtöbb beru-
házási forráshoz.

A híradástechnikai vállalatok úgy próbálták fenntartani expanziójukat a szá-
mukra hátrányos belföldi környezetben, hogy fokozni próbálták kutatás-fej-
lesztési tevékenységüket, valamint erõteljes piackutatásba kezdtek Ázsiában. A
Mechlabor mindebben élen járt, az 1980-as évek második felében értékesítésé-
nek 90%-át a saját fejlesztésû eszközök tették ki. (Ami lényegében egyedülálló
volt a hazai haditechnikai vállalatok körében.) A vállalat negyedik generációs
fejlesztéseinek köszönhetõen, kooperációs partnereivel még 1987–1988-ban is
nyerni tudtak az újabb indiai tenderen a Thomson, a Racal, a Telefunken elõtt.
A Mechlabor a hatékonyabb piackutatás érdekében 1987-ben a TKV-val és az
MN Elektronikai Igazgatósággal egy Elektronikai Marketing Együttmûködést is
létrehozott, amely a különféle szakvásárokon propagálta a vállalat speciális ter-
mékeit. A pénzügyi mutatók kedvezõtlen alakulása ugyanakkor beárnyékolta a
kiemelkedõ mérnöki teljesítmények felett érzett jogos büszkeséget. A Mechla-
bor 1982 és 1989 között közel 800 millió forint (kb. 16 millió USD) értékû beru-
házást hajtott végre, és az importtechnológiától való szoros függést mutatja,
hogy az összeg mintegy 45%-át a modern nyugati berendezések és mûszerek be-
szerzésére fordították. Az 1985–1988-as idõszakban megtermelt 36,5 millió USD
exportbevételt 21 millió dollárnyi nyersanyag, alkatrész és mûszer importjával si-
került elérni.32

Az erõfeszítések ellenére inkább a vészjósló jelek szaporodtak 1988-tól. A
TKV és az Elektronikai Igazgatóság Kínával, Malajziával és Egyiptommal is ta-
pogatódzó tárgyalásokat kezdett, ám a feltörekvõ piacokon gyilkos verseny bon-
takozott ki, és egyre nehezebb volt hiteles információhoz jutni a konkurens ter-
mékek paramétereirõl, áráról stb. A legkorszerûbb kommunikációs eszközök és
rendszerek állítólag már nehézségeket is okoztak a magyar felderítõ rendszerek-
nek. Kulcskérdés lett volna az új követelményekre reagáló fejlesztések és kutatá-
sok megindítása, mégis hiányzott a perspektivikus fejlesztési elképzelés és terv.
A feladatokat döntõen az adott szerzõdésbõl következõ, a gyártás folyamán
megoldandó részfejlesztési feladatok töltötték ki. A képzett szakemberek hiánya
olyan mértékig fokozódott, hogy a fejlesztõmérnököknek nemcsak a gyártási fel-
adatok megoldásába kellett bekapcsolódniuk, hanem õk végezték a telepítõ, át-
adó és oktató munka tekintélyes részét is. A kedvezõtlen tendenciákat a HM
Elektronikai Igazgatóság is felismerte, és saját maga próbált új kezdeményezés-
sel elõállni. A nagy exportprojektekbe bedolgozó cégek már korábban létrehoz-
ták az Elektronikai Védelmi Társaságot, ám a széthúzó erõk és az érdekellenté-
tek erõsebbeknek bizonyultak. „Mivel a Magyar Népköztársaságban behatárolt
az anyagi-pénzügyi és a szellemi kapacitás, ezért lényeges kérdés – fõleg kezdet-
ben – az eredmények adaptálása (mintapéldány beszerzése, koppintás stb.).” –
jegyezte meg a tanulmány, rámutatva arra is, hogy a fokozódó tõkehiány és az
erõsödõ verseny miatt éppen a kutatási és gyártási kapacitások koncentrációjára
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volna szükség. Mindehhez az Elektronikai Igazgatóság egy új konzorcium vagy
részvénytársaság létrehozását és banktõke bevonását tartotta volna szükséges-
nek. Az új technológiai kihívásoknak való megfelelés (mint a frekvencia ugrásos
– frequency hopping, FH-, illetve a mûholdas hírközlésben használt szórt spekt-
rumú – direct sequence, DS-berendezések), nagyságrenddel komolyabb forráso-
kat igényelt volna. A megcélzott fejlõdõ országokban ugyan a kommunikáció je-
lentõs része továbbra is a hagyományos rádióberendezéseken folyik majd –
jegyezték meg. Ám az ergonómia követelmények, a méret-, a fogyasztás- és súly-
csökkentés, valamint a mobilizálhatóság – a páncélozott jármûvekbe, helikopte-
rekbe és repülõgépekbe vagy hajókba való beépítés – igénye már ezeken a pia-
cokon is erõteljesen érzékelhetõ volt.33

Az iparágon belüli reformok végrehajtására azonban már nem volt idõ. A
KGST-együttmûködés és maga a szocialista rendszer elképesztõ gyorsasággal
omlott össze, a hidegháború pedig végnapjait élte – világszerte radikálisan csök-
kentek a haditechnikai megrendelések. A sokszor lenézett, ám a biztos bevételt
és nyereséget garantáló Varsói Szerzõdésen belüli szállítások elmaradása végze-
tes csapást mért az egész magyar hadiiparra. Más kérdés, hogy az 1990-es évek
éppen az elektronikai hadviselés évtizedévé lett, és a terrorizmus elleni harcban
szintén kulcsfontosságúvá vált az elektronikai felderítés és a lehallgatás. A
Mechlabor azonban ebbõl az üzletbõl már kimaradt.

Összefoglalás

A fentiekben láthattuk, hogy a rádiófelderítõ-berendezések esetében a KGST
szakosítási döntéstõl az elsõ exportszállításig kb. 4–5 év telt el, a nagyszabású
rendszerszállításokig pedig majdnem 15 év. Ez az ezredfordulóról nézve, amikor
információtechnológiai cégek garázsmûhelybõl 3–4 év alatt válhatnak akár „vi-
lághatalommá” is, nem tûnik túl gyors fejlõdésnek. Ám olyan körülmények kö-
zött, amikor egy szovjet katonai termék licenchonosítási tárgyalásai, elõkészüle-
tei és gyártásba vétele 7–10 évet vettek igénybe, ez a fejlesztés valóságos
száguldásnak számított. Az 1980-as évekbeli tempóról nem is beszélve, amikor
10 év alatt két elektronikai generációváltást hajtott végre a Mechlabor. Azt is ér-
demes leszögezni, hogy a líbiai üzlet gyökeresen átalakította a magyar haditech-
nikai export jellegét: az egyedi eszközök, majd rendszerek szállításán túl megje-
lent a know-how exportja és a komplex szolgáltatások biztosítása.

Egy szuperhatalom és egy kis ország lehetõségei és ráfordításai nyilvánvaló-
an nem állíthatók arányba egymással. Mégis tanulságos egymás mellé helyezni a
számadatokat. A Mechlabor 8 év alatt kb. 16 millió USD fejlesztési forráshoz ju-
tott. Az USA 1984–1985-ben – a magyar hírszerzés adatai szerint – 45,7 milliárd
USD-t költött elektronikai eszközök fejlesztésére és vásárlására, ezen belül kb. 5
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milliárd USD-t elektronikai hadviselési eszközökre. Tehát lényegesen gyengébb
tõkeellátottság mellett, töredék annyi fejlesztési pénzbõl mégis a világszínvona-
lat közelítõ termékeket hoztak létre a magyar fejlesztõmérnökök.

Külön kérdés, hogy egy szûk alágazat hirtelen kiugrása milyen hatással lehet
az ipar, illetve a nemzetgazdaság egészének technológiai színvonalára. A sziget-
szerûen kiemelkedõ felderítõeszköz-fejlesztés és a felkészületlen háttéripar kez-
deti konfliktusa várható volt. Az már sokkal inkább elgondolkodtató, hogy 10 év
múltán is hasonló fejlettségbeli és kapacitáskülönbségek mutatkoztak a Mechla-
bor és beszállítói között. A magyarázat valószínûleg a hibás ipar- és gazdaságpo-
litikában rejlik: nem elég beszélni a híradástechnika prioritásáról, hanem a be-
ruházási forrásokat is a gyorsan fejlõdõ iparágakba kellett volna allokálni a
kohászat és a szénbányászat helyett. Húzószerepe persze mindezek mellett is
volt a Mechlabornak, mert serkentette a változást más területeken is: jármûgyár-
tás, gépjármû-felépítmények stb. Összességében mégis úgy tûnik, egyetlen ki-
emelkedõ fejlesztõmûhely nem lehetett képes egy egész iparágat átvinni a hátán
a fejlett világba.

Az 1980-as évek „minihidegháborúja” a magyar híradástechnikai ipar szá-
mára is a lehetõ legrosszabbkor következett be. A fagyos nemzetközi viszonyok
szinte teljesen blokkolták a technológiák (legális) forgalmát, a nyugat–keleti irá-
nyú technológiatranszfert. A fejlesztõmérnökök minden erõfeszítés ellenére ki-
rekesztõdtek szakmájuk nemzetközi körforgásából: külföldi folyóiratokhoz alig
jutottak, a szakkiállítások jutalomutak maradtak, amelyekre többnyire nem az il-
letékes szakemberek, hanem vállalati vezetõk jutottak el. A hazai kutató-fejlesz-
tõ intézetek és mûhelyek közötti kommunikáció hiánya (csökevényessége) vi-
szont már sokkal inkább a magyar szocialista rendszer számlájára írható. A civil
akadémiai kutatóintézetek, az egyetemek, a hadsereg haderõnemenkénti intéze-
tei, a Haditechnikai Intézet és a vállalatok egyenként, külön-külön vívták „bozót-
harcukat”, és az integrációjukat vagy centralizálásukat szorgalmazó felhívások is
visszhang nélkül maradtak. A Mechlabor, a Távközlési Kutatóintézet és a HM
Elektronikai Igazgatósága szimbiózis-szerû együttmûködése inkább a ritka kivé-
telek közé számított.

A kifejlesztett rádiófelderítõ-eszközök mindenesetre jól teljesítettek itthon
és külföldön egyaránt. A Magyar Néphadsereg 2. Csoportfõnöksége Rádiófelderí-
tõ Csoportja megdöbbentõ részletességgel szállította a híreket a hadvezetésnek
(és Moszkvának). A (nyugat-)német Bundeswehr, amely több magyar felderítõ-
rendszert örökölt a kelet-német hadseregtõl, az ezredfordulóig tartotta rend-
szerben azokat. Az Indiai Hadsereg és mások pedig talán még ma is használják
ezeket a berendezéseket. Moamer el-Kadhafi ezredes pedig ma is vezeti Líbiát,
bár ez, úgy tûnik, mégsem a magyar eszközökön múlott...
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PÁL GERMUSKA
KADHAFI’S “EARS”

PRODUCING RADIO RECONNAISSANCE INSTRUMENTS
IN HUNGARY, 1965–1985

According to a popular legend in the military world, colonel Moamer el-Kadhafi could
owe his life solely to Hungarian radio reconnaissance stations. In April of 1986 the
United States of America intended to kill the Libyan dictator by a quick and
unexpected air-strike. It is alleged that the maintenance brigade of the Hungarian
manufacturer were just doing regular maintenance works of the radio reconnaissance
instruments, when they noticed and decoded the communication of the American
attackers, and they alarmed Kadhafi who could this way survive the bombing.
Although, the trustworthiness of some elements of the story can be questioned, it
would only be proper to ask how an East-Central European country could produce
such kind of reconnaissance instruments and why they were placed out in an Arabian
country. Partly due to the length of the study, it does not analyse Hungarian diplomacy
and economic relations maintained with Northern-African region and Libya, and with
the pro-socialist Arabian states. It attempts to give additional information through
presenting a special company of the national telecommunications industry about the
socialist system of the 1970–1980’s. Countries of the Soviet block broke away finally
from the technologically highly developed world during these two decades, because
they were unable to keep up with the changes following the computer revolution. At
the same time, the story of the production of radio reconnaissance instruments
modulates this commonplace to a certain degree: it introduces the technological
challenges Hungarian industry had to cope with, the international trends it tried to
adopt, the efforts made in the field of (military) research and development, and the
chances what an East-Central European company could have in the market of high
technology.
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