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BEVEZETÉS

Magyarország legújabb kori történelmében új korszak kezdődött az 1989. évi rend-

szerváltással. Megteremtődtek a feltételei a demokratikus társadalom intézményrendszerei

és a piacgazdaság kiépítésének. A második évezred utolsó évtizedében megindult változá-

sok kedvező lehetőséget biztosítottak hazánk számára szuverenitása helyreállítására, a füg-

getlen magyar külpolitika kialakítására, melynek célja Magyarország minél szélesebb ala-

pokon nyugvó biztonsági környezetének létrehozása volt.

Érdekünk a szomszédos országokkal normalizált viszonyok fenntartása a magyar

nemzeti érdekekre figyelemmel, továbbá biztonságunkat növelő tényező aktív részvételünk

a különböző nemzetközi szervezetekben. Ennek érdekében fogalmazódott meg célként a tel-

jes jogú NATO és Európai Uniós tagság elérése. Ezek közül az előbbi 1999. március 12-én,

az utóbbi 2004. május 01-jén valósult meg. A térségünkben meglévő objektív történelmi és

kulturális okokra visszavezethető gazdasági-társadalmi fejlettségi különbségek miatt csak

hosszabb távon alakulhat ki politikailag egységes, stabil régió.

A megváltozott világban, különösen a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények ha-

tására más megítélés alá esik a terrorizmus, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó általános

bűnözés és a rohamosan terjedő kábítószer- fogyasztás és kereskedelem, de változatlan fe-

nyegetést jelent biztonságunkra a proliferáció, vagy az illegális migráció, az emberek és

fegyverek csempészete. Globalizálódott világunkban a dinamikusan fejlődő ipari termelés

hatására megnőtt a veszélye az ipari katasztrófák elleni védekezés során, valamint a globális

éghajlat változás hatására a természeti katasztrófák és a következmények felszámolása is

ismétlődő, „tervezhető” feladattá válik.

Korunk hadserege – és a NATO-országok zömére ez vonatkozik – nem szemlélheti

kívülállóként ezeket az eseményeket. A hadsereg – és ezt a Magyar Honvédség példája is

bizonyítja az árvizek, katasztrófák bekövetkezése kapcsán –, a legszervezettebb erő, mely

képes azonnali, hatékony segítséget nyújtani az ország lakosságának. Ugyanakkor módosul,

más vélemények szerint egyre inkább idejét múlja a haderő alkalmazásának és fenntartásá-

nak klasszikus elmélete és gyakorlata.. Az elmúlt évtized katonai vállalkozásai szemlélete-

sen mutatták be a megindult változást. Jellemzővé vált első mozzanatként a légierő – napja-

inkra alkalmazott, mintegy a Douhet-i elvek szerinti – tömeges bevetése, majd csak az után,
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hogy kedvező feltételek teremtődtek, történt meg a szárazföldi erők harcbavetése1 az Öböl-

háborúkban, a Jugoszlávia elleni háborúban hagyományos reguláris erőként, de új – béke te-

remtői feladattal, az afgán háborúban pedig különböző nagyságú (feladattól függő) harccso-

portokként. Valamennyi szárazföldi hadművelet közös jellemzője volt a műveletek fokozott

dinamizmusa, melyre egyre inkább jellemző a nagyfokú manőverező képesség, a gyors rea-

gálás, az ellenség gyenge pontjaira mért csapás, a közlekedési útvonalak elvágása, illetve a

gazdaságilag fontos objektumok bénítása. Ebből ered a részben légi úton szállított manőve-

rező erők alkalmazásának követelménye. Előtérbe kerül a nagy szárazföldi és légi mozgé-

konysággal rendelkező csapatok tevékenysége, amelyet aktívan támogatnak a harci helikop-

terek és a harcászati légierő.2 A légierő teljes csapásmérő képessége részt vesz a feladat vég-

rehajtásában. Azonban ezen műveleti elvek megvalósulásához nélkülözhetetlen a csapatre-

pülő-képesség megléte és alkalmazása is3. A csapatrepülő képességet a különböző rendelte-

tésű helikopterek és a harcászati szállító repülők testesítik meg.4

Értekezésemben vizsgálni kívánom a harcászati szállítórepülők és a helikopterek al-

kalmazásával kapcsolatos NATO-elgondolásokat, alkalmazási elveket, valamint a magyar

légiszállító-kapacitás helyzetét, szükségességét, jövőbeni feladatait.

Napjaink biztonságpolitikai helyzete

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzete jelenleg stabil. Hazánk biztonsá-

gára főleg a regionális instabilitás és a globális fenyegetések (ezen belül kiemelten a terro-

1 Giulio Douhet (1869-1930) olasz tábornok, hadtudós, aki az I. Világháború tapasztalatai alapján gondolatait
a légierő alkalmazásáról „A Légiuralom” című munkájában fejtette ki. Douhet a polgári célpontok elleni tá-
madásokkal kívánta elérni azt, hogy az adott ország az emberéletekben bekövetkező veszteségek, az infrast-
ruktúrában elszenvedett károk, valamint a lakosság tiltakozása és elégedetlenségi mozgalmai következtében
váljék a fegyveres küzdelem folytatására alkalmatlanná. A szárazföldi erők ebben az esetben már „csupán”
megszálló feladatokat láttak volna el. A modern hadviselés egyik legfontosabb alapelve a „járulékos vesztesé-
gek” minimalizálása.
2 Hegedűs Ernő: Légideszantok az első és a második Öböl-háborúban. I. rész. Hadmérnök, IV. évfolyam 1.
szám; 2009. március. 90. oldal.
3 A csapatrepülők, vagy hadseregrepülők (Army Aviation, Армейская Авиация) a múlt század hatvanas évei-
től kezdve a fejlett haderők kötelékében önálló fegyvernemként, később a szárazföldi haderő fegyvernemeként
jelenítették meg azt a speciális képességet, mely a szárazföldi csapatok közvetlen tűztámogatását, tevékenysé-
gének légi támogatását jelentette. (A csapatrepülők a szárazföldi haderő állományába tartozó repülőalegysé-
gek, - egységek, melyek feladata a szárazföldi csapatok közvetlen támogatása és légi szállítása, továbbá légi
felderítés és futárszolgálat ellátása. (Nem használt régebbi terminológia). Napjainkban, miközben a képesség
létezik és a fogalmat is használjuk, a fegyvernemi „önállóság” más szervezeti formában jelenik meg. Nagy-
Britanniában és Hollandiában valamennyi haderőnem helikoptereit egy Helikopter Parancsnokság alárendelt-
ségébe szervezték.
4 AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions. NATO-meghatározások és definíciók. HVK,
Euroatlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 48. oldal
képesség=capability: egy hadművelet sikeres megvívásának vagy egy adott cél elérésének képessége. A ké-
pesség elérése felöleli a doktrína; az erők helyzetének, szervezetének, alkalmazási elveinek és harceljárásainak
a felbecsülését.
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rizmus, a tömegpusztító és hagyományos fegyverek ellenőrizetlen terjedése, az energiabiz-

tonsági kihívások, a politikai és vallási szélsőségek terjedése, a kereskedelmi és szállítási

útvonalak veszélyeztetése, a természet és ember által okozott katasztrófák, a klímaváltozás,

valamint a számítógépes hálózatok elleni támadások) jelenthetnek veszélyt.5

Ma már az is egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az ezredfordulót követő né-

hány évtized is az egymásnak feszülő ellentétek, a változó térségű és intenzitású politikai,

szociális és szellemi nyugtalanság időszakának ígérkezik. Közismert, hogy az 1990 előtti

helyzetet biztonság szempontjából a magas kockázat és a nagyfokú stabilitás jellemezte,

míg ma az alacsonyabb szintű, de sokféle kockázat és az alacsony fokú stabilitás a jellem-

ző.6

A Magyar Köztársaság közvetlen geopolitikai környezetében továbbra is biztonsági

kockázatot jelent a nyugat-balkáni régió instabilitása, ahol a kedvező politikai folyamatok

ellenére az etnikai feszültségekből adódó helyi konfliktusok váratlan kirobbanásának veszé-

lye középtávon fennmarad. A kelet-európai térség egyes régióiban várhatóan továbbra is lé-

tezhetnek olyan biztonságpolitikai kockázatok, amelyek érinthetik hazánk biztonságát, a

biztonsági helyzetét – különösen energia-biztonsági szempontból – befolyásoló térségekben

valószínűsíthetően továbbra is számolni kell olyan tényezőkkel, amelyek a jelenlegi destabi-

lizáló faktorok fennmaradásához, illetve újak kialakulásához vezethetnek.

Az előttünk álló évtizedben várhatóan növekvő fenyegetést jelent a tömegpusztító

(vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) fegyverek, valamint az előállításukhoz és célba

juttatásukhoz szükséges eszközök, illetve technológiák ellenőrizetlen terjedése.

A Magyar Köztársaság biztonságára továbbra is fenyegetést jelentenek a nemzetközi

terrorizmus közvetett és közvetlen hatásai, annak ellenére, hogy hazánk valószínűleg a jö-

vőben sem fog a terrorizmus által leginkább fenyegetett országok közé tartozni. Terrortá-

madásokkal – egyes hazai objektumok potenciális veszélyeztetettsége mellett – elsősorban a

műveletekben részt vevő magyar erők ellen kell számolni.

A biztonsági környezet hatása a haderőre

A prognosztizálható biztonsági környezet, valamint a Magyar Köztársaság NATO-

és EU- tagsága megköveteli, hogy a Magyar Honvédség legyen képes önállóan – legalább a

szövetséges megerősítő erők beérkezéséig – és együttműködésben műveleti alkalmazásra,

5 Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez (2012-2021), Nyt. sz.: 503-34/2010. 2. oldal.
6 Lőrincz Kálmán: Menetben. Egy katona gondolatai. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, PETIT REAL
Könyvkiadó. Budapest; 2009. 21. oldal.
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legyen az a haza hagyományos értelemben vett katonai védelme, vagy határainkon túli bé-

ketámogató, esetleg válságkezelő műveletekben való részvétel. Ennek következtében elen-

gedhetetlen az ehhez szükséges képességek kialakítása, fenntartása és folyamatos fejleszté-

se.

Az ország függetlenségét, szuverenitását és területi épségét veszélyeztető katonai fe-

nyegetésekkel szembeni védelem – az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke alapján – az egyéni

és a kollektív védelem jogát gyakorolva alapvetően szövetségi keretek között valósul meg.

E kettős kötelezettség – összhangban az Észak-atlanti Szerződés 3. cikkében foglaltakkal –

megköveteli, hogy a Magyar Honvédség képességeinek fejlesztése a korábbiaknál nagyobb

hangsúlyt kapjon.

Nemzeti érdekeinknek, valamint nemzetközi kötelezettségeinknek megfelelően a

válságok megelőzéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulás keretében szükséges a magyar

haderő részvétele – egy időben akár több régióban is – béketámogató és válságkezelő műve-

letekben.7

A Miniszteri Irányelvekben rögzített értékelések és alapvetések meghatározzák a

Magyar Honvédség jövőbeni fejlesztésének irányait, a kialakítandó, megerősítendő képes-

ségeket. Ezek sorába tartozik a szállítórepülők és helikopterek által megtestesített képesség,

melynek úgy az országvédelem, mint a szövetségesi kötelezettségvállalások teljesítése során

kiemelt jelentősége van.8

A választott téma aktualitása

Tanulmányaimat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtu-

dományi Kar Hadtudományi Doktori Iskolájában 2006-ban kezdtem meg. Mi volt az inspi-

ráló erő? A szakmája iránt elhivatott csapattisztként azt érzékeltem, hogy a helikopter és

szállítórepülő-erő, amelyet képviselek, nem kapja meg azt a figyelmet, amelyre képességei

7 Miniszteri irányelvek a védelmi tervezéshez (2012-2021); Nyt. szám: 503-34/2010. Honvédelmi Minisztéri-
um 3. oldal.
8 Lisszabonban a tagállamok továbbra is elkötelezték magukat a kollektív védelem mellett, a teljes képesség
alapú katonai erő fenntartására a lehetséges támadó elrettentésére, a nagy és kisméretű katonai műveletek vég-
rehajtására. Az állam- és kormányfők megállapodtak, hogy biztosítják a képességek további fejlesztéséhez
szükséges anyagi, technikai és pénzügyi eszközöket. A teljes képességalapú katonai erőfejlesztése érdekében
elkötelezték magukat a nukleáris és hagyományos katonai potenciál fenntartása, illetve fejlesztése mellett. Ki-
emelt hangsúlyt kapott a Válságreagáló Erők képességének, a fegyveres erők felkészítésének és kiképzésének,
a műveletekhez szükséges dokumentumok naprakészségének, a tagállamok közötti információk cseréjének,
valamint az európai rakétavédelemnek, a tagállamok tömegpusztító fegyverek, számítógépes támadások és ter-
rorcselekmények elleni védelemi képességeinek fejlesztése.
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okán a Magyar Honvédségen belül szükség lenne. Itt a figyelmen az alkalmazás fontosságát

és a fenntartás, fejlesztés szükségességét értem.

A Magyar Honvédség feladata az ország védelme és a szövetségesi kötelezettségek

teljesítése, mely akkor valósulhat meg kellő hatékonysággal, ha szövetségeseinkkel össze-

mérhető a tudásunk, felkészültségünk és a technikai eszközeink alkalmazási lehetősége.

Mobilitás, hatékony harcbavetési képesség: fogalmak, melyekre sűrűn hivatkozunk. Napja-

inkban ezek az alkalmazási elvek feltételezik a helikopterek széles körű alkalmazását a

hadműveleti terület mélységében és szélességében egyaránt. Függetlenül a Magyar Honvéd-

ség jelenlegi harcértékétől, a kor követelményeinek megfelelő képesség birtokában, annak

minden körülmények között alkalmasnak kell lennie helikopterek alkalmazására. E képes-

ségek vizsgálata eddig nem történt meg.

Kutatásaim során csupán néhány tanulmánnyal és egy egyetemi doktori értekezéssel

találkoztam, melyek a helikopterek alkalmazásával foglalkoztak.9 Amennyiben csak az el-

múlt évtized katonai műveleteit vizsgáljuk a Balkánon, vagy Afganisztánban, azt látjuk,

hogy a helikopterek tömeges alkalmazása nélkül nincs eredmény, siker. Ennek az alkalma-

zásnak a magyar lehetőségeit úgy gondolom, fel kell tárni és vizsgálni szükséges. A merev

szárnyú légi szállítás, mely szintén a missziós feladataink hatására értékelődött fel, megíté-

lésem szerint a hatékonyabb alkalmazás érdekében vizsgálatot igényel. Ezen a területen be-

hatóbb hadtudományi kutatás Magyarországon még nem történt, e témában egy könyv jelent

meg, illetve egy tanfolyami tanulmányt leltem fel.10

Tekintettel arra, hogy a biztonságpolitikai elemzések is azt támasztják alá, miszerint

a Magyar Honvédség feladatrendszere a napjainkban megállapítottól a jövőben nem fog el-

térni, a missziók biztosítása szempontjából a légi szállítóképességünk egyre inkább felérté-

kelődik. Felértékelődik azért, mert a csapataink ellátása a tervezhetőség mellett rugalmassá-

got is kíván és ez igényli a saját légi szállítóképesség meglétét, ugyanakkor véleményem

szerint nem közömbös az, hogy valamiért fizetünk, vagy nekünk fizetnek. Úgy gondolom,

hogy mindenképpen szükséges a hadtudomány eszközeivel és módszereivel vizsgálni ezeket

a képességeinket.

9 Lackó Mihály: A légi deszantok, a légi mozgékonyság, a deszant tevékenység és a gyorsreagálású erők fo-
galmáról. Honvédelem XXXVII. évf. 1986. 10. szám. 56-62.old.
Nacsa Antal: A harci helikopterek alkalmazása városharcban. Budapest; Zrínyi Miklós Akadémia 1994.
10 Baran János – Böszörményi Gábor – Körmendy István: Szállítórepülők a háborúban. Zrínyi Katonai Kiadó,
Budapest 1967.
Nagy József: A Magyar Honvédség  légi szállítási szükségletei. VKT záró dolgozat; ZMNE Budapest 2009.
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A tudományos probléma megfogalmazása

Választott témám vizsgálata alapján az alábbi, egymással összefüggő tudományos

problémakörök tárhatók fel, melynek keretében az alábbi kérdéseket vizsgálom:

 a rendszerváltás óta bekövetkezett haderőreformok, átalakítások, átszervezések

hatására a Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-képessége jelenlegi álla-

potában alkalmas-e, a funkcionális feladatok végrehajtására, képes-e megfelelni a

vele szemben támasztott műveleti követelményeknek;

 a meglévő szállítórepülő- és helikopter-képesség elégséges erőt képvisel-e az or-

szág védelmi feladatok ellátására és képes-e a szövetségesi kötelezettségek alapján a

missziós feladatvállalásunk követelményeinek megfelelni;

 szükséges-e a szállítórepülő- és helikopter-képességet a feladatrendszeréből, a

műveleti követelményekből és jelenlegi állapotából következően fejleszteni, ennek a

fejlesztésnek a lehetséges módozatait bemutatni.

A megfogalmazott tudományos problémakör megítélésem szerint csak komplexen,

összefüggéseiben vizsgálva kezelhető és így értelmezve kaphatunk megalapozott válaszokat

a szakmai kérdésekre. Mindezek alapján hipotéziseim az alábbiak:

 A Magyar Honvédség harcászati szállítórepülő- és helikopter-alegységei személyi

állománya napjainkban rendelkezik azzal az elméleti-szakmai ismeretszinttel és

gyakorlati tudással, melyekkel teljesíthetők azok a követelmények, melyek a szövet-

ségesi alkalmazás alapfeltételeit jelentik.

 A meglévő helikopter képességszint csak az alapot jelenti arra, hogy szövetséges,

több nemzeti kötelékben alkalmazásra kerüljön. A konkrét feladat ismeretében még

további felkészítés, kiképzés szükséges, melynek eredményes befejezése és ellenőr-

zése után kerülhet csak sor a műveleti alkalmazásra.

 A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-képességének jelenlegi állapo-

ta, értéke és a Szövetség tagállamai hasonló erőinek állapota, a harci alkalmazási el-

vek és a folyó műveletek gyakorlati tapasztalatai, a hadszíntéri valós igények alapján

ki lehet jelölni a harcászati szállítórepülők és a helikopterek műszaki-technikai, va-

lamint a személyi állomány kiképzési-felkészítési fejlesztésének irányait, megfo-

galmazhatók a jövőbeni követelmények.

Az általam megfogalmazott hipotézisek igazolására az alábbi kutatási célokat jelöl-

tem ki:
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 áttekinteni és összefoglalni a magyar hadtudomány következtetéseit, megállapí-

tásait a Magyar Honvédség elmúlt évtizedekben megtett útjáról, fejlődéséről napja-

inkig. Ezen belül vizsgálni és elemezni a Magyar Honvédség szállítórepülő- és heli-

kopter-képességének helyzetét, a megfelelés követelményeit az országvédelem és a

szövetségesi alkalmazás szempontjából;

 értékelni a Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-képességének jelen-

legi helyzetét, alkalmazási lehetőségét az országvédelem és a szövetségesi alkalma-

zás tükrében;

 elemezve a harcászati szállítórepülő- és helikoptererők napjainkra kialakult hely-

zetét, meghatározni azokat a tényezőket, érveket, melyek bizonyítják és alátá-

masztják e képesség fejlesztésének szükségességét;

 feltárni a fejlesztés lehetséges irányát.

Kutatási módszerek

A témám kutatása során a következő módszereket alkalmaztam: széleskörű adat-

gyűjtést végeztem, tanulmányoztam a fellelhető nyomtatott és elektronikus hazai, illetve

külföldi publikációkat, kiadványokat, szakirodalmat.

Tanulmányoztam a témával foglalkozó nemzetközi szakirodalmat, NATO-elveket,

doktrínákat és egyéb szövetségi dokumentumokat is. Az így rendelkezésemre álló informá-

ció és adathalmaz rendszerezése, elemzése, értékelése mellett alkalmaztam a megfigyelést

és a tapasztalati, gyakorlati úton szerzett adatok, információk feldolgozását. Az általános

kutatási módszerek közül az analízist, a szintézist, az indukciót és dedukciót, a hadtudo-

mány különleges módszerei közül pedig a történeti összehasonlító módszert is alkalmaztam.

Elméleti kutatási módszereimet kiegészítettem a korábbi beosztásaim során hazai és

nemzetközi gyakorlatokon szerzett tapasztalataimmal (Cooperative Chance’96, Dinamic

Mix’2000, Cooperative Key’01, Cooperative Search & Rescue’04, Lángoló Domb’05,

Cooperative Key’05, Long Fall’06, Logical Decision’07), a NATO-országokban tett szak-

mai látogatásaim, konferenciákon való részvételem során látottakkal és tapasztaltakkal, me-

lyek feldolgozásának eredményeit az indukció és dedukció dialektikus egységével használ-

tam fel kutatási eredményeim eléréséhez.

Kutatási eredményeimet rendszeresen publikáltam, az azokkal kapcsolatos észrevé-

teleket figyelembe vettem további kidolgozói munkám során. Rendszeresen konzultáltam a

témában a Magyar Honvédség, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Hadtu-

dományi Társaság Légierő Szakosztálya, a Légierő és a fegyvernem szakembereivel, akik
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információikkal, véleményükkel, valamint javaslataikkal nagyban hozzájárultak értekezé-

sem formálásához, tartalmának alakításához.

A kutatásaim során tanulmányozott minősített információkat, okmányokat, doku-

mentumokat értelemszerűen nem használtam fel, csak olyan adattartalmat vettem figyelem-

be, amely nyilvános.

Alapkutatásaimat és kiegészítő kutatásaimat 2010 decemberében fejeztem be.
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1. HELYÜNK A NATO SZÖVETSÉGI RENDSZERBEN

A Magyar Honvédség az elmúlt húsz évben jelentős változáson ment keresztül. A

rendszer- váltás idején egy világháború megvívásában epizód szerepre szánt tömeghadse-

reggel rendelkeztünk, melynek létszáma 1989-ben 126 800 fő volt.11 A megváltozott bizton-

ságpolitikai környezetben természetesen nem volt szükség ekkora haderőre, illetve az ország

gazdasági ereje sem volt képes ezt a tömeghadsereget fenntartani. „Bármely társadalom ka-

tonai intézményeit két erő alakítja: egy, a társadalom biztonságát veszélyeztető fenyegetés-

ből fakadó funkcionális parancs, s egy, a társadalmi erők, ideológiák és a társadalomban

uralkodó intézmények következményeként kialakult társadalmi parancs.”12 Ez a „funkcioná-

lis és társadalmi parancs” generálta, hogy a hatalmas létszámú sorozott hadsereget fokozato-

san a feladatrendszer átalakításával, szűkítésével sikerült lebontani, átalakítani napjaink

kisméretű, önkéntességen alapuló haderejévé.

1.1. A NATO, mint biztonságpolitikai tényező

A NATO, mint politikai-katonai szervezet 1949. április 4-én alakult meg. A szerve-

zeten belül – leegyszerűsítve – a mindenki egyért, egy mindenkiért klasszikus elv érvénye-

sül, melyet hivatalosan és részletesen a Washingtoni Szerződés rögzített. A Szerződést az

aláíró, alapító államok – Belgium, Kanada, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, az Egye-

sült Királyság, és az Egyesült Államok – a hiteles francia és angol nyelvű szöveggel az

Amerikai Egyesült Államok kormánya levéltárában helyezték el. A NATO történelme során

számtalan változáson, megújuláson ment keresztül úgy stratégiai céljait, mint ennek megfe-

lelően szervezeti felépítését illetően. A Magyar Köztársaság számára különösen kézzel fog-

ható ez a változás, hiszen ami pár évtizeddel ezelőtt még lehetetlennek tűnt, a rendszerválto-

zással lehetővé vált és 1999-ben megvalósult Magyarország NATO-tagsága. Hazánk az

Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 1999. március 12-én vált teljes jogú tagjává.

A NATO-t történelme első négy évtizede során a Szovjetunióval és a Varsói Szerző-

déssel való szembenállás jellemezte. Azokban a hidegháborús időkben is fejlődés volt ta-

pasztalható, amit a változó stratégiai koncepciók (kölcsönös védelem, tömeges megtorlás,

rugalmas reagálás doktrínái) és a bővítés (Görögország, Törökország, Német Szövetségi

Köztársaság, Spanyolország felvétele) egyaránt jellemeztek. A NATO a hidegháború után is

képes volt a változásra: meghirdette a párbeszéd és együttműködés programját a közép-

11 Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül…DUNA International Könyvkiadó Kft. Budapest, 2011. 210. oldal.
12 Huntington Samuel P.: A Katona és az Állam, Zrínyi Kiadó-Atlanti Kutató és Kiadó, Budapest, 1994. 9. old.



14

kelet-európai országok számára. Ennek keretében 1994-ben elindította – a később rendkívül

sikeressé vált – békepartnerségi programot (PfP),13 a mediterrán dialógust, 2004-ben az isz-

tambuli együttműködési kezdeményezést, 2006-tól pedig a globális partnerséget hirdette

meg14. Az időközben végrehajtott bővítések eredményeként a NATO-nak jelenleg 28 tagja

van, a PfP országok száma pedig 22.

A NATO 2010. november 19-én Lisszabonban fogadta el az „Active Engagement,

Modern Defence – Aktív Alkalmazás, Modern védelem” stratégiai védelmi koncepcióját.

Túl azon, hogy a dokumentum deklarálja a szövetséges nemzetek, az országok és állampol-

gáraik védelmét az új fenyegetésekkel szemben is, meghatároz feladatokat. A Szövetség kö-

telességének tartja a válságok megelőzését, a konfliktus kezelést és a konfliktus utáni hely-

zet stabilizálását, de ezeket a feladatokat széles nemzetközi összefogással, elsősorban az

ENSZ és EU együttműködésben képzeli el. A dokumentum alapján a NATO az atomfegy-

ver mentes világ kialakítására törekszik, de csak akkor, ha már más erő kezében sem lesz

atomfegyver, vagyis nincsen szó egyoldalú leszerelésről. A NATO a továbbiakban is fon-

tosnak tartja a bővítést, azon európai országok számára, melyek a demokrácia elvei szerint

működnek. Döntés született arról is, hogy a NATO átalakítását folytatni kell, hogy egy ha-

tékonyabb, eredményesebb és rugalmasabb Szövetséget tarthassunk fenn az adófizető pol-

gárok megelégedésére.15

1.1.1. A Magyar Köztársaság útja a NATO-tagságig

Hazánk jelentős politikai-gazdasági átalakulást élt meg az elmúlt évtizedekben. A II.

Világháború után, Magyarország a Varsói Szerződés teljes jogú tagja volt. Ez határozta meg

az ország korlátozottan szuverén kül- és belpolitikáját is. Az 1960-as évek végétől vált érzé-

kelhetővé, hogy a szocialista-kommunista társadalmi-gazdasági modell egyre mélyülő vál-

ságba kerül és ez egyfajta mozgásteret biztosított a magyar politikai vezetés számára. Az

1980-as évek második felében már megfogalmazódtak olyan vélemények mértékadó politi-

kai vezetők részéről, melyek egyértelműen az Európához való tartozást, az európai érték-

rendhez történő kötődést hangsúlyozták, mint követendő irányvonalat. Már a rendszerváltás

13 PfP-Partnership for Peace; Békepartnerségi program, melynek keretében az adott ország át tudja alakítani
haderejét, képessé téve a NATO parancsnoki vezetés alatt békefenntartói feladatokba való bekapcsolódásra.
14 Szenes Zoltán: Tíz Esztendő a Hatvanéves Szövetségben. Felderítő Szemle, Budapest, 2009. március, VIII.
évfolyam 1. szám, 8-9. old.
15 “Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty
Organisation” Adopted by Heads of State and Government in Lisbon Active Engagement, Modern Defence.
www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf; 1. oldal. 2011. 08. 13.
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küszöbén, a formálódó-alakuló vélemények sorában felvetődött, hogy Magyarországnak a

NATO-ban és az Európai Unióban kell keresnie jövőjét, boldogulását.

A rendszerváltást követően az újjászülető magyar demokrácia kinyilvánította az Eu-

rópához történő kapcsolódást, távlati célként a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történő

csatlakozást. Ennek jegyében az Antall József miniszterelnök vezette magyar kormány fel-

mondta többek között a Varsói Szerződést. A szervezet megszüntetéséről szóló jegyzőköny-

vet Budapesten írták alá 1991. február 25-én.

Az új nemzeti távlati cél elérését segítette, hogy 1991. november 7. és 8. között Ró-

mában a NATO csúcsértekezletén úgy döntöttek, hogy Észak-atlanti Együttműködési Ta-

nács elnevezéssel létrehozzák a NATO és a kelet-európai országok közös szervezetét, és a

tanács még az év december 20-án Brüsszelben 16 NATO- és 9 korábbi VSZ-tagország rész-

vételével meg is alakult.16

Az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsban részt vevő országok tevékenysége

eredményének is betudható, hogy az 1994. január 10. és 11. között a brüsszeli csúcsértekez-

leten a szövetség állam és kormányfői beindították a „Partnerség a békéért” (PfP) progra-

mot. Felhívták az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsban részt vevő összes államot és az

EBEÉ17 tagállamokat, amelyek képesek és készek részt venni a programban, hogy csatla-

kozzanak a békepartnerséghez.

Erről a programról tudni kell, hogy az elért együttműködési eredmények mellett

kényszerítő körülmények is közrejátszottak létrejöttében. A kelet-európai új demokráciák

elemi erővel és akarattal tervezték, hogy minél előbb a kialakult és működő polgári demok-

ráciák közösségébe tartozzanak. Azonban ezek a társadalmak különböző társadalmi-

gazdasági fejlettségi szinten álltak. Ennek megfelelően a hadseregeik is eltérő állapotban

voltak úgy szervezeti, mint alkalmazási elvek-tervek szempontjából. Az új demokráciákat,

tagjelölt országokat fel kellett készíteni a haderejük átszervezésére, képessé téve azokat a

NATO parancsnoki vezetés alatt békefenntartói feladatokba való bekapcsolódásra, a NA-

TO-csatlakozás politikai és katonai követelményeinek teljesítésére, végső soron a NATO-

tagságra. Fejlettségi szintjük alapján egyedi ütemterv szerint kellett előkészíteni integráció-

16 1991. november 7-8-án Rómában a NATO csúcsértekezletén elfogadták a Római nyilatkozatot, az időköz-
ben feloszlatott VSZ tagállamaihoz fűződő kapcsolatokról, és úgy döntöttek, hogy Észak-atlanti Együttműkö-
dési Tanács elnevezéssel létrehozzák a NATO és a kelet-európai országok közös szervezetét. Még ez év de-
cember 20-án Brüsszelben 16 NATO és 9 korábbi VSZ tagország részvételével megalakult az Észak-atlanti
Együttműködési Tanács és első számú konzultációs és együttműködési intézménnyé vált a NATO és az euro-
atlanti régió nem NATO-tag országai között.
17 EBEÉ – Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet

www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
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jukat a NATO szervezetébe. Ennek a folyamatnak a kezelésére hozták létre a NATO-

tagországok a békepartneri programot és dolgozták ki a partnerországok egyéni részvételét a

NATO PfP Tervezési és Felülvizsgálati Folyamatában (PARP).18 Ez abban az időben egy-

fajta csalódottságot is okozott, de be kellett látni, hogy a csatlakozni kívánó országok nagy

száma és rendkívül eltérő fejlettségi szintje, társadalmi-gazdasági berendezkedése miatt ez

volt az egyedüli járható út.

A Magyar Köztársaság 1994-ben csatlakozott a NATO békepartnerségi programjá-

hoz, így téve lehetővé, hogy a Magyar Honvédség átalakítása, a programban felajánlott erők

NATO parancsnoki vezetés alatti békefenntartói feladatokba való bekapcsolódása megvaló-

suljon.

1.1.2. A Magyar Honvédség fejlődése a NATO-tagságig, stratégiai felülvizsgálat

Célszerű áttekinteni, hogy az elindított Partnerség a békéért elnevezésű programot

követően hogyan alakult a haderő, milyen elvek fogalmazódtak meg a Magyar Honvédség

jövőjét illetően.

1994-ben a NATO Békepartnerségi Programba való becsatlakozás és a NATO-val

közös műveleti részvétel már NATO orientációt adott a haderő átalakításához, amely képes-

ségeket elsősorban a békeműveletekben, a kutatás-mentés során és a humanitárius művele-

tekben kellett alkalmazni. A missziós katonai részvétel, a PfP tevékenységgel elindított ké-

pességfejlesztés és a befogadó nemzeti támogatás követelményei által a NATO katonai kö-

vetelmények kezdtek relevánssá válni. A haderő konkrét átalakításában ezek a követelmé-

nyek még nem jelentek meg átfogóan, mivel a haderő feladatrendszere továbbra is elsősor-

ban a regionális veszélyhelyzet elhárításán alapult. Az euro-atlanti orientáció csak kisebb

mértékben befolyásolta a haderő képességeinek a kialakítását és a haderőn belül tapasztalha-

tó működési anomáliák tovább tudatosították a politikai és katonai vezetésben, hogy a had-

erő nagysága, feladatrendszere, valamint képességei és az ország gazdasági lehetőségei kö-

zött az előző ciklusban kialakult ellentmondás megmaradt. A haderő átalakításának szem-

pontjából alapvető fontosságú volt 1995-ben a tíz éves átalakítási terve elfogadása, amelyet

azonban módosítani kellett, mivel az egyidejűleg nem vette figyelembe a haderő valós,

NATO orientált átalakítási követelményeit és a jelentős költségekkel járó missziós tevé-

kenység még nyilvánvalóbbá tette, hogy a korszerű képességek kialakítását és azok művele-

18PARP: Planning And Revue Process – Tervezési és Felülvizsgálati Folyamat



17

ti alkalmazását a rendelkezésre álló költségvetési keretekből lehetetlen finanszírozni. Ez

nem utolsó sorban ismételten a haderő jelentős csökkentését vonta maga után.19

Ebben az időszakban a haderő létszáma évenként átlagosan 6,9%-al, 1999 végére 52

000 főre csökkent. A felülvizsgálatok eredményei, illetve a gazdasági-pénzügyi helyzet ala-

kulásának ellentmondásai a védelmi kiadások GDP-hez viszonyított arányának tartós reálér-

téken számított csökkenéséhez vezettek, következésképpen a haderő rendeltetéstől, funkció-

tól függő szervezése és fejlesztése csorbát szenvedett. Ugyanakkor a PfP-ben gyakorlatilag

az egész Magyar Honvédség részt vett, ami nehezítette a PfP által közvetített új védelmi fi-

lozófia elsajátítását, hátráltatta a NATO-interoperabilitás és -kompatibilitás minimális kato-

nai követelményeinek teljesítését.

A haderő szervezetében 1995. december 15-én megszűnt a Légvédelmi Parancsnok-

ság és megalakult a 2. Repülő- és Légvédelmi Hadtest, a csapatrepülő-erőket átalárendelték

a légierő szervezetébe és „de facto” kialakult a légierő, majd a Légierő Vezérkar 1997.

szeptember 01-i megalakításával „de jure” is létrejött ismételten az önálló nemzeti légierő.

1997-től konkrétan megkezdődött a NATO kibővítésének folyamata, az év végére elkészült

az ország légvédelmi koncepciója és megkezdődött a közvetlen felkészülés a NATO integ-

rált légvédelmi rendszeréhez való csatlakozásra.

A Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága Szárazföldi Vezérkarrá alakult át, a száraz-

földi haderő a csapatrepülő-erők átalárendelését követően csapatrepülő-erő nélkül maradt. A

NATO-interoperabilitási képesség elérése érdekében kijelölt erőivel békepartnerségi gya-

korlatokon, valamint a NATO-, IFOR-, és SFOR- műveletekben vett részt.20

A NATO 1995-ben kiadta a „Bővítési Tanulmányt”, majd Magyarország 1996. janu-

ár 29-én hivatalosan bejelentette csatlakozási szándékát a NATO-hoz. 1996-ban és 1997-

ben lefolytatott magyar-NATO párbeszédet követően 1997. július 8-án Magyarországot

meghívták a csatlakozási tárgyalásokra, majd a rendszerváltást követő 10. évben a Magyar

19 Makk László: A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében. A Magyar
Honvédség haderő átalakításai a rendszerváltástól a NATO-tagságig (1989-1999). PhD értekezés, Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2008. 110-113. oldal
20 IFOR – Implementation Force (1995. 12. 20. – 1996. 12. 20.): Az egyesült államokbeli Daytonban folyó tár-
gyalások eredményeként a Bosznia – Hercegovinára vonatkozó általános béke-keretegyezményt 1995. 12. 14-
én írták alá Párizsban. A NATO addigi történetének legnagyobb műveletét 65.000 katonával, a Biztonsági Ta-
nács 1031-es határozata alapján kezdte meg.
SFOR – Stabilisation Force (1996. 12. 20. – 2004. 12.): A stabilizációs erő 1996. 12. 20-án kezdte meg műkö-
dését, mintegy 32000 fős kontingenssel váltva az IFOR erőket. Kezdetben a szövetséges európai erők parancs-
noka (SACEUR), majd 2001. februártól a dél-európai szövetséges erők parancsnoksága (AFSOUTH) nevezte
ki az SFOR-erők parancsnokát. 2003. elején az SFOR-t átalakították, létszámát 12000 főre csökkentették,
majd 2004-ben 7000 főre. Az SFOR küldetése 2004 decemberében ért véget.
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Köztársaság – a szövetség fennállásának 50. évében, 1999. március 12-én – a NATO teljes

jogú tagja lett.21

A NATO PfP időszakban, mint minden csatlakozni kívánó ország, így Magyarország

is bekapcsolódott a PfP Tervezési és Felülvizsgálati Folyamatába (PARP), a csatlakozást

megelőzően a NATO parancsnoki vezetés alatti békefenntartói feladatokba, a csatlakozást

követően pedig a NATO katonai szervezetébe. A NATO-felajánlásaink az évek során több-

ször módosultak, aminek több oka is volt. Többek között az első időszakban a Magyar Hon-

védség szinte teljes képességét felajánlották, volt olyan alegység, amelyet több feladatra is.

Világossá vált, hogy a kezdeti vállalások nem reálisak, részben a NATO-követelmények és

elvárások magas szintje, a Magyar Honvédség aktuális állapota és a követelmények közötti

lényeges eltérések, részben a differenciák felszámolásához szükséges idő rövidsége és a

rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt.

1999-ben a kormány egy stratégiai felülvizsgálatot határozott el, melynek célja olyan

haderő létrehozása:

 amely képes eleget tenni Magyarország biztonsági és védelmi igényeinek, bele-

értve a szövetségi, és főként a NATO-kötelezettségeket is;

 melynek az állománya, minőségi kiképzése, egyéni és csapat szintű elhelyezése,

illetve eszközeinek felújítása finanszírozható a rendelkezésre álló erőforrásokból

az évtized folyamán;

 melynek minőségi átalakítását, mind a nemzet, mind a NATO-tagországok elfo-

gadják.

Megalkották a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól szóló

61/2000. (VI. 21.) Országgyűlési határozatot, amely „… szükségesnek tartja a Magyar

Honvédségnek… az ország teherbíró képességével, a NATO-tagsággal járó követelmények-

kel… összhangban álló átalakítását, fejlesztését…”.22

Ennek megfelelően a Magyar Honvédség átalakítása a tervek szerint három ütemben

került volna végrehajtásra:

 I. ütem (2000-2003): Mennyiségi és strukturális változtatások;

 II. ütem (2003-2006): A képességalapú haderő létrehozása;

21 A magyar kormány vállalta, hogy teljesíti a csatlakozás politikai és katonai követelményeit, 0,65%-al hozzá-
járul a NATO közös költségvetéséhez, továbbá a védelmi kiadások GDP-hez viszonyított arányát az 1997. évi
1,44%-ról 2001-re 1,81%-ra növeli. NATO zsebkönyv, Euró-atlanti Stúdió Kommunikációs Kft 1999. 400-
404. oldalak.
22 A Magyar Országgyűlés 61,62/2000 (VI.21.) határozatok a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának
irányairól és létszámarányairól. Magyar Közlöny; Budapest, 2000. június 21. 3781-3783. oldal
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 III. ütem (2006-2010): Haditechnikai modernizáció.

A komplex átalakulás eredményeképpen a Magyar Honvédségnek új képességekkel

kellett volna rendelkeznie, úgy, mint:

- bevethetőség és mobilitás;

- hatékony harcba lépési képesség;

- a csapatok és az infrastruktúra túlélőképessége;

- NATO-kompatibilis vezetési, irányítási és információs rendszer;

- fenntarthatóság.

Sajnos ezek az elhatározások napjainkig nem valósultak meg, alapvetően a folyama-

tos forrás-hiány miatt (pl.: Magyarország védelmi kiadása 1,1%-a volt a GDP-nek 2009-

ben), melyet még a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság hatásai is erősítettek. Fontos

körülmény az is, hogy míg 2000-ben a Magyar Honvédség létszáma mintegy 50 000 fő volt,

addig ez napjainkra mintegy 26 000 főre csökkent, melyből a csapat erők létszáma 18 000

fő.

Míg a rendszerváltás utáni években a fő cél a Magyar Honvédség létszámának csök-

kentése volt – a folyamatos forráshiány miatt szinte egyedüli motiváció a politikai elit részé-

re – napjainkra e változási folyamatok mellett kialakult egy békeidőben önkéntességen ala-

puló haderő, mely a képességalapú alkalmazás irányába fejlődik, továbbra is forráshiánnyal

küzdve. Ez az önkéntességen alapuló szolgálatteljesítés garancia arra, hogy a Magyar Hon-

védségben magasan motivált, nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező, fegyelme-

zett személyi állomány szolgáljon.23

Összességében kimondható, hogy a NATO-csatlakozást követő stratégiai, majd a

védelmi felülvizsgálatok eredményei, illetve kimondottan a gazdasági-pénzügyi helyzet ala-

kulásának ellentmondásai a védelmi kiadások GDP-hez viszonyított arányának tartós csök-

kenéséhez vezettek, emiatt a Magyar Honvédség rendeltetéstől, funkciótól függő szervezése

és fejlesztése továbbra is csorbát szenvedett. A Magyar Honvédség működésének, fenntartá-

sának és fejlesztésének költségvetési támogatása, – a magyar kormány által vállalt védelmi

kiadások GDP-hez viszonyított arányának 1,81%-ra növelése elmaradásának okán – tovább-

ra is kritikus.

23 Az Országgyűlés döntése alapján a hadkötelezettséget – az „utolsó” sorozott katona 2004. november 03-án
szerelt le – 2005. 01. 01-től nem felfüggesztette, hanem békeidőszakban megszüntette. A hadkötelezettség
visszaállítása csak a törvény rendelkezései szerinti helyzetben (minősített időszak) lehetséges.
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1.1.3. A szabályozó rendszer átalakulása

A rendszerváltás utáni időkben a Magyar Honvédség átalakítását tekintve meghatá-

rozó szempont volt, hogy a megváltozott biztonságpolitikai környezet nem indokolja egy

tömeghadsereg fenntartását. Különböző elméletek, elképzelések láttak napvilágot az ország

biztonságának szavatolásával és így, a haderő átalakításával kapcsolatban is. Ekkor kezdőd-

tek meg azok az elméleti munkák, melyek tudományos megközelítéssel kívánták rendezni a

Magyar Köztársaság biztonsági helyzetének meghatározását és ennek megfelelően a Magyar

Honvédség kívánt jellegét, alkalmazási elveit.

A Magyar Honvédség rendeltetését a Magyar Köztársaság Alkotmánya (Hatályban

van 2011. december 31-ig,) és Alaptörvénye (Hatályba lép 2012. január 1-jén) határozza

meg, részletes feladatait pedig az Alaptörvénnyel egy időben hatályba lépő, a honvédelem-

ről és a Magyar Honvédségről szóló 2011. évi XCIII. törvényben rögzítették.24 Az Alaptör-

vény szerint a Magyar Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, terüle-

ti épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi

és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban

humanitárius tevékenység végzése.

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Biztonsági Stratégia, amely a Külügyminisztéri-

um koordinálásával készült el, 2004. április 15-én lépett életbe.25 A dokumentumban foglal-

tak lényege, hogy Magyarország a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a politikai és

katonai tényezőkön túl magában foglalja annak gazdasági, pénzügyi, nemzetbiztonsági, em-

beri jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, közegészségügyi, valamint

nemzetközi jogi dimenzióit is.

A biztonság megvalósításának egyik eszközét a védelempolitika jelenti, amelyen az

ország védelmének szavatolására meghatározott elvek és célok, az állami végrehajtó intéz-

mények, valamint szervek részéről foganatosított rendszabályok és tevékenységek összessé-

gét értjük.

A Nemzeti Katonai Stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján készült el 2009.

január végére, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek kezelése katonai eszközöket

24 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, VIII. fejezet, 40/A. §, 40/B. §, 40/C. §. 2004. évi
CV törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 70. §. Kézikönyv az Alkotmányról és a katonák szol-
gálati viszonyára vonatkozó legfontosabb jogszabályokról. A Honvéd Vezérkar kiadványa, Budapest, 1998.
21. és 50-53. oldal. Magyarország Alaptörvénye 45. cikk határozza meg a Magyar Honvédség alapvető felada-
tát. Magyar Közlöny különszáma, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Budapest; 2011. 45. oldal.
25 2073/2004. (IV.15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról.
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igényel.26 (Itt kell megemlítenem, hogy napjainkban mindkét említett stratégia átdolgozás

alatt van.)

A mindenkori kormányprogram meghatározza a kormányzati ciklus legfontosabb

prioritásait a Magyar Honvédség fejlesztése és alkalmazása vonatkozásában is. Az elérendő

cél egy olyan haderő létrehozása, mely képes az országvédelem feladatainak megfelelni és

az így meglévő valós képességekre alapozva, nemzetközi keretek között is alkalmazható.

A Magyar Köztársaság biztonsági helyzete stabil, tagja a NATO-nak és az EU-nak.

A NATO és az EU bővítésével a szomszéd országok többsége vagy az egyik, vagy mindkét

szervezet tagállamává vált.

A Nemzeti Katonai Stratégia megállapításai alapján:

 A Magyar Köztársaság biztonságára – az Alkotmányban, vagy egyéb jogsza-

bályokban meghatározottak szerint katonai eszközöket, vagy közreműködést esetle-

gesen igénylő – kockázatot jelenthetnek:

- az ország területén és környezetében előforduló ipari és természeti katasztró-

fák, környezetszennyezések, járványok;

- a kritikus infrastruktúra elleni támadások;

- az instabil országok belső feszültsége következtében kialakuló, a szervezett

bűnözéssel összefonódó nagyobb méretű migráció és illegális kereskedelem;

- a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellenőrizetlenül tartott nagy

mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag.

 A honvédelem nemzeti ügy, melynek két alappillére a nemzeti önerő és a szövet-

ségesi együttműködés.

 A Magyar Honvédség alapvető feladata, hogy teljes szervezetével és képességei-

vel az ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét védelmezze, alapvetően

szövetségi keretekben, de a szövetséges erők beérkezéséig önállóan is tevékenyked-

ve.

 A Magyar Köztársaság Kormánya a haderő működési elveit, fejlesztését, szerve-

zetét, infrastruktúráját, felszerelését, készenlétét a biztonsági környezetből, kihívá-

sokból levezetett célok és feladatok alapján határozza meg. Képességalapú haderő-

fejlesztést kell megvalósítani, amely lehetővé teszi a hatékony reagálást a biztonsági

környezet változásaira.

26 1009/2009. (I.30.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról. Magyar Közlöny
12. szám, Budapest, 2009. 01. 30. 4125-4131. oldalak.
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 A Magyar Honvédség legfontosabb és legértékesebb erőforrása a katona, a sze-

mélyi állomány.

Megállapítható, hogy a rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt tulajdonképpen nap-

jainkra eljutottunk abba a helyzetbe, hogy politikai, biztonságpolitikai elvek mentén gon-

dolkodunk a Magyar Honvédség jövőjéről, lehetséges fejlesztésének irányairól.

1.1.4. A Magyar Honvédség feladatrendszere

Tekintettel a stratégiai körülmények változásaira, és közöttük is kiemelten a csapa-

toknak a NATO földrajzi határain kívüli telepíthetőségi képességeire vonatkozó új szövet-

ségi követelményekre, a terrorizmus elleni harc megkülönböztetett igényeire, hazánk nö-

vekvő árvíz-veszélyeztetettségére, szükségessé vált a korábbi feladatrendszer átdolgozása,

ami egyben lehetővé tette annak egyszerűsítését is.

A NATO új stratégiai koncepciója szerint a tagállamok továbbra is elkötelezték ma-

gukat a kollektív védelem mellett, melynek alapja a teljes képességű katonai erő fenntartása

és fejlesztése, a válságkezelés hatékony végrehajtását biztosító rendszer kiépítése.

Az előző nemzeti feladatrendszerhez képest nagyobb hangsúlyt kaptak a terrorizmus

elleni harc katonai feladatai és a katasztrófa következményeinek felszámolásához kapcsoló-

dó képességek, a légtérellenőrzés helyett pedig a komplexebb légtérvédelem feladatai kerül-

tek előtérbe.

A Magyar Honvédség jelenlegi feladatrendszere három fő területre osztható. Ezek a

következők:

 Magyarország és a NATO fegyveres védelme;

 biztonsági érdekeink nemzetközi képviselete;

 egyéb védelmi feladatok.27

Egyre inkább elfogadott az a – véleményem szerint helytálló – nézet, hogy a Magyar

Honvédség elsődleges feladata Magyarország szuverenitásának biztosítása. Ennek kell alá-

rendelni a haderőszervezési, fejlesztési, kiképzési és fenntartási terveket, ugyanis erre az or-

szág védelmi képességgel rendelkező honvédségre lehet a későbbiekben az egyéb szövetsé-

gesi kötelezettségeket, vállalásokat ráterhelni.

1.1.4.1. Magyarország és a NATO fegyveres védelme

Az első feladatrendszer részletes feladatai az alábbiak:
 országvédelem;

27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás. HM 146/2007. (HK 02/2008.) Budapest; 30. oldal.
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 más tagország megsegítése;

 légtérvédelem;

 terrorizmus elleni harc katonai feladatai;

 befogadó nemzeti támogatás.

A haza, az ország védelme minden állampolgár kötelessége. Hivatásszerűen és ma-

gas fokú szakmai hozzáértéssel ezt a feladatot a Magyar Honvédség és tagjai, a hivatásos és

szerződéses katonák tudják ellátni. A hivatásnak, mint különleges típusú elhivatottságnak

megkülönböztető vonása a szaktudás, a felelősség és a testületi jelleg.28 Ezek a kritériumok

biztosítják azt, hogy „békeviszonyok” esetén is rendelkezésre álljon egy olyan képesség,

mely szavatolja az ország védelmét. Az ország védelme az alap, amely döntően meghatá-

rozza a Magyar Honvédség feladatrendszerét. Más szavakkal: ezért van a hadsereg, erre ké-

pezzük ki tagjait, ennek a feladatnak kell megfelelnie. Erre az alapra építkezve tudjuk vál-

lalni a szövetségi kötelezettségekből adódó és elvárt feladatok teljesítését.

A NATO lényegéből következik, hogy valamely tagországot ért támadás, fenyege-

tettség esetén, vagy egyszerűen biztonságának szavatolása érdekében a szövetséghez tartozó

államok támogatást, segítséget nyújtanak. Jó példa erre a három baltikumi ország légtérvé-

delmének a biztosítása. A Magyar Honvédségnek ilyen jellegű feladatok végrehajtására is

képesnek kell lennie.

Említettem a légtérvédelem feladatát, mely jóval komplexebb, mint egy korábbi idő-

szakban alkalmazott kifejezés, feladatrendszer, mely „csak” légtérellenőrzést jelentett. A

légtérvédelem a légtérellenőrzésen túl tartalmazza mindazon proaktív és aktív tevékenysé-

geket is, melyekkel biztosított az adott légtérben a szuverenitás fenntartása. A Magyar Köz-

társaság légterének – mely egyben a NATO egységes légterének is része – védelme, a Ma-

gyar Honvédség egyik kiemelt feladata.

A múlt század utolsó évtizedéig a háborúknak és fegyveres konfliktusoknak szim-

metrikus és közvetlen (kontaktusos) jellegük volt – vagyis az ellenséggel való közvetlen

hadműveleti-harcászati érintkezésben folytak –, melyek során az erők erőkkel, a fegyverek

fegyverekkel, a haditevékenységek formái és módjai adekvát formákkal és módokkal álltak

szemben. A 90-es évektől viszont a háborúk, a fegyveres konfliktusok – különösen az Öböl-

háborúk 1991-ben és 2003-ban, a Jugoszláviával szembeni katonai fellépés 1999-ben, vala-

mint az Afganisztánban végrehajtott hadművelet 2001 telén – azt mutatják, hogy a háborúk,

28 Huntington Samuel P.: A Katona és az Állam. Zrínyi kiadó - Atlanti kiadó, Budapest 1994. 13. old.
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a fegyveres konfliktusok új irányt vettek. Ezek a háborúk – legalábbis a hadműveletek idő-

szakában – formai és tartalmi szempontból már átmenetet képeznek, közelítenek a háborúk

új nemzedékéhez.29

Szinte közhelynek számít, de akkor is megmásíthatatlan tény, hogy 2001. szeptem-

ber 11. óta más lett a világ. Új helyzet és új fogalom jelent meg a hadviselésben. Először

csak terrorista ország (országok), csoportok elleni hadviselésről beszéltünk, de önmagában

az is új dolog volt, hogy a terror elleni háborúról volt szó. Napjainkra a modern, az új kihí-

vásoknak megfelelni akaró hadseregnek rendelkeznie kell olyan kiképzettséggel, képesség-

gel, mely alkalmassá teszi az eredményes terrorizmus elleni harcra. Ma már aszimmetrikus

hadviselésről, vagy hibrid-hadviselésről beszélünk, ha a terrorizmus és terrorcsoportok je-

lentik az ellenséget. Megjelentek a hadseregekben, így a Magyar Honvédségben is a külön-

leges műveleti csoportok, alegységek, egységek. A terrorizmus elleni küzdelem katonai fel-

adatait a hadműveleti területen a Magyar Honvédségnek is képesnek kell lenni végrehajta-

nia.

Szövetségi tagságunkból, illetve abból a tényből következően, hogy esetleges fenye-

getettségünk esetén kérjük a NATO segítségét, elemi érdekünk, hogy az ország területére

beérkező erők részére támogatást nyújtsunk. Ez a logisztikai feladatok teljes körét felöleli,

pl.: elhelyezés, bázis, repülőtér-biztosítás, különböző anyagszállítás, raktárkapacitás biztosí-

tás. A Magyar Honvédség feladatrendszerében kiemelt fontosságú, hogy rendelkezzen ezek-

kel a logisztikai képességekkel.

1.1.4.2. Biztonsági érdekeink nemzetközi képviselete

Hazánk nyitott gazdaságú ország, számos nemzetközi szervezet tagja, szövetségi

rendszer része. Nemzetközi szerepvállalásunkat nyomatékosítja jelenlétünk a világ különbö-

ző térségeiben. Számunkra a földrajzi elhelyezkedésünk miatt meghatározó a balkáni jelen-

lét. Fontos számunkra a térség biztonsága, mely egyben a sajátunkat is szavatolja. Ezért kell

részt vennünk a NATO műveletek mellett olyan feladatokban is, mint amilyenek például az

Európai Unió vezetésével létrejött missziók. Így a Magyar Köztársaság EU béketámogató

műveletekbe is küld katonákat.

Az EU és NATO vezette műveletek mellett a Magyar Honvédség más nemzetközi

szervezetek műveleteiben is részt vesz. Legismertebb az ENSZ UNFICYP missziója Cipru-

son, ahol szlovák-magyar zászlóalj felügyeli a tűzszünet betartását. De a különböző egyéni

29 Deák János: Napjaink és a jövő háborúja. Hadtudomány. XV. évfolyam, 2005. 1. szám. 30-31. oldalak.
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beosztásokban is ott vannak katonáink a világ számos pontján, NATO-EBESZ-EU-ENSZ

missziókban, két és többoldalú együttműködés alapján V4-MLF beosztásokban.30

1.1.4.3. Egyéb, az ország biztonságát szavatoló feladatok

A Magyar Honvédségnek nem alapfeladata a természeti és ipari katasztrófák követ-

kezményeinek felszámolásában történő részvétel. Erre az államilag létrehozott szervezetek

hivatottak, mint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a települések

önkormányzati tűzoltóságai. Azonban az élet számos alkalommal bizonyította, hogy a ka-

tasztrófák következményeinek felszámolásában a haderő a szervezettsége, elhivatottsága

alapján jelentős szerepet játszik. A Magyar Honvédség technikai eszközei, mint az úszó-

szállító járművek, illetve a helikopterek olyan képességet jelentenek, melyek más szervezet-

nél nem állnak rendelkezésre. Mindezek alkalmazása nélkül, illetve a szervezett humánerő-

forrás nélkül nem sikerült volna megvédeni – vagy a károkat csökkenteni – az emberi épített

környezetet, illetve a lakosságot. Ennek alátámasztására elegendő megemlíteni az elmúlt

időszak ismétlődő árvízi védekezéseiben, valamint a Kolontár térségében 2010. október 4-

én bekövetkezett „vörös iszap”-katasztrófa következményeinek felszámolásában való rész-

vételt.

Az információszerzés, -feldolgozás és -védelem szerves, sőt, nélkülözhetetlen része

a Magyar Honvédség működésének, ezzel együtt a Magyar Köztársaság biztonsága szavato-

lásának. Napjainkban a korrekt, pontos és időben rendelkezésre álló információ elengedhe-

tetlen a feladatok tervezése, végrehajtása szempontjából. Ezzel párhuzamosan felértékelő-

dött a meglévő információ védelme, kezelése, feldolgozása. Ezt a feladatrendszert a NATO-

előírások és követelmények figyelembevételével kell végrehajtani.

A Magyar Honvédség egyéb feladatai sorába tartozik a tűzszerész-tevékenység vég-

rehajtása is. Ez a feladatrendszer igen összetett, hiszen hazai területen a II. Világháborúból

még mindig nagy számban hátra maradt robbanóeszközök, lőszerek, lövedékek előtalálása

esetén a biztonságos szállítás, tárolás és megsemmisítés nagy felelősséget jelent. Ugyanak-

kor a Magyar Honvédség bővülő nemzetközi missziós tevékenysége miatt egyre nagyobb az

igény a hadműveleti területen ellátott tűzszerész-biztosítás teljesítésére is. Magas fokú

szakmai felkészültséget, elméleti és gyakorlati ismereteket követel az IED31 hatástalanítása,

megsemmisítése.

30 MLF: Multinational Land Force – Többnemzeti Szárazföldi Kötelék: Esetünkben olasz-szlovén-magyar szá-
razföldi dandár.
31 IED-Improvised Explosive Device: Improvizált (házilagos készítésű) Robbanó Eszköz.
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A Magyar Köztársaság 1971-ben csatlakozott az ICAO-hoz.32 A tagállamok kötele-

zettsége a területük feletti légtérben és területükön folyamatos, 24 órás légi kutató-mentő

szolgálat biztosítása. Ezt a kötelezettséget,– mely állami feladat – a Magyar Honvédség ki-

jelölt alakulatai, az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis és az MH. Pápa Bázisrepülőtér sze-

mélyi állománya, valamint technikai eszközei teljesítik.

Mint tudjuk, az erőszak állami monopólium és ennek a külső fenyegetés elhárítására

létező szervezete a hadsereg. Az állam és a társadalom működésében különböző tényezők

hatására zavarok léphetnek fel, melyek rendkívüli, a megszokottól eltérő lépések megtételét

indokolják az állam és a társadalom zavartalan működésének biztosítása érdekében. Ez a

rendkívüli helyzet, vagy szükségállapot indokolja adott esetben a hadsereg, így hazánk ese-

tében a Magyar Honvédség alkalmazását is. Az Alkotmányban és más jogszabályokban szi-

gorúan szabályozott a haderő ilyen jellegű alkalmazása, de a Magyar Honvédségnek képes-

nek kell lennie kiegészítő erőként, rendvédelmi feladatok ellátására is.

Egy haderőnek a társadalom felé különböző módon kell megjelenítenie magát. Be

kell mutatnia képességeit, felkészültségét azért, hogy a társadalom lássa, a felhasznált adó

forintok megfelelően hasznosulnak. Ugyanakkor vannak olyan rendezvények, melyeken az

állam demonstrálja, hogy rendelkezik azokkal a funkciókkal, melyek a működéséhez szük-

ségesek. Ezek a protokollesemények, amelyeknek történelmi gyökerei vannak és napjaink-

ban a diplomáciai, államközi kapcsolatokban öltenek testet, de ide sorolom a különböző lát-

ványos, nagy tömegeket mozgósítani képes bemutatókat, vagy a történelmi fontosságú ha-

gyományos tisztavatást is. Ezeket a protokolláris kötelezettségeket is el kell látnia a Magyar

Honvédségnek, speciálisan erre a feladatra kiképzett állománnyal.

Nézetem szerint a Magyar Honvédség az előzőekben ismertetett feladatok végrehaj-

tására felkészült, és meggyőzően mutatja be, illetve bizonyítja azt a fejlődést, melyet a szer-

vezet az elmúlt időszakban elért. Nem volt egyszerű a rendszerváltás után a még a helyét

kereső szervezettel – amely magán viselt még bizonyos tömeghadseregre jellemző jegyeket

– eljutni jelenlegi állapotába, amikor a különböző missziós műveletekben egyenrangú szö-

vetségesként hajtjuk végre feladatainkat.

Az elmúlt évtized teljes mértékben megváltoztatta Magyarország biztonsági környe-

zetét, a védelmi szféra működési feltételrendszerét és magát a Magyar Honvédséget is. Ez

ma már a megfiatalodott, önkéntesen szolgálatot teljesítő, egyre inkább professzionalizálódó

haderőnek természetes helyzetet jelent.

32 ICAO-International Civil Aviation Organization: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
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1.2. A légierő alkalmazásának doktrinális kérdései

Minden fegyveres küzdelemnek van egy politikai célja, ami a „politikai végállapot”

és van egy katonai célja, az pedig a „katonai végállapot”. „ A politikai érdek a cél, a háború

pedig eszköz ennek a szolgálatában. Cél nélküli eszköz alkalmazásának nem volna értel-

me.”33  Ebből adódóan meg kell határozni a fegyveres küzdelem politikai és katonai célját

(céljait), ami az elérendő „politikai”, illetve „katonai” végállapotot jelenti.

A politikai végállapot célja általában a stabilitás és a biztonság megteremtése, az

emberi és kisebbségi jogok biztosítása vagy helyreállítása, illetve egy szabad, független és

demokratikus társadalmi rendszer újraépítése vagy létrehozása.

A katonai végállapot célja általában az adott térség, vagy ország területi integritásá-

nak biztosítása, stabil katonai biztonsági állapot elérése a fegyveres katonai csapatok le-

fegyverzése, bizonyos háborús károk helyreállítása, stb.

A hadművészet három különböző hadi kultúrát különböztet meg. Ezek a

mozgáscentrikus, anyagcentrikus és a gerilla-hadviselés. Ma már a szakirodalom beszél egy

negyedikről is: a terrorizmusról, amit tekinthetünk a gerilla hadviselés egy fajtájának is, és

egyre gyakrabban esik szó szimmetrikus és aszimmetrikus hadviselésről, vagy más szóval

hibridhadviselésről.

Bármilyen elméleti oldalról közelítjük is meg a hadviselés kérdéskörét, a háborúkat

és a nem háborús műveleteket, azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy napjaink és az el-

múlt évtizedek korszerű eszközökkel végrehajtott fegyveres küzdelmeinek, harcainak meg-

határozó eleme a légierő. A modern légierő igen rövid idő alatt, rendkívül gyorsan képes re-

agálni a világ bármely pontján kialakult helyzet kezelésére. Nagyfokú mozgékonysággal és

igen hatékonyan alkalmazható a hadszíntér bármely területén és képes – bizonyos esetekben

– a küzdelem kimenetelét eldönteni, vagyis megvívni a fegyveres küzdelmet.34 A légierő

gyors és időbeni átcsoportosítási lehetőségének képessége, meghatározó jelentőségű a kato-

nai műveletek eredményességét illetően. Fontos hangsúlyozni, hogy az elkövetkezendő idő-

ben a légierőt nem egy totális háborúra kell felkészíteni, hanem a politika rendelkezésére ál-

ló eszközrendszer részeként elsősorban béketeremtő és -fenntartó, valamint válságkezelő és

visszatartó erőként alkalmazható.35

33 Clausewitz.: A háborúról, 24. pont, 31. oldal. Göttinger kiadó, Veszprém; 1999. (A könyv az 1917-es máso-
dik magyar nyelvű kiadás reprintje.)
34 Magyar Honvédség Légierő Doktrína. MH Légierő Parancsnokság kiadványa. Veszprém, 2004. 14. oldal.
35 Lükő Dénes: A Légierő helye, szerepe a Magyar Köztársaság honvédelmi rendszerében. Nemzetvédelmi
Egyetemi Közlemények. Budapest; 1997. 1. évfolyam 2. szám 33. oldal.
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A nagy mozgékonyság, vagyis az alkalmazási helyek gyors és időbeni megváltozta-

tásának képessége meghatározó jelentőségű a katonai műveletek eredményességét illetően.

A légierő magas szinten képes a hadműveletek támogatására és megkönnyítheti az előre

nem látható, váratlan feladatok végrehajtását is.

1.2.1. A légierő műveletei

A légierő alkalmazása sajátos jellemzői és képességei alapján rendkívül széles hatá-

rok között lehetséges. Az alkalmazhatóság nagy szabadságfoka mellett a légierő műveletei a

NATO elvei szerint az alábbiak:

 stratégiai légi művelet;

 légi szembenállási művelet;

 világűr műveletek;

 szárazföldi erő elleni művelet;

 tengeri erő elleni művelet;

 támogató légi műveletek.36

Ezek a műveletek mindig az összhaderőnemi céloknak megfelelően, rugalmasan al-

kalmazhatók, kombinálhatók. A Magyar Honvédség képességei alapján röviden áttekintem

azokat a műveleteket, melyeket mi is meg tudunk valósítani.

Stratégiai légi művelet

Ezeket a műveleteket leginkább politikai szempontok alapján tervezik, a szemben ál-

ló erők kiemelt fontosságú, stratégiai célpontjai ellen hajtják végre (vezetési pontok; kiemelt

ipari létesítmények; infrastruktúra). A stratégiai légitámadás célja az ellenség katonai és

polgári infrastruktúrájának oly mértékű rombolása, hogy meglévő képességeit a továbbiak-

ban már ne tudja használni, illetve ezt követően agresszív, hadműveleti tevékenységtől eláll-

jon.

Légi szembenállás

A légi szembenállás, vagy ellentevékenység célja az, hogy biztosítsuk a saját, illetve

megszerzett légtérben a légi uralom, légi fölény megtartását az összhaderőnemi művelet ér-

dekében. A harctevékenység jellegétől függően ez a feladat egyaránt lehet támadó, vagy vé-

delmi légi ellentevékenység.37 A támadó légi ellentevékenység feladatai lehetnek a légtér

36 AJP-3.3 (A) Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations. 1-5. oldal.
37Támadó légi ellentevékenység – Offensive Counter Air, vagy OCA; illetve Védelmi légi ellentevékenység –
Defensive Counter Air, vagy DCA.
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megtisztítása; más légi kötelékek oltalmazása, kísérése; az ellenség repülőterei és légvédel-

mi rendszerei lefogása, ballisztikus rakéták indító állásainak megsemmisítése.

A védelmi légi ellentevékenység a légvédelmi fegyverrendszerek (harcászati repü-

lők, légvédelmi rakéták, légvédelmi tüzérség) komplex alkalmazását jelenti a passzív vé-

delmi rendszabályokkal együtt.38

Az összhaderőnemi művelet sikeréhez elengedhetetlen az ellenség légvédelmi rend-

szereinek lefogása. Ezért ezt a műveletet különös gondossággal kell tervezni, illetve az

összhaderőnemi és azon belül a légierő-komponens tervezési összhangját meg kell valósíta-

ni. A védelmi légi ellentevékenység, más szóval a légvédelem az ellenséges légitámadás el-

hárítására, a támadás eredményességének csökkentésére, az összhaderőnemi erők oltalma-

zására irányul.39

Szárazföldi erő elleni művelet

A felszíni erők elleni légi műveletek célja: megsemmisítéssel, késleltetéssel, akadá-

lyozással, semlegesítéssel csökkenteni, vagy megszüntetni az ellenség (szemben álló fél)

szárazföldi (haditengerészeti) erői alkalmazásának hatékonyságát. A felszíni erők elleni

művelet történhet légi lefogás (Air Interdiction – AI), vagy közvetlen légi támogatás (Close

Air Support – CAS), hadműveleti eljárások alkalmazásával.

1 - 2. ábra: Szárazföldi erők támogatása nappal és éjjel
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

38 A passzív légvédelem elsősorban olyan önvédelmi intézkedésekből áll, amelyek csökkentik az erők és esz-
közök levegőből történő sebezhetőségét. A túlélés alapját mindenekelőtt azok a döntések és rendszabályok ké-
pezik, amelyek már békében bevezetésre és előkészítésre kerültek.
39Aktív légvédelem: Közvetlen védelmi tevékenység, melynek célja egy ellenséges légitámadás hatékonyságá-
nak semmissé tétele vagy csökkentése. Magába foglal olyan rendszabályokat, mint a repülőgépek, légvédelmi
tűzfegyverek, elektronikai ellenrendszabályok és felszín-levegő osztályú irányított rakéták felhasználása. Lásd
még légvédelem (AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók.
HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 342. oldal, 24. oldal.
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A légi lefogás egy olyan hadművelet, melynek célja az ellenség katonai potenciáljá-

nak a rombolása, megsemmisítése, semlegesítése még azelőtt, hogy azt a saját erők ellen al-

kalmazni tudná és olyan mélységben, hogy igazán a saját erők harci alkalmazását, művelete-

it nem befolyásolja. Ez a művelet összhaderőnemi koordinációt igényel, de a folyamatos

egyeztetés és a végrehajtás közvetlen irányítása nem követelmény.

A közvetlen légi támogatás olyan légi tevékenység az ellenséges célpontokkal szem-

ben, amely a saját csapatok közvetlen közelében valósul meg és minden részletében közvet-

len koordináció történik a saját csapatok tüzével és manővereivel. A végrehajtás folyamatos

koordinációt és a repülőeszközök tevékenységének irányítását igényli.40

Támogató légi műveletek

A támogató légi műveletek számos feladatot ölelnek fel, melyekben a légierő szinte

valamennyi fegyverneme részt vehet. A támogató légi műveletek igen összehangolt terve-

zést, koordinációt követelnek. A támogató műveletekhez soroljuk a következőket:

 légi felderítés, megfigyelés;

 elektronikai hadviselés;

 légi szállítás;

 légi utántöltés;

 különleges légi műveletek;

 korai előrejelzés és riasztás;

 kutatás-mentés, harci kutatás-mentés.

A légi felderítés, megfigyelés hadművelet az ellenség tevékenységének, fenyegetésé-

nek és képessége változásának felderítésére és időbeni észlelésére szolgál. Az ilyen hadmű-

velet magába foglalja a különböző fedélzeti érzékelő eszközök segítségével a szemben álló

erőkről, annak erőforrásairól, a lehetséges összes információ gyűjtését. Ezek a megfigyelő,

felderítő eszközök lehetnek optikai vagy elektronikai felderítő berendezéssel ellátott repülő-

gépek; repülőgép-fedélzeti korai riasztó (Airborne Early Warning – AEW); összhaderőnemi

megfigyelő célmegjelölő és felderítő rendszer (Joint Surveillance Targeting and

Reconnaissance System – JSTARS); pilóta nélküli felderítő repülőgépek (Unmanned Aerial

Vehicles – UAV).

40 A légi lefogás hadműveletei úgy vannak definiálva, mint az ellenség katonai potenciáljának szétzúzása –
mielőtt az bevethető lenne a saját erőkkel szemben –, semlegesítése vagy késleltetése érdekében, a saját erők-
től olyan távolságban vezetett légi hadműveletek, hogy nincs szükség az egyes feladatoknak a saját erőkkel va-
ló részletes összehangolására. (AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások
és definíciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 35. oldal.
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Az elektronikai hadviselés lehet aktív és passzív, melynek segítségével az ellenség

elektronikai rendszerei használatát nehezítjük meg, vagy tesszük teljesen lehetetlenné.

Ugyanakkor biztosítjuk, a saját elektronikai eszközeink szabad felhasználását.

A légi szállítási műveletek akár hadászati, hadműveleti vagy harcászati szintűek, biz-

tosítják az alakulatok nagyfokú mobilitását, az alkalmazás rugalmasságát, biztosítja a csapa-

tok gyors felvonulását, szükség szerinti átcsoportosítását, logisztikai támogatását, kivonását.

A légi szállítási feladatokat mindig a legmagasabb vezetői szinten koordinálják, tervezik al-

kalmazását.

A légi utántöltés (Air-to-Air Refuelling – AAR) napjainkra alapképességgé vált, hi-

szen segítségével többszörösére lehet növelni a repülőeszközök levegőben tartózkodási ide-

jét, folyamatos jelenlétet lehet biztosítani egy adott légtérben, terület felett. Ez a technikai

megoldás lehetővé teszi, hogy a légierőt nagy távolságra, koncentráltan lehessen bevetni.

Az utóbbi években egyre inkább teret nyert a hadseregekben a különleges erők al-

kalmazása. Napjainkra jellemző és a világ több pontján folyó aszimmetrikus hadviselés tette

szükségessé ezeknek a speciálisan felkészített és kiképzett alakulatoknak a létrehozását.

Ezen alegységek, csoportok harcászati alkalmazása – annak tervezése, végrehajtása – bo-

nyolult, nagy körültekintést, együttműködést igénylő feladat. Kis csoportokról van szó, me-

lyek méretükhöz képest rendkívül nagy hatású tevékenységet fejtenek ki. Az ilyen jellegű

feladatok kivitelezése során alapvetően szállítórepülőket és helikoptereket alkalmaznak akár

a kijuttatás, illetve a végrehajtás, akár a kiemelés fázisában.

A korai előrejelzéshez és riasztáshoz tartoznak például a repülőgép-fedélzeti riasztó

és irányító rendszer (Airborne Warning and Control System – AWACS) műveletei, vagy a

harcmező repülőgép-fedélzeti vezetési és irányítási központ (Airborne Battlefield Command

and Control Centre – ABCCC) repülőgépei, de fontos megemlíteni a ballisztikus rakéták

felderítésére szolgáló, földi telepítésű radarrendszereket is. A korai előrejelzési és riasztási

rendszer rendeltetése, hogy az érzékelői által szolgáltatott adatok alapján a légi fenyegetés

helyét, idejét és mértékét időben jelezze, ezzel megfelelő időt biztosítson a csapatok számá-

ra a fenyegetés elhárításához, annak hatása csökkentéséhez, a szükséges rendszabályok fo-

ganatosításához.

A kutatás-mentés (Search and Rescue – SAR), illetve harctéri körülmények között a

harci kutatás-mentés (Combat Search and Rescue – CSAR) napjainkra jelentősen felértéke-

lődött művelet, hiszen rendkívüli fontosságú a személyi állomány biztonságának szavatolása

úgy béke-, mint harctéri viszonyok között. Ezen műveletek nagyban javítják a harcoló állo-
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mány morális állapotát. A harctevékenység tervezése során a kutató-mentő műveletek a

műveleti terv szerves részét képezik.41

1.2.2. Magyar Honvédség Légierő Doktrína

A NATO-doktrína rendszere alapot jelent a szövetséges országok haderői számára

saját doktrínáik megalkotásához. Ez magától értetődő, hiszen a doktrína nem más, mint a

katonai alkalmazással kapcsolatos, hivatalosan elfogadott nézetek, elvek és iránymutatások

összessége. Így természetesen minden egyes szövetséges hadseregnek azonos elvek mentén

meg kell alkotnia saját szabályrendszerét, figyelemmel a nemzeti sajátosságokra. A Magyar

Honvédség Légierő Doktrínát 2004-ben adták ki, mely igazodva a szövetséges alapdoku-

mentumokhoz, meghatározza a Magyar Légierő alkalmazásával kapcsolatos alapelveket, sa-

játosságokat, egyes részei a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína elemeit is.42

3. ábra: Árvízi védekezés Csépánál 2006. 04. 21-én
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

A doktrínát, mint alapokmányt rendszere-

sen felül kell vizsgálni, igazodva a folyamatosan

változó hadműveleti alkalmazási körülmények-

hez, elvekhez.

Fontos leszögezni, hogy a Magyar Légierő

–  a Magyar Honvédség integráns részeként – mé-

reténél fogva nem képes önálló légi hadműveletet

megvívni a szó klasszikus értelmében. Képes

önállóan korlátozott méretű légi szembenállásra

(védelmi, támadó), stratégiai légitámadásra korlá-

tozott hatósugáron belül (a rendszerben lévő har-

cászati repülőgépek műszaki-technikai paraméterei ezt lehetővé teszik), közvetlen légi tá-

mogatásra, légi felderítési és szállítási feladatok megoldására, kutatás-mentésre nem ellen-

séges területen. A légierő képes végrehajtani az ország légtérellenőrzését, légi rendészeti

feladatokat ellátni (air policing) és részt tud venni katasztrófák következményeinek felszá-

41 Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína (AJP-01); A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség kiadványa, Buda-
pest, 2003; 130-132. old.
42 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás. HM 146/2007. (HK 02/2008.) Budapest, 58. oldal.
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molásában.43 Megjegyzem, hogy abban az esetben, ha a jelenlegi légierő bármely képessé-

gét elveszíti, akkor már csak repülőcsapatok meglétéről lehet majd beszélni a Magyar Hon-

védségben.44

A nemzeti légierő kijelölt hadműveleti szolgálatai a NATO Egyesített Légi Hadmű-

veleti Központokkal (CAOC – Combined Air Operation Centre) szoros együttműködésben,

NATO hadműveleti alárendeltségben dolgoznak. Békében a NATO Integrált Légvédelmi

Rendszerbe (NATO Integrated Air Defence Systems - NATINADS) átadott magyar erőket

és eszközöket alkalmazzák szükség szerint a légtér rádiólokációs ellenőrzésére, a

légihelyzet-adatok feldolgozására, továbbítására, a készültségi erők szükség szerinti alkal-

mazására.45 Krízis-helyzetben egységes hadműveleti elgondolás alapján érvényesül a NATO

irányítási rendszer, melyben a magyar légierő kijelölt erői modulelemekkel vesznek részt. A

modulok nem hazai területen történő alkalmazásához a magyar országgyűlés engedélye

szükséges.46

4. ábra: A légtérvédelem eleme a Gripen harcászati repülőgép
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

43 Magyar Honvédség Légierő Doktrína, MH Légierő Parancsnokság kiadványa, Veszprém, 2004. 7. old.
44 A légierő, mint haderőnem, fegyvernemekből áll. A Magyar Honvédség repülőalakulatai egy-egy légierős
fegyvernemi képességet jelenítenek meg napjainkban. Ezért beszélhetünk még légierőről. Bármelyik képesség
elveszik, már nem mondhatjuk, hogy van légierőnk, csak repülő csapatokról beszélhetünk.
45 NATINADS - NATO Integrated Air Defence System: a NATO egységes légtérvédelmi rendszere, melybe a
nemzetek által biztosított készültségi harcászati repülők, légvédelmi rakétaütegek és felderítő, légtérellenőrző
lokátorrendszerek tartoznak. A vezetés, irányítás, harci alkalmazás békében is a NATO Egyesített Légi Had-
műveleti Központokon (CAOC - Combined Air Operation Center) keresztül valósul meg.
46 Magyar Honvédség Légierő Doktrína, MH Légierő Parancsnokság kiadványa, Veszprém, 2004. 9. old.
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A légierő alapdoktrínája mellett ki kell dolgozni a különböző fontos műveleti doktrí-

nákat is, például: „Harcászati légvédelem doktrína”; „Légi kutatás-mentés doktrína”; „A lé-

gierő vezetése és irányítása”, stb.

A doktrínafejlesztés egy állandó, nem befejezett folyamat, hiszen a változó körülmé-

nyek megkövetelik, hogy a légierő alkalmazási elvei naprakészen lekövessék a modern kor

katonai kihívásait, és választ adjanak azokra.

1.3. A légierő feladatai, helye, szerepe a NATO védelmi rendszerében

A NATO védelmi rendszerében a légierő különleges helyet foglal el. Nem beszélhe-

tünk NATO-légierőről klasszikus értelemben, miközben a vezetési struktúrában van

légierőkomponens-parancsnokság.

5. ábra: NATO katonai vezetési struktúra47

Szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

Az 5. ábrán látható vezetési-parancsnoki struktúrában a négyes és kilences számú

Légierő Komponens Parancsnokságok fogják össze és felügyelik a NATO Egyesített Had-

műveleti Központokat (CAOC), melyek biztosítják a NATO-légtér védelmét. E mellett ezek

a parancsnokságok tervezik a légierő alkalmazását a különböző NATO-műveletekben, misz-

sziókban, irányítják az erőforrások hozzárendelését ezekhez a feladatokhoz, illetve itt törté-

nik a légierő alkalmazásával kapcsolatos doktrinális kérdések pontosítása is.

47 www.nato.int; NATO-mil-structure.pdf; 2010. 01. 15.
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1.3.1. A NATO légvédelmi rendszere

Korábban már utaltam arra, hogy a NATO légvédelmi rendszer nem más, mint a tag-

országok egyesített légtérfigyelési-ellenőrzési rendszere, melyben a felajánlott készültségi

harcászati repülő- és légvédelmi rakétaerők alkalmazása garantálja a légtér biztonságát.

Az 1970-es években a NATO katonai szervezetében résztvevő nemzetek megállapí-

tották, hogy az önálló, nemzeti légtérvédelem nem biztosítja megfelelő mértékben sem az

adott nemzet, sem pedig a szövetség hatékony és biztonságos légtérvédelmét. Ennek megfe-

lelően megkezdődött egy kidolgozói munka a probléma megoldására, melynek eredménye-

képpen létrejött az egységes, a SACEUR48 hadműveleti alárendeltségébe tartozó integrált

légvédelmi szervezet. A NATO Integrált Légvédelmi Rendszere magába foglalja az érzéke-

lő, felderítő rendszereket (lokátorok, felderítőeszközök, repülőgépek stb.), az irányító, veze-

tő elemeket (parancsnokságok, CAOC-ok), és a fegyverrendszereket (földi telepítésű légvé-

delmi rakétaeszközök, harcászati vadászrepülőgépek). A NATINADS jól példázza a szövet-

séges nemzetek összetartozását és szolidaritását.

1.3.1.1. A NATINADS

A NATINADS megvalósítása a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyesített NATO-

légtérben biztosított a harctéri irányítás, a vezetés, a végrehajtás ellenőrzése; a híradás, a

felderítés egysége; rendelkezésre állnak az aktív és passzív védelem eszközei és eljárásai,

melyek egységes vezetés mellett valósulnak meg. A NATO-tagországok egy egyesített ve-

zetési rendszerben hajtják végre a légi rendészeti – air policing – feladatot. Ez magában fog-

lalja a radarfelderítést és azonosítást, ha szükséges, akkor a készültségi harcászati repülőgép

által végrehajtott azonosítást, kísérést, kényszerítést, elfogást, megsemmisítést. Szigorúan

szabályozott a fegyverhasználat rendje, a felelősségek elosztása annak figyelembevételével,

hogy érvényesüljön a NATO centralizált irányítás és felügyelet, de ugyanakkor ne sérüljön

az adott ország nemzeti szuverenitása saját légtere tekintetében.

A NATO légvédelmén belül meg kell említeni a rakétavédelem kérdését. A szövet-

ségesek 2006-ban indítottak egy programot, melynek célja, hogy védelmet nyújtsanak a

hadműveleti területre telepített NATO-erők részére esetleges rakéta-fenyegetettség ellen.

Ehhez a programhoz kapcsolódik az a terv is, mely biztosítaná az európai szövetséges terü-

letek védelmét egy esetleges rakétacsapás ellen.

48SACEUR: Supreme Allied Commander Europe: Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelső Parancsnoka,
AAP-15 2003.

www.nato.int
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Abból a speciális helyzetből adódóan, hogy a légtérvédelem egy állandó, a

fenyegetettségi helyzettől független feladat, ennek ellátására létrehozták a NATO Légvé-

delmi Bizottságát – NATO Air Defence Committee. Ez tulajdonképpen egy politikai ta-

nácsadó és koordináló testület, mely minden, a légvédelem körébe tartozó kérdésben állást

foglal. Jelentéseit közvetlenül a NATO Észak-atlanti Tanács (North Atlantic Council) Vé-

delmi Tervezési Bizottság (Defence Planning Committee) részére állítja össze. A Védelmi

Tervezési Bizottság munkáját különböző légvédelmi panel-munkacsoportok, illetve a Lég-

védelmi Képviselők (Air Defence Representatives – ADREPS) támogatják.

1.3.2. A légierő a NATO-feladatokban

A NATO katonai struktúrájában légierő, mint önálló szervezeti elem nem található.

A tagországok részéről különböző képesség-felajánlások – és ezzel együtt alegység-

felajánlások – léteznek, melyek összesítve egy „egyesített” légierő-képességet jelentenek. E

mellett a NATO, mint szervezet részt vesz a világ különböző térségeiben missziókban és e

katonai feladatok ellátásához szükséges mértékben, valamint képességben jelennek meg a

különböző légierő-képességek. Vagyis, a szövetségben lévő nemzeti légierőkkel szemben

támasztott követelmények alapján a NATO Légierő-komponens Parancsnokságok ellenőrzik

a felkészítést, ajánlásokat, elvárásokat határoznak meg. A hadműveleti területen pedig az ott

létrehozott Összhaderőnemi Parancsnokság hadműveleti alárendeltségében hajtják végre

feladataikat az ott lévő, különböző nemzetiségű, de NATO-szövetséges repülőerők. Napja-

inkban ilyen az ISAF49 misszió Afganisztánban, vagy a Líbia elleni művelet, illetve a

KFOR50 misszió kezdeti éveiben a Balkánon. Ezekben a missziókban a légierő összetétele

különböző, függ a hadműveleti területen jelentkező feladatoktól és a repülőerők nagysága is

értelemszerűen különböző. Ami közös, az a feladatrendszer, annak az értelmezése, a felada-

tok, harcászati eljárások és fogások alkalmazási rendje stb.

A NATO katonai erőinek elsőrendű szerepe a béke megvédése és a tagállamok biz-

tonságának, területi sérthetetlenségének, továbbá politikai függetlenségének a szavatolása.

A szövetséges erőknek ezért képeseknek kell lenniük az elrettentésre és a hatékony véde-

lemre, a szövetséges nemzetek területi integritásának szavatolására, valamint az esetleges

háború gyors befejezésére, rábírva az agresszort a támadás befejezésére, csapatai visszavo-

nására.

49 ISAF- International Security Assistance Force; Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő.
50 KFOR- Kosovo Force; Koszovó Erő.
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Az Euro-atlanti térség biztonságának és stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú. A

NATO-nak és erőinek fontos célja a kockázatok távoltartása, a potenciális válságok korai

stádiumban történő kezelése révén. A NATO katonai erőit felhívhatják „nem az 5. cikkely

szerinti válságkezelő műveletek” végrehajtására és felkérhetők a nemzetközi béke és bizton-

ság megőrzésében való részvételre is.

Ebből adódóan a szövetséges légierők feladata az ezekben a missziókban, művele-

tekben történő részvétel. Ezek jellege határozza meg a felállított légi kötelék összetételét és

a feladatait is. Amennyiben az adott hadműveleti területen légi ellentevékenységre is számí-

tani kell, úgy a légierő alkalmazása megfelel a klasszikus, doktrínákban leírt légierő-

alkalmazási elveknek és a légierő feladatait is e szerint határozzák meg, úgy ahogy arra az

1.2. pontban kitértem.

Ha a szemben álló erők nem indokolják a légierő teljes feladatrendszer szerinti al-

kalmazását, akkor elsősorban a szárazföldi erők érdekében tevékenykedik, vagyis meghatá-

rozóak a felszíni erők elleni légi hadműveletek és a támogató légi hadműveletek. (Lásd 1.2.

pont.) Ezt a fajta feladatrendszert hajtja végre a szövetséges légierő például az ISAF-

műveletekben napjainkban is. Vagyis elsősorban a közvetlen légi támogatást – CAS-Close

Air Support –, illetve a támogató légi műveletek keretében különböző megfigyelési és felde-

rítési, továbbá szállítási feladatokat hajtanak végre.

6. ábra: A közvetlen légi támogatás – Close Air Support – egyik eleme a harci helikopter
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes
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Összességében látható, hogy a légierő a NATO védelmi rendszerében meghatározó

szerepet tölt be. Haderőnemként önálló műveletek végrehajtására áll készen a tagországok

felajánlott képességei, illetve az azt megjelenítő erők által. Az erők kialakítása, képességek

megteremtése a NATO elfogadott alkalmazási doktrínái szerint történik, mely képességeket

és készenlétet a kialakított NATO vezetési struktúra képes hatékonyan vezetni, irányítani, il-

letve ellenőrizni. Békeviszonyok között a szövetség egységes légtérvédelmét a NATINADS

rendszer szavatolja. Hadműveleti területen a hadműveletek jellege, a szemben álló erők (fe-

nyegetettség) jellege határozza meg a légierő összetételét és alkalmazási rendjét.

1.4. A Magyar Honvédség hozzájárulása a szövetséges feladatok végrehajtásához, lehe-

tőségei a közös védelem biztosításában

A Magyar Köztársaság és a Magyar Honvédség nagy utat járt be az 1989-90-es rend-

szerváltás óta. A NATO-hoz csatlakozásunk szinte első pillanatától kezdve aktívan hozzá-

járultunk a közös feladatokhoz. A délszláv-válság és az ennek következtében fellépő NATO

balkáni műveleteihez Magyarország biztosította légterét, tartalék és hadműveleti repülőtere-

ket bocsátottunk a NATO rendelkezésére; a Magyar Honvédség vezetési elemei és személyi

állománya részt vett a NATO műveleteiben, mely a béke és stabilitás megteremtését szol-

gálta a térségben.

1.4.1. A Magyar Honvédség hozzájárulása a szövetséges feladatok végrehajtásához

Teljes jogú NATO-tagságunk után az első NATO-csúcsértekezlet Prágában volt

2002-ben, ahol a szövetség máig ható döntéseket hozott. Ezek az alábbiak voltak:

 NATO Reagáló Erő (NATO Response Force – NRF) felállítása;

 Prágai Képesség Felajánlási Dokumentum (Prague Capabilities Commitment –

PCC) elfogadása;

 A szövetségi parancsnoki struktúra megváltoztatása, igazodva az új kihívások-

hoz;

 Döntés a Szövetség további bővítéséről.

A NATO Reagáló Erő-koncepció lényege, hogy létrehoznak egy folyamatosan ren-

delkezésre álló, bárhol bevethető katonai erőt, mely szárazföldi, légierő, haditengerészeti és

különleges műveleti elemeket tartalmaz. A csúcson született döntés alapján az NRF-nek a

teljes készenlétet 2006-ra kellett elérnie.
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1.4.2. A NATO Reagáló Erő

Az NRF olyan magas készenlétű erő, mely bárhol bevethető és a NATO műveletek

teljes spektrumában önállóan, vagy egy nagyobb kötelék részeként képes feladatait végre-

hajtani. Mivel nagysága korlátozott méretű (készenléti erőről van szó), így természetesen

valamennyi válsághelyzet kezelésére ez az erő automatikusan nem lehet alkalmas. Az NRF-

nek elsősorban egy válsághelyzet kezdeti szakaszában szükséges azonnali reagáló képessé-

get kell biztosítani.

Az NRF nem állandó egység, hanem olyan koherens, összhaderőnemi jellegű, meg-

felelően kiképzett és felkészített, magas készenlétbe helyezett és tartott „haderőcsomag”,

amelyet a NATO-parancsnoksági struktúra részeiből, valamint a tagországok által felaján-

lott erőkből választanak ki azon az alapon, hogy megfeleljenek a műveleti stratégiai pa-

rancsnok által meghatározott kritériumoknak. Az NRF-haderőcsoportosítás rotációs jellegű

annak érdekében, hogy a szövetségen belül a hadműveleti hatékonyság, a méltányos teher-

viselés, illetve a tapasztalatok és a képességfejlesztés terítése biztosítható legyen. Elemeit a

nemzetek a periodikusan ismétlődő haderő–felajánlási konferencián biztosítják.51

Az NRF készenlét mellett egyéb felajánlásaink is vannak, melyeket a NATO közös

védelmére tettünk. Ezek a képesség-felajánlások különböző készenléti határidőkkel történ-

tek, melyek elérésekor a NATO kijelölt CREVAL/TACEVAL erői megbizonyosodnak a

felajánlott erők valódi állapotáról, harci alkalmazási készenlétéről.52 Ezt követően történhet

meg szükség esetén a felajánlott képesség igénybevétele a szövetség részéről.

A Magyar Honvédség a NATO állandó működéséhez különböző törzstiszti és egyéb

vezető beosztások ellátásával is hozzájárul. A NATO vezető szervei, parancsnokságai mű-

ködéséhez a szakembereket a nemzetek delegálják. A nemzetek közötti kvóták áttekintése,

elosztása periodikusan, átlagosan öt-, hatévente történik meg. Ezekbe az úgynevezett „NA-

TO-beosztásokba” a legfelkészültebb, angol nyelvet jól beszélő tisztek és tiszthelyettesek

kerülnek. Az adott nemzet részére meghatározott beosztások feltöltése a nemzet felelőssége

és kötelessége. A Magyar Honvédség folyamatosan mintegy kettőszáz beosztás feltöltését

biztosítja a különböző NATO-parancsnokságokon.53 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy e

51 Szenes Zoltán - Tálas Péter: Tíz éve a NATO-ban, Zrínyi kiadó, Budapest, 2009; 37. old.
52 CREVAL – Combat Readiness Evaluation; A szárazföldi erők NATO-követelmények szerinti harcképességi
ellenőrzése. TACEVAL – Tactical Evaluation: A légierők NATO-követelmények szerinti harcképességi ellen-
őrzése.
53 A NATO és nemzeti beosztások száma 2011-ben csökkentésre került 20%-al. Ez a szám 2012-ben tovább
fog csökkenni a NATO parancsnokságok számának csökkenése miatt.
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törzsbeosztásokból a szolgálatteljesítés ideje alatt a különböző missziós hadműveleti terület-

re is kihelyeznek magyar tiszteket, tiszthelyetteseket.

1.4.3. A Magyar Honvédség missziós szerepvállalása

Az NRF és az egyéni beosztások ellátása mellett a Magyar Honvédség más módon is

kiveszi részét a szövetség feladatainak ellátásából. Az ENSZ-, EBESZ- és EU-missziók

mellett meghatározó a szövetségesi kötelezettségeink miatt a NATO által vezette béketámo-

gató missziókban való részvétel. Katonáink jelenleg három földrészen, 13 országban, össze-

sen 17 béketámogató műveletben teljesítenek szolgálatot.54

A Magyar Köztársaság Kormányának döntése értelmében – figyelemmel hazánk

gazdasági teljesítőképességére – egy időben mintegy ezer magyar katona szolgálhat a hatá-

rokon túl. Ez a kontingens Magyarország méretéhez, népességéhez, a Magyar Honvédség

létszámához viszonyítva nagy tehervállalást jelent. Az elmúlt évtized alatt megváltozott biz-

tonságpolitikai környezet, az új kihívások fokozatosan átalakították a haderő alkalmazásáról

alkotott nézeteket, elveket. A korábbi tömeghadsereg-elv helyett napjainkra egy képesség-

alapú és nem csak a hagyományos hadviselésre felkészített haderő fenntartása szükséges.

Így, a Magyar Honvédség is átalakulva, megújulva vesz részt a NATO missziós feladatai el-

látásában. Meg kell említenem, hogy még NATO-tagságunk előtt, amikor még csak a NA-

TO PfP programjában vettünk részt, az IFOR/SFOR misszióban egy műszaki zászlóalj erő-

vel jelen voltunk, illetve befogadó nemzeti támogatást biztosítottunk a misszió lezárásáig.

Ez a missziós szerepvállalásunk gazdag tapasztalatokat adott a későbbi, már NATO-tagként

végrehajtott feladatokhoz. A következőkben tekintsünk át néhány missziót, amelyben a Ma-

gyar Honvédség jelenleg is részt vállalt.

1.4.3.1. Balkán

Hazánk geopolitikai helyzetéből kiindulva a balkáni térség biztonsága, stabilitása

mindig meghatározó jelentőségű volt. Ebből adódóan teljesen természetes, hogy missziós

szerepvállalásunk is kiemelt volt ebben a térségben az elmúlt időszakban. Ennek megfelelő-

en a már említett IFOR/SFOR missziók befejezése után is elsősorban erre a térségre irányult

a fő erőkifejtés.

54 Kiss Zoltán László: Magyarok a békefenntartásban. Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámoga-
tó műveletekben történő szerepvállalásunk fejlődéstörténetéhez és aktuális dilemmáihoz. Zrínyi kiadó; Buda-
pest, 2011. 24-29. oldal.
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A Szerbia déli részén fekvő Koszovóban 1999 elején a korábban kezdődött nemzeti-

ségi konfliktus kiteljesedett és az albán lakosság elleni további atrocitások megelőzése érde-

kében március 23-án megkezdődtek a NATO műveletei. Az ENSZ Biztonsági Tanács 1244.

számú határozatában foglaltak alapján a június 20-i teljes szerb kivonulás után megkezdő-

dött a békés rendezés. A NATO vezetésével megalakult a KFOR. Az elmúlt időszakban ka-

tonai részvételünk ebben a misszióban több kötelék felajánlásával és törzsbeosztások ellátá-

sával az alábbiak szerint valósult meg:

 MH őr- és biztosító zászlóalj (MH ÖBZ);

 MH megelőző egészségügyi laboratórium (MH MEL);

 MH KFOR század;

 MH KFOR zászlóalj;

 Törzstiszti beosztások KFOR HQ.

A különböző nagyságú kontingensek mellett ezt a missziót befogadó nemzeti támo-

gatás szintjén is támogatjuk, hiszen biztosítjuk hazánk légterét a felvonuláshoz, a műveletek

előkészítéséhez és végrehajtásához; tartalék repülőterek álltak, állnak rendelkezésre; közúti

és vasúti hálózatunkat a szövetség ma is rendszeresen használja.

1.4.3.2. ISAF

A NATO legfontosabb válságkezelő művelete az ISAF, melyben mi is jelentős sze-

repet vállalunk. A misszió létrehozását az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2001. december 20-án

az 1386. számú határozatában döntötte el. Az ISAF hivatalosan 2002. február 10-én kezdte

meg a működését Afganisztánban. Irányítását az ISAF-IV. időszakában, 2003. augusztus

11-én hivatalosan átvette a NATO. Hazánk 2003. februárban, az ISAF-III. időszakban kap-

csolódott be a misszió tevékenységébe. Először egy egészségügyi részleggel, majd egy szá-

zaderővel 2004. augusztus 01-jétől őrző-biztosító feladatok ellátásával és egyéni beosztá-

sokkal vettünk részt az ISAF munkájában.

Az elmúlt időszakban részvételünk az ISAF misszióban az alábbiak szerint valósult-

valósul meg:

 MH őr- és biztosító század;

 Egészségügyi részleg;

 MH PRT55;

55 PRT-Provincial Reconstruction Team: Tartományi Újjáépítési Csoport.
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 ISAF KAIA56 vezető nemzet;

 MH OMLT-I57;

 MH VBSZ (Választásokat Biztosító Szakasz);

 MH KMCS (Különleges Műveleti Csoport);

 Egyéni törzsbeosztások.

2005-ben született döntés arról, hogy Magyarország átveszi Hollandiától a Baghlan

tartományban működő PRT irányítását, mely feladatot 2006-ban meg is kezdtünk és napja-

inkban is ellátunk.

7. ábra: Május Baghlan tartományban
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

Az MH PRT alaprendeltetése szerint működésének megkezdése óta segítséget nyújt

a minisztériumok saját fejlesztési projektjeinek helyszíni kivitelezésében, támogatást és inf-

rastrukturális hátteret biztosít az együttműködő tárcák műveleti területen dolgozó szakértői

számára. Ezzel együtt a Magyar Honvédség saját CIMIC58 projektjeit is megvalósítja. De-

monstrálja a NATO jelenlétét a tartományban, rendszeres járőrözési és ellenőrzési felada-

tokkal fenntartja az ISAF jelenlétet, szavatolja a biztonságot.

56 KAIA-Kabul International Airport: Kabuli Nemzetközi Repülőtér.
57 OMLT-Operational Mentor and Liaison Team: Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport.
58 CIMIC-Civil-Military Cooperation: Civil Katonai Együttműködés.
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8. ábra: Egy CIMIC projekt – gyalogos híd alapkő letételi ünnepség Baghlan Dushi járásban
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Az ISAF KAIA vezető nemzeti feladat és ezzel a Kabuli Nemzetközi Repülőtér,

mint egységes szervezet irányítása, rotációs rendben valósul meg. A Magyar Honvédség

2008. október 1-jétől 2009. március 31-ig magas színvonalon látta el ezt a feladatot, és ezzel

kiváltotta a NATO vezető beosztású személyeinek elismerését. A KAIA nem egyszerűen

egy repülőtér, hanem „A repülőtér”, mely biztosítja a kapcsolatot a külvilággal. A kiváló

szolgálati teljesítésnek köszönhetően második alkalommal 2010. április 1. és 2011. március

31. közötti időben ismét vezető nemzeti feladatokat látott el a Magyar Honvédség.

Az afganisztáni rendezés szempontjából kiemelten fontos, hogy minél előbb az afgán

kormány kezébe lehessen adni az ország biztonságának szavatolását. Ehhez jól kiképzett és

bevethető katonai erőre, valamint rendőrségre van szükség. Az afgán hadsereg kiképzéséhez

nyújtanak támogatást az OMLT-k. Az OMLT állománya az Afgán Nemzeti Hadsereg kije-

lölt zászlóaljának felkészítésében vesz részt, beleértve a műveleti alkalmazást is.

Új képesség alkalmazását kezdte meg a Magyar Honvédség, amikor szintén 2009-

ben egy különleges műveleti csoport telepítésére került sor Wardak tartományban, együtt-

működésben az ott tartózkodó amerikai erőkkel. Ezzel a Magyar Honvédség egy magasabb

alkalmazási szintre lép, felvállalva valós hadműveleti és harcászati feladatokkal kapcsolatos

aktív felkészítési, mentori, a KMCS esetében pedig végrehajtói feladatokat.
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A Választásokat Biztosító Szakasz második alkalommal 2009 júliusától 2009 no-

vemberig tartózkodott a hadműveleti területen. A szakasz feladata az volt, hogy az afganisz-

táni köztársasági elnökválasztás biztonságát garantáló megerősítő erő részeként Baghlan tar-

tományban szavatolja a választások zavartalanságát.

9. ábra: Hajnali járőr Baghlan tartományban
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

A Magyar Honvédség tisztjei, tiszthe-

lyettesei különböző törzsbeosztásokban is te-

vékenykednek Afganisztánban az ISAF-

parancsnokságon éppúgy, mint az északi régió

parancsnokságán.

Az afganisztáni helyzet romlására te-

kintettel, az ISAF 2009. évi főparancsnoka

McChrystal tábornok további csapaterősítése-

ket kért a helyzet rendezésére. Ennek megfele-

lően hazánk is vállalta, hogy a következő két

évben mintegy kettőszáz fővel növeljük rész-

vételünket. Ennek eredményeként elláttuk a már említett KAIA feladatot, indítottunk egy-

egy Légi Tanácsadó Csoportot (Air Mentor Team – AMT) az Afgán Légierő MI-24, illetve

MI-17 pilótáinak képzésére. Emellett a megnövekedett feladatmennyiség és létszámigény

indokolja egy Nemzeti Logisztikai Támogató elem működését.

1.4.3.3. Egyéb missziók és feladatok

Az előzőekben vázolt műveleti területek jelentik a Magyar Honvédség fő feladatait a

missziók tekintetében. Ezek mellett fontos megemlíteni egyéb küldetéseket is, hiszen így

teljes a kép a NATO biztonságát és nemzetközi szerepvállalásunkat jellemző feladatrend-

szerről.

Katonáink jelenleg különböző nemzetközi missziókban teljesítenek szolgálatot. Az

ENSZ, EBESZ mandátuma alapján Cipruson, Nyugat-Szaharában, Grúziában, valamint az
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MFO59 kötelékében a Sínai-félszigeten békefenntartó műveletben hajtják végre feladataikat.

Irakban kiképzőkként járulnak hozzá a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához. Ezen

túlmenően fontosnak tartom megemlíteni az EU keretében az ALTHEA60 misszióban való

részvételünket Bosznia-Hercegovinában.

10. ábra: Magyar katonák a Sinai félszigeti MFO misszióban fogadják Dr. Hende Csaba
honvédelmi minisztert 2010 októberében

Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Az ENSZ leghosszabb ideje folyamatosan működő missziója az UNFICYP ciprusi

misszió, melyben a Magyar Honvédség is részt vesz több mint 14 éve. A misszióban a ne-

59 MFO: Multinational Force & Observers: A Többnemzeti  Erő & Megfigyelők az 1979. március 26-i Camp
David-i békemegállapodás eredményeképpen létre hozott független nemzetközi szervezet, mely az Egyiptom
és Izrael közötti békeszerződés betartását felügyeli. Jelenleg 12 nemzet (Ausztrália, Csehország, Fiji, Francia-
ország, Kanada, Kolumbia, Magyarország, Norvégia, Olaszország, Urugway, USA, Új-Zéland) küld katonákat
és rendőröket a misszióba. A fenntartását Egyiptom, Izrael és az USA finanszírozza, más donornemzetek mel-
lett.
60Althea a görög mitológiában a gyógyítás istennője. Isteni jóslat szerint, amint elhamvad az utolsó fa Althea
tüzén, a fia, Meleager azonnal meghal. Althea kirántotta a fát a tűzből, eloltotta, majd egy ládába zárta azt, ez-
zel megmentve fia életét. Bosznia-Hercegovinában a tüzet eloltottuk, és az Althea Művelet az országot, vala-
mint az embereket kezdte gyógyítani. Az ALTHEA művelet keretében Bosznia-Hercegovinát három katonai
körzetre osztották fel, melyekben Többnemzeti Harci Kötelékek működtek. Az észak-nyugati körzetben brit,
az északi körzetben finn, a dél-keleti körzetben spanyol parancsnokság alatt tevékenykedtek, a Szarajevóban
települő EUFOR Parancsnokság alárendeltségében. Napjainkban egy manőverzászlóalj (osztrák, magyar és tö-
rök századokkal) képezi a tartalékot a bosnyák kormányszervek és az EU-szervezetek támogatására. A zászló-
alj - melyben a vezető nemzet az osztrák – egyben a KFOR műveleti tartaléka is.
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gyedik legnagyobb nemzetként teljesítik szolgálatukat katonáink, ahol az ütközőzónában

önálló felelősségi területet felügyelnek, illetve részt veszünk különböző törzsbeosztásokban

is úgy a szektor, mint az UNFICYP HQ törzsben.

A misszió fő feladata:

A ciprusi görög és a ciprusi török közösség közötti békés légkör fenntartása érdeké-

ben az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió (UNFICYP) felelősségi területén az ENSZ

Biztonsági Tanács határozataiban, valamint a misszió működési szabályzataiban meghatáro-

zott feladatok végrehajtása, különösen:

 az ütközőzóna járőrözéssel, illetve telepített megfigyelőpontokon keresztül törté-

nő folyamatos felügyelete;

 az erőszak helyi kiterjedésének megakadályozása céljából az ütközőzónában ki-

alakuló incidensekre való reagálóképesség fenntartása, megfelelő eszközökkel való

erőjelenlét biztosítása;

 a szemben álló felek közötti tűzszünet figyelemmel kísérése, rendszeres kapcso-

lattartás a szemben álló erőkkel és a civil, helyi kormányzati igazgatással, a rendőri

szervekkel;

 fenyegetettség esetén, az UNFICYP katonai és civil tagjai, valamint a foglalkoz-

tatott helyi lakosok és hozzátartozóik védelmének biztosításában való részvétel.

Az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió mellet a másik misszió, melyben a Magyar

Honvédség a legrégebb óta vesz részt, a Multinational Force Observsers (MFO), Egyiptom-

ban a Sínai félszigeten.

Az MFO-kontingens vegyes, katonákból és rendőrökből álló csoport. Feladatukat

többnemzetiségű környezetben, két települési helyen (északi és a déli táborokban) teljesítik.

E misszió fő feladata az Egyiptom és Izrael között megkötött tűzszüneti megállapodás betar-

tásának ellenőrzése, ezen belül a magyar katonák és rendőrök elsősorban katonai rendészi /

rendőri (Military Police) feladatokat látnak el.

Az iraki hadszíntéren a lengyel hadosztály alárendeltségében szolgálatot teljesített

szállító-zászlóalj 2004. december 31-i kivonását követően szerepvállalásunk áttevődött a

NATO Iraki Kiképző Missziójára. Az NTM-I rendeltetése az új iraki haderő felállításának

és felszerelésének koordinálásában, valamint a törzstisztek felkészítésében történő részvé-

tel.61

61 NTM-I – NATO Training Mission-Iraq: NATO Kiképző Misszió-Irak.
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Nemzetközi-szövetségesi vállalásainkból látható, hogy a Magyar Honvédség általános és

speciális képességeivel eredményesen, nemzetközi elismerést kivívva járul hozzá a NATO

érdekében és vele együtt a Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítéséhez, szerte a világ-

ban.

1.5. A Magyar Köztársaság hozzájárulása a közös védelemhez

A rendszerváltást követően, az 1990-es évek első felében, fokozatosan fogalmazó-

dott meg az igény, hogy Magyarország biztonságát a NATO-hoz történő csatlakozás tudná

legjobban garantálni. Abban az időben sűrűn hallhattunk olyan véleményt is – mely a köz-

vélemény gondolkodását tükrözte –, hogy nem kell a hadseregre költeni, mert majd

„…megvéd bennünket a NATO…”. Ma már nem hallhatók ilyen vélekedések, mindenki

számára természetes, hogy a közös biztonság megteremtéséhez, a védelemhez szükség van

fejlesztésekre, kiképzésre és erre áldozni kell. Nem várhatja el senki egyetlen nemzettől

sem, hogy viszonzás, együttműködés nélkül garantálja egy másik ország biztonságát. Ezt a

tudatosságot tükrözte a Magyar Köztársaság csatlakozási szándékát kifejező – Jeszenszky

Géza külügyminiszter által 1994. 02. 08-án aláírt – keretdokumentum is, mely az alábbiakat

tartalmazta:62

 teljes mértékben elfogadja a washingtoni szerződésben foglalt értékeket és alap-

elveket, valamint a NATO működési alapelveit;

 vállalja a washingtoni szerződésből következő jogokat és kötelezettségeket, azok

teljességében és egységében;

 egyetért azzal, hogy az újonnan csatlakozó tagállamoknak hozzá kell járulniuk a

szövetség kohéziójának erősítéséhez azzal, hogy részt vállalnak a közös felelősség-

ből, kockázatokból és költségekből;

 tisztában van azzal, miszerint a NATO-nak, mint politikai-katonai szövetségnek

kiemelt feladata, hogy fenntartsa a tagállamok hiteles védelmi képességeit;

 tisztában van azzal, hogy a tagságból fakadó elvárásoknak elsősorban nemzeti

erőforrásokra támaszkodva kell megfelelnie;

 kész arra, hogy a washingtoni szerződés 5. cikke értelmében részt vegyen a szö-

vetség kollektív védelmi feladataiban, beleértve a hiteles önvédelemhez szükséges

képességek kialakítását, valamint a befogadó nemzeti támogatáshoz szükséges ké-

pességek megteremtését;

62 Szenes Zoltán - Tálas Péter: Tíz éve a NATO-ban; Zrínyi kiadó, 2009.; 30. old.
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 kész arra, hogy részt vegyen más tagállamok védelmében, és haderejének meg-

határozó részét felajánlja a szövetség kollektív védelmi céljaira;

 kész arra, hogy a washingtoni szerződés 4. cikke alapján a nemzetközi szerveze-

tek égisze alatt részt vegyen a NATO vezetésével zajló béketámogató és humanitá-

rius segítségnyújtási feladatok végrehajtásában;

 kész arra, hogy megfelelő módon részt vegyen a NATO katonai struktúrájában, a

NATO ügynökségeiben és a kollektív védelmi tervezésben;

 továbbra is érdekelt abban, hogy minél több NATO-ba törekvő szomszédja telje-

sítse a csatlakozás kritériumait, és váljon – egyedi megítélés alapján – a szövetség

tagjává;

 határozott szándéka, hogy aktívan támogassa ezen országok felkészülését,

amelyhez felhasználja az Euro-atlanti Partnerségi Tanács, a megerősített békepart-

nerség, a két- és többoldalú kapcsolatok, valamint a regionális kapcsolatok széles

skáláját;

 új tagállamként erősíteni kívánja a Szövetség kohézióját, és konstruktívan hozzá

kíván járulni a konszenzusépítéshez a szövetség napirendjén szereplő valamennyi

kérdésben, beleértve az új tagok meghívását;

 megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy a teljes jogú tagság időpontjára ki-

alakítja a NATO-val való együttműködéshez szükséges feltételeket;

 kész arra, hogy megfelelő költségvetési forrásokkal támasztja alá a szövetségi

tagságból eredő feladatok végrehajtását.

Az előzőekben már áttekintettem, hogy a megvalósult csatlakozás után – mely ter-

mészetesen kötelezettségeket is ró ránk – milyen közös missziókban vállaltunk, vállalunk

feladatot. Ezek mellett a missziók mellett a NATO általános védelméből is kivesszük ré-

szünket. Ebbe az általános védelmi képességbe tartozik az NRF-vállalás is, melyről koráb-

ban említést tettem. Az NRF egyrészt missziós feladat – ugyanis, ha alkalmazásra kerül sor,

akkor a végrehajtás a szövetség érdekében valamely hadműveleti területen valósul meg –,

másrészt az általános védelmet jelenti, mert a készenlétben tartott erő az azonnal bevethető,

alkalmazható szövetséges hadsereg-csoportot jelenti. Az NRF készenlétbe folyamatosan je-

lölünk képességeket, a felajánlások, illetve az igények összhangját az NRF erőgenerálási

konferenciák teremtik meg.

A NATO általános védelméhez történő hozzájárulásunkat jelenti még a NATINADS

keretén belül végrehajtott légvédelmi készenléti szolgálat ellátása is, melyről a légierő álta-
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lános kérdéseinél már szóltam. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ez az a feladatrendszer,

mellyel a NATO-csatlakozásunk első pillanatától fogva részt vettünk a szövetség közös vé-

delmében. A NATO-csatlakozásunk első percével a magyar légtér a szövetséges légtér in-

tegráns részévé vált, a veszprémi Légi Irányító Központ integrálódott a közös légtérszerke-

zet felügyeletébe és az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis harcászati repülő készenlé-

ti szolgálat (QRAI) készen állt a feladat vételére63. Természetesen ehhez a felkészülés, az

integrációs folyamat már jóval korábban, a PfP időszakban megkezdődött. Felmerült, hogy

a meglévő légvédelmi készültségi szolgálatunkkal részt vegyünk-e valamely szomszédos or-

szág légtérvédelmének ellátásában, mely szintén a NATO közös védelméhez történő hozzá-

járulásunkat jelentené. A jelenleg rendszerben tartott Gripen harcászati repülőinkkel ugyanis

a gépek technikai lehetőségei alapján végrehajtható a szomszédos NATO-tagországok

légtérbiztosítási feladata – gondolok itt Szlovénia, Horvátország északi része és Szlovákia

légtereire. Ez a feladatmegosztás még a jövő egyik kérdése, melyre felkérés esetén alkalma-

sak vagyunk.

A konkrét katonai alkalmazási részvétel mellett Magyarország aktívan kiveszi részét

a NATO különböző szervezeteinek, bizottságainak munkájából is. Delegáltjaink, szakértő-

ink a különböző bizottságokban, szervezetekben képviselik hazánk érdekeit, álláspontját a

közös védelem érdekében. Ennek megfelelően hazánk sok fejlesztéshez kapott támogatást

az elmúlt évtizedben, mint például a radarprogram, repülőterek fejlesztése, különböző ki-

képzési programok, felszerelések biztosítása. Közös finanszírozású projektek léteznek, mint

például a NATO légi, korai előrejelző rendszere (NATO Airborne Early Warning and

Control System, AWACS), vagy a 2009-ben megvalósult stratégiai légi szállítóképesség

(Strategic Airlift Capability – SAC).64

A felsoroltakkal csak érzékeltetni kívántam, hogy hazánk a szövetség részeként, an-

nak minden területén és szervezetében igyekszik jelen lenni, képviselni a magyar nemzeti

érdekeket és hozzájárulni a közös védelem ügyéhez.

Következtetések

A Magyar Köztársaság az 1989-90-es rendszerváltozás óta nagy utat járt be. Egy

szocialista társadalmi-gazdasági berendezkedésű országból egy demokratikus alapokon mű-

63QRA(I)-Quick Reaction Alert (Interceptor): Gyorsreagálású elfogó készenléti szolgálat, melynek feladata a
szabálysértő, vagy ellenséges tevékenységet folytató repülőgép azonosítása és a szükséges ellentevékenység
végrehajtása., valamint a bajbajutott légijárművek megsegítése.
64A SAC programnak a pápai repülőbázis az otthona. A programban 10 NATO tag és 2 PfP ország vesz részt.
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ködő, polgári demokrácia jött létre. Mindennek alapja a gazdasági viszonyok gyökeres át-

alakítása és a demokratikus társadalmi berendezkedés volt. Ezen a bázison ment végbe a

haderő átalakítása is. Egy tömeghadseregből jött létre napjainkra az a Magyar Honvédség,

mely képességalapú haderő, az új, megváltozott biztonságpolitikai kihívásokra reagálni ké-

pes szervezeti elemekkel rendelkezik és meg tud felelni a NATO szövetségesi kötelezettsé-

geknek.

A légierő a NATO védelmi rendszerében meghatározó szerepet tölt be. A NATO

tagországai által felajánlott erőforrások, képességek lehetővé teszik a légierő önálló, illetve

más haderőnemekkel együttműködésben történő alkalmazását. Az erők kialakítása, képes-

ségek megteremtése a NATO elfogadott alkalmazási doktrínái szerint történik, mely képes-

ségeket és készenlétet a kialakított NATO vezetési struktúra képes hatékonyan ellenőrizni.

Békeviszonyok között a szövetség egységes légtérvédelmét a NATINADS szavatolja. Had-

műveleti területen a hadműveletek jellege, a szemben álló erők (fenyegetettség) jellege hatá-

rozza meg a légierő összetételét és alkalmazási rendjét.

A Magyar Honvédség Légiereje a csatlakozás első percétől kiveszi részét a közös

védelem feladataiból, hiszen a NATO egységes légvédelmi rendszerének integrált része. A

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Hadműveleti Központja és a Kecske-

méten települő légvédelmi készültségi szolgálat a légtérvédelem szempontjából a NATO

CAOC-5 hadműveleti alárendeltségében hajtja végre feladatait. A Magyar Légierő felkészí-

tése és feladatvégrehajtási rendje a NATO légierődoktrínára támaszkodva kidolgozott Ma-

gyar Légierő Doktrína szellemében történik.

Azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO teljes jogú tagjává vált, hosszú időre

megteremtette az ország biztonságának feltételeit. A tagság azonban kötelezettségekkel is

jár, ugyanis a védelem kollektív, tehát ennek a védelemnek a megteremtéséhez a tagország-

ok gazdasági erejük és lakosság számuk arányában hozzá kell, hogy járuljanak. A Magyar

Honvédség meghatározott képességeivel, kijelölt erőivel jelen van a különböző műveleti te-

rületeken, ahol a szövetség érdekeit kell érvényesíteni, biztonságát szavatolni. A Magyar

Honvédség katonái szolgálnak a NATO-parancsnokságokon; részt vesznek a különböző irá-

nyító és szakmai szervezetek, bizottságok munkájában; javaslataikkal szerepet vállalnak a

szervezet folyamatos megújításában, ezzel együtt a magyar nemzeti érdekeket képviselik.

Mindez megfelel annak a folyamatnak, amelynek során a Magyar Honvédség az eltelt

években egyre összetettebb és nagyobb hozzáadott értékű feladatokat hajtott végre. Ugyan-

akkor a vállalásaink fejlődésével növekedett a kockázatok szintje és katonáink veszélyezte-

tettsége is. A missziókban való részvételünk révén erősödött a Magyar Honvédség hazai és
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nemzetközi elfogadottsága, nőtt a missziós feladatokban részt vevő állomány elismertsége.

A mutatott teljesítmény alapján a szövetséges partnerek elismerően nyilatkoznak a magyar

katonák, a Magyar Honvédség tevékenységéről.65

65 Szenes Zoltán – Tálas Péter: Tíz éve a NATO-ban. Zrínyi kiadó, Budapest, 2009.; 77. old.
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2. A SZÁLLÍTÓREPÜLŐ-ALEGYSÉGEK FELADATAI, LEHETŐSÉGEI

Napjainkban a Magyar Honvédség mintegy 1 000 főt állomásoztat különböző misszi-

ókban a világ számos pontján NATO- EU- és ENSZ békeműveletekben. A kontingens közel

fele a Balkánon teljesít szolgálatot, melynek közelsége meghatározó Magyarország bizton-

sága szempontjából. Jelentős erőkkel veszünk részt a NATO által vezetett ISAF misszióban,

Afganisztánban. Ez a két meghatározó műveleti térség – a közeli Balkán és a több ezer ki-

lométerre lévő Afganisztán –, komoly feladatot jelent a csapatok kihelyezése, ellátása, vál-

tása szempontjából.

2.1. A légi szállítás értelmezése

Ma már a csapatok mozgatása, különösen nagy távolságokra, alapvetően légi úton

történik, ha ezt a rendelkezésre álló idő megengedi. Amennyiben az időtényező ezt lehetővé

teszi, természetesen a vízi (tengeri) és vasúti szállítás gazdaságosabb, olcsóbb. A légi szállí-

tást számtalan tényező indokolja, melyek közül a gyorsaságot és a biztonságot emelem ki. A

szállítások tervezése összetett logisztikai feladat, ami gondos, körültekintő szervezést igé-

nyel. Erre a célra meghatározott szervezetek állnak rendelkezésre, míg a végrehajtást – légi

szállítás esetében – a szállítórepülő-alakulatok végzik. A nemzetek a haderejük és azok fel-

adatrendszerének függvényében különböző méretű és összetételű légi szállító-kapacitásokat

tartanak fent. A Magyar Honvédség is rendelkezik egy szerény légi szállítóképességgel, me-

lyet rendszeresen alkalmazunk a különböző missziók ellátása, váltása érdekében is.

Ez a saját kapacitás értelemszerűen nem elegendő, ezért e mellett egyéb – szövetsé-

gesi és a piacon fellelhető –, szabad kapacitásokat is igénybe kell venni. A továbbiakban te-

kintsük át a merev szárnyú légi szállítás néhány összefüggését, sajátosságát, aktualitását a

magyar missziós feladat végrehajtás szempontjából.66

2.1.1. Történeti áttekintés

A fegyveres küzdelmek történetében a II. világháború folyamán kerültek első alka-

lommal tömegesen alkalmazásra a szállítórepülő-alegységek. Ezek az alkalmazások egy-egy

jelentősebb katonai műveletre korlátozódtak, például a németek részéről Kréta megszállása,

vagy a sztálingrádi-katlan csapatainak ellátása, sebesültek menekítése. A szövetségesek ré-

széről a legjelentősebb manőver a Normandiai partraszállás volt, ahol a szállítórepülő-

66Air movement = légi szállítás (mozgatás); Egységek, személyek, készletek, eszközök és anyagok légi úton
történő szállítása. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók.
HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 36. oldal.
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alegységek közvetlen harcfeladatot hajtottak végre. Az alkalmazásra kihatott az a tény, hogy

abban az időben a hadművészet egyrészt a földi és tengeri szállításban látta biztosítottnak a

csapatok mozgatását, utánpótlásuk célba juttatását, másrészt a légi szállítási kapacitások és

technikai lehetőségek is viszonylag szerények voltak a szállítási feladatokhoz képest. A po-

tenciálisan szállítható áru, felszerelés sem volt „légi-szállítóképessé” alakítva. Néha ez a

probléma napjainkban is előfordul.

A II. világháború hadi eseményei már fényesen bizonyították, hogy mennyire fontos

a haderőnek az a képessége, mellyel a harmadik dimenzióból tud erőket harcba vetni, vagy

erőket kivonni, átcsoportosítani. Ezt az alkalmazási lehetőséget a légi szállítóalegységek

tudták egyedül biztosítani. A m. kir. 1. szállítórepülő-század 1943 nyaráig kb. 700 ezer ki-

lométernyi távolságot repült, miközben 200 t tábori postát, 100 t katonai és 10 t egészség-

ügyi anyagot, valamint 800 sebesültet és 1700 utast szállított. 1943 augusztusában a gyors

szovjet előretörés időszakában a század Harkovban lévő 2 darab JU-52 típusú repülőgépe

tett komoly szolgálatot az 5/I. vadászosztály földi részlegének hátratelepítése során.67

A II. világháború befejezését követően az új világpolitikai helyzetben hamarosan sor

került egy olyan eseményre, amely fényesen demonstrálta és bizonyította a katonai légi szál-

lítóképesség létjogosultságát, szükségességét és lehetőségeit. Ez az esemény az 1948-as

Berlini Válság néven került be a történelembe. Ez annak kapcsán alakult ki, hogy a Szovjet-

unió váratlanul blokád alá vette a Szövetségesek által ellenőrzött Nyugat-Berlint. A kétmil-

lió nyugat-berlini polgár nem hagyhatta el a várost, ugyanakkor fennállt a veszélye, hogy

egy szárazföldön elindított konvoj erőszakos bejuttatása Nyugat-Berlinbe nyílt fegyveres

összetűzéshez vezet a szovjet csapatokkal, melynek beláthatatlan következményei lehettek

volna. Ezért a nyugati szövetségesek egy légihíd felállítása mellett döntöttek, mely az álta-

luk ellenőrzött német területeket és Nyugat-Berlint kötötte össze. Nem kis meglepetésre az

Amerikai Légierő, a Brit Királyi Légierő, a Francia Légierő és brit polgári gépekből összeál-

lított szállítórepülő légiflotta túlszárnyalta az alkalmazásukhoz fűzött reményeket.68

A hadműveletben részt vett repülőgépek – az adott kor színvonalának megfelelő mű-

szaki-technikai képességek mellett – több mint két és fél millió tonna élelmiszert, szenet,

üzemanyagot és más utánpótlási anyagot szállítottak Nyugat-Berlinbe tizenöt hónapon ke-

67 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti - technikai - szervezeti fejlődése és háborús
alkalmazása 1938-1945. Zrínyi kiadó, 1999. 227. oldal.
68Air supply = légi ellátás. A szállítmányok légi ledobással, vagy légi úton történő szállítással való célba jutta-
tása. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro-
atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 39. oldal.
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resztül, 1948 júniusától - 1949 szeptemberéig.69  A Berlini Válság idején folytatott légi szál-

lítóművelet mutatta meg először, hogy a légi szállítóerők meghatározó tényezőt jelentenek a

légierő képességein belül, melyek lehetővé teszik úgy a politikai, mint a katonai nyomás-

gyakorlást, a békefenntartást és béke kikényszerítést.

A közelmúlt jelentősebb légi szállítóművelete volt a jugoszláviai polgárháború idő-

szakában a boszniai menekültek levegőből történő segélyezése, vagy az albán segélymisszió

1999-2000-ben, illetve a két Öböl-háborúhoz kapcsolódó légi szállítóműveletek 1991-ben és

2003-ban. Néhány adat a fejlődés érzékeltetésére: az első Öböl-háborúban a légi szállítá-

sokban 300-nál több C–5, C–141 és C–130 szállító repülőgép vett részt. A repülőgépek ösz-

szesen mintegy 3500 bevetésben 150 000 főt és 80 000 t terhet szállítottak át a célterületre.

A katonai szállító repülőgépek naponta átlag 11-15 órát repültek. Szaúd-Arábiában a szállító

repülőgépek átlag tízpercenként szálltak le. A légi szállító-kapacitás bővítése érdekében

polgári repülő eszközök is bevonásra kerültek. Összességében 476 különféle típusú repülő-

géppel, 9 000-nél több bevetés során több mint 300 000 katonát és mintegy 277 000 t terhet

szállítottak légi úton a Perzsa-öbölbe.70

Az elmúlt évtizedek történései minden független állam és politikai vezető figyelmét

ráirányították arra, és ez fokozottan igaz a NATO-szövetség polgári demokráciái esetében,

hogy az adott nemzetnek érdekei érvényesítése érdekében bizonyos nagyságú védelmi erőt,

vagy másképpen fogalmazva visszatartó katonai erőt kell fenntartania. Ez az erőspektrum –

melynek része a légi szállítóképesség – természetesen országonként eltérő a gazdasági ké-

pességek, lakosság, területnagyság, stb. függvényében. Ugyanakkor abban közös, hogy biz-

tosítania kell a belső rendet, a területi sérthetetlenséget és garantálnia szükséges a nemzet-

közi kereskedelem, közlekedés szabadságát. Ha valahol, valamikor ezek az érdekek ve-

szélybe kerülnek és a szükséges katonai erő nem áll rendelkezésre a helyszínen, akkor azo-

kat haladéktalanul a térségbe kell juttatni azért, hogy a NATO érdekei és biztonsága ne

csorbuljon. Különösen aktuális ez a szemlélet napjainkban, amikor a terrorizmus reális és az

egész világ biztonságát veszélyeztető tényezővé vált.

Az elmúlt évek eseményei bizonyították, hogy a gyors reagálás záloga napjainkban a

légi szállítóképesség, ugyanis csak így lehet a szükséges hadműveleti gyorsaságot biztosíta-

ni.

69Harrington Daniel F.: „The Air Force can Deliver Anything!”- A History of the Berlin Airlift. Ramstein,
1998. 109. old.
70 Hegedűs Ernő: Légideszantok az első és második Öböl-háborúban. II. rész. Hadmérnök, IV. évfolyam 2.
szám. 2009. június. 218. oldal.
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2.1.2. A légi szállítás, mint az erőátcsoportosítás módja

A NATO tagországai egyetértenek abban (ezt bizonyítja a létrehozott légi szállítóka-

pacitás nagysága), hogy a katonai szállítórepülő-egységek fenntartása, bár jelentős anyagi

ráfordítást igényel, mindenképp szükséges, mert a katonai képességek – sem a szárazföldi

erőké, sem a légierőé – nem alkalmazható teljes hatékonysággal, amennyiben nem vethető

be gyorsan ott, ahol, és amikor szükséges. Ezzel természetesen nem kívánom azt sugallni,

hogy ennek a gyors bevethetőségnek az eszköze egyedül és kizárólag a légi szállítóképes-

ség. Bizonyos esetekben, néhány száz kilométer távolság esetén ugyanolyan gyors és főleg

gazdaságosabb a közúton, vagy vasúton történő szállítás, mint a légi, amennyiben azt a köz-

lekedési hálózat és annak állapota lehetővé teszi. Tovább megyek, a légi szállítás természe-

tesen sosem versenyezhet a szállítandó áru mennyiségét tekintve egy jól kiépített vasúti há-

lózattal, a kérdés csak az, hogy az adott szállítmányt mennyi idő alatt kell célba juttatni.

Például egy kitelepült viszonyok között működő harcászati repülőalegység a műsza-

ki kiszolgáló és logisztikai személyzet, valamint az üzemeltetéshez szükséges földi berende-

zések, eszközök nélkül nem tud hatékonyan működni. Ezek az eszközök és személyi állo-

mány csak légi úton tud lépést tartani az áttelepülés során a harci kötelékkel. Ilyen koalíciós

műveletben felkérés esetén a Magyar Honvédségnek is részt kell vállalnia a Gripen harcá-

szati repülőgépek hadrendbe állása és a személyi állomány átképzése után.71

Természetesen a kisebb katonai potenciált képviselő nemzetek – így hazánk is – nem

tarthat fenn hasonló légi szállítókapacitást, mint a vezető katonai szövetségesek. Ezt nem is

várja el tőlünk senki. Azonban a nemzeti haderő képességeivel és felajánlásaival arányos, a

többi szövetséges ország erejével összemérhető és a közös védelemből hatékony részt vál-

lalni tudó képesség fenntartása indokolt, sőt elvárt.

Ennek a követelménynek csak megfelelő és rendelkezésre álló katonai légi szállító-

kapacitás alkalmazásával tudunk megfelelni.

A változó világ új kihívásokat fogalmazott meg a NATO-val szemben is. A NATO

Katonai Tanácsa 1996 decemberében adta ki az MC 389-es Megvalósítási Direktívát (MC

Directive for CJTF – Implementation).72 Az Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék (CJTF)

egy olyan többnemzeti, több haderőnemre kiterjedő, alkalmilag felállított, a végrehajtandó

feladat által meghatározott nagyságú és felépítésű erő (zászlóaljtól hadtest szintig), amely

71 A Líbia elleni Unified Protector művelet tervezési szakaszában megszólította a NATO hazánkat, hogy
Gripen harcászati repülőgépeinkkel vegyünk részt a műveletben.
72 MC – Military Commettee: Katonai Tanács
CJTF – Combined Joint Task Force: Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék
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NATO- és nem NATO-országok gyors alkalmazásra képes fegyveres erőiből tevődik össze.

Ennek az erőnek az alkalmazása, mozgatása hadszíntéri körülmények között, az utánpótlás

biztosítása, szintén igényli a légi szállítókapacitás meglétét, ami alapvetően nemzeti feladat.

2.1.3. A magyar katonai szállítórepülés gyökerei

A Magyar Királyi Honvéd Légierő, a Honvédség fiatal haderőneme, 1938. augusztus

22-én alakult meg hivatalosan. Abban az időben a korabeli politikai helyzetnek megfelelően

vadász-, bombázó-, és felderítő-alegységeket rendszeresítettek. A korabeli válságos politikai

helyzetben a légierő rövid időn belül több átszervezést élt meg. 1940/41-ben új fegyver-

nemként jelent meg a szervezetben az 1. ejtőernyős-zászlóalj, melynek alárendeltségébe tar-

tozott az olasz gyártmányú Savoya SM-75 típusú repülőgépekkel felszerelt szállítórepülő-

század. Ennek feladata a zászlóaljhoz tartozó három ejtőernyős-alegység béke-, és háborús

alkalmazási műveleteinek biztosítása volt.73

A háború folyamán ez a szervezeti rend alapvetően nem változott, viszont a szállító-

repülő-századot a katonai helyzet függvényében egyre inkább bevetették sürgős anyag és

sebesült szállítási feladatok végrehajtására. Ezt a feladatot 1943-tól német gyártmányú, a

kor műszaki színvonalát képviselő Junkers Ju-52 típusú szállító repülőgépekkel biztosítot-

ták.

A világháború befejezése, a békeszerződés aláírása után az ország újjáépítésével

párhuzamosan folyt a hadsereg és benne a légierő újjászervezése is. Az országba 1949.

szeptember 9-én érkezett négy darab szovjet gyártmányú Liszunov LI-2 típusú szállító-

repülőgép, mely alapját képezte a Budaörsön felállított 49. Önálló Szállítórepülő-századnak.

Az erőltetett haderőfejlesztés csúcspontján 1953-ban 38 db szállítógépet rendszeresí-

tettek a 49. Önálló Szállítórepülő-ezred, a 16. Önálló Szállítórepülő-század és a Kilián Re-

pülőhajózó Tiszti Iskola állományában. Ez a szállítórepülő-kapacitás már nem csak az ejtő-

ernyős-alegységek biztosítását szolgálta, hanem az egész hadsereg korlátozott anyag-, sebe-

sült-, és postaszállítását tette lehetővé.74 A bekövetkezett leszervezések, majd az 1956-os

forradalom és annak leverése után a légierő újjászervezése 1957-ben kezdődött. A szállító-

repülő-képesség a Kecskeméten létrehozott 86. Vegyes Repülőszázadnál rendszeresített LI-

2, majd 1958-tól IL-14 szállító-repülőgépekkel valósult meg. Később az IL-14-esek a MA-

LÉV-hez kerültek, a LI-2 repülőgépeket pedig 1973/74-ben kivonták a hadrendből. Helyet-

73 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Bu-
dapest, 1987. 55-57. oldal.
74 Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 1945-1956. Budapest, 1999. 137. oldal.



57

tük 10 darab szovjet gyártmányú Antonov AN-26 közepes szállító repülőgépet rendszeresí-

tettek az MN 1936 Önálló Szállítórepülő-század állományában Szentkirályszabadján. A po-

litikai és katonai felső vezetők szállítását 2 darab AN-24 típusú személyszállító repülőgép

biztosította Tököl repülőtéren.

A „MÁTRA-IV” szervezési feladat eredményeképpen alakult meg Szolnokon 1984-

ben a Vegyes Szállítórepülő Ezred, melynek része lett a szállítórepülő-század 9 darab AN-

26 szállító-repülőgéppel. (1 darab AN-26-os repülőgép 1982-ben külföldi hadműveleti fel-

adatról hazatérve Szentkirályszabadján katasztrófát szenvedett.)

A 90-es évek elején a különösen fontos személyek (VIP - Very Important Person)

szállítását végző AN-24 repülőgépeket a hadrendből kivonták (üzemidejük lejárt), ezért a

továbbiakban ezt a feladatot is az AN-26 teherszállító-gépekkel oldották meg.

Az évek során a szállítórepülő-„flotta” állománya leapadt négy darab repülőgépre,

melyek az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred állományában repültek 2004-ig,

amikor az alakulatot felszámolták. Egy szakmailag nem megalapozott és máig homályos

döntési mechanizmus eredményeképpen 2004-ben megszűnt az MH 87. Bakony Harci Heli-

kopterezred, valamint az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred és a két volt alakulat

állományából létrejött az MH 86. Szolnok Helikopterezred, majd 2006-tól MH 86. Szolnok

Helikopter Bázis. A szállító repülőgépek 2004-ben szervezetileg az MH 59. Szentgyörgyi

Dezső Repülőbázis állományába kerültek azzal az indoklással, hogy a merev szárnyú repü-

lőeszközök legyenek egy repülőtéren. Nem volt szempont a feladatrendszer, sem az üzemel-

tetési sajátosságok, műszaki kiszolgálás, sem pedig az infrastruktúra léte, vagy hiánya. A

szállítórepülő-század végül is 2006 decemberében települt át Szolnokról Kecskemétre, ide-

iglenes elhelyezési körülmények közé, kiegészítésül 2004-ben beszereztek egy további AN-

26 szállító repülőgépet. Így a Magyar Honvédség merev szárnyú légi szállítóképességét je-

lenleg 5 darab közepes szállító repülőgép testesíti meg.75 Sok ez, elég, vagy kevés? Ezekre a

kérdésekre keresem a választ.

75Transport aircraft = szállítórepülőgép. Elsődlegesen a személyi állomány és / vagy a rakomány szállítására
tervezett repülőgép. A szállítórepülőgépeket, a következő hatótávolságok szerint lehet osztályozni:
a. Short range = Rövid hatótávolság: Normál repülési viszonyok között nem haladja meg az 1200 tengeri mér-
földet (2222 km.).
b. Medium range = Közepes hatótávolság: Normál repülési viszonyok között, 1200 és 3500 tengeri mérföld
(2222 és 6482 km.) között.
c. Long range = Nagy hatótávolság: Normál repülési viszonyok között meghaladja a 3500 tengeri mérföldet
(6482 km.). AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók.
HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 461. oldal.
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11. ábra: A Magyar Honvédség AN-26 flottája a szolnoki repülőtér felett, 2004. május
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

2.2. Légi szállítási műveletek

A légi szállítási műveletek célja a katonai feladatok sikeres teljesítése érdekében a

csapatok légi mozgékonyságának biztosítása; a személyi állomány, haditechnikai eszközök,

anyagi javak és az utánpótlás légi úton történő mozgatása a hadszíntéren belül, vagy a had-

színterek között.

Ennek megfelelően a légi szállítási műveletek két kategóriáját különböztetjük meg:

 stratégiai légi szállítási műveletek;

 harcászati légi szállítási műveletek.76

A légi szállítás a katonai felső vezetés kezében igen értékes eszköz, amelynek az

ésszerű alkalmazása és megőrzése állandó, meghatározott logisztikai-műszaki háttér fenn-

tartását követeli meg. Éppen ezért bizonyos általános elveket figyelembe kell venni a légi

szállítási műveletek tervezésénél, hogy a rendelkezésre álló kapacitást a leghatékonyabban

és a leggazdaságosabban lehessen alkalmazni.

76 Strategic air transport operations = stratégiai légi szállítási tevékenységek. Az utasoknak és a rakománynak a
hadszínterek közötti, a következő módszerekkel történő szállítása:
a. scheduled service = menetrend szerinti szolgáltatás;
b. special flight = külön repülőjárat;
c. air logistic support = légi logisztikai biztosítás (támogatás);
Tactical air transport operations = harcászati légi szállítási tevékenységek: Az utasoknak és a rakománynak
egy hadszíntéren belüli, a következő módszerekkel végrehajtott szállítása:
a. Légideszant-hadműveletek; Ejtőernyős támadás; Helikopteres deszanttámadás; Légideszant;
b. Légi logisztikai támogatás (biztosítás);
c. Különleges feladatok-bevetések;
d. Légi-egészségügyi kiürítési bevetések.)
AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro- at-
lanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 429. és 443. oldalak.
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Ebből következően a NATO-elgondolás szerint a légi szállítóerők irányítását az

adott katonai művelet legmagasabb parancsnoki szintjének alárendeltségében kell tartani

azért, hogy a szállító erő-eszközkapacitás mindig optimálisan álljon rendelkezésre a hadmű-

velet végrehajtása során. Ez a tényező különösen igaz a stratégiai szállító repülőgépek ese-

tében, hiszen ezek a nagy kapacitású eszközök meghatározó szerepet töltenek be a személyi

állomány és technika gyors, nagy tömegű és nagy távolságra történő szállítása során.

A légi szállítás leghatékonyabb és leggazdaságosabb megvalósítása egyfajta mene-

dzser-szemléletet kíván a katonai vezetőktől, valamint magas szintű koordinációt a felada-

tok tervezése és végrehajtása során minden vezetési szinten.

A légi szállítási műveletek tervezését komplexen kell kezelni, vagyis a tervezés ko-

ordinációjával érvényesülnie kell a „megrendelő” igényének, de úgy, hogy a „szolgáltató”

azt biztonságosan, a lehetőségek határain belül tudja teljesíteni. Például egy adott szárazföl-

di egységet, alegységet és fegyverzetét a meghatározott harcmezőre, deszantolási körzetbe,

vagy helikopter-berakókörzetbe kell szállítani, pontosan meghatározott időrend szerint.

Ezeket a szállítási-feladatvégrehajtási tényezőket össze kell hangolni a repülők átrepülési

útvonalainak, repülési magassági profiljainak, várakozási légtereinek, stb. kiválasztásával

úgy, hogy az ellenséges légi tevékenységet és annak elhárítása érdekében szükséges manő-

vereket is figyelembe kell venni.77 A légi szállítás tervezése során számolni kell az aktuális

légi helyzettel, a szállító gépek ellenséges légierő általi sebezhetőségével, ezért az optimális

útvonalat, profilt és manővereket, valamint együttműködő légi oltalmazást is figyelembe

kell venni a légi szállítási műveleti tervekben. Hasonló koordinációt kíván napjaink misszió-

inak kiszolgálása is, legyen szó anyag-utánszállításról, vagy a személyi állomány szabadsá-

goltatásáról.

2.2.1. Stratégiai légi szállítási műveletek

A stratégiai légi szállítási műveletek a személyi állomány, a hadfelszerelés (hadi-

technika és utánpótlási anyagok) hadszínterek, illetve világrészek, mint földrajzi körzetek

közötti légi szállítását jelentik.

77Air landed = légi úton kiszállított, kiszállt, leszállt, légi kirakású. Légi úton szállított és a repülőgép leszállása
után, vagy a helikopter lebegése közben kiszállított vagy kirakott.
Airborne force = légideszanterő. Az elsődlegesen a légideszant-hadműveletekre szervezett, felszerelt és kikép-
zett szárazföldi, valamint légi egységekből összeállított erő.
AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro- at-
lanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 36. oldal.
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Teljesen egyértelmű, hogy hazánk geopolitikai, geostratégiai helyzete, gazdasági

ereje miatt nem fog önálló stratégiai légi szállítási műveletben rész venni, ehhez katonai

szállítóképességgel sem rendelkezik. A stratégiai légi szállító igényeinket a HAW lehetősé-

geit kihasználva és a SALIS szerződés keretein belül valósítjuk meg.78

12. ábra: A HAW második parancsnoka 2011. június 17-től Keith Boone ezredes
Fotó: HAW

A beszerzés és a fenntartás hatalmas költségei miatt azok a nemzetek tartanak fenn

katonai stratégiai légi szállítókapacitást, amelyek részére fontos, hogy befolyását saját hatá-

rain túli távoli körzetekben is érvényesíteni tudja. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy

egy hadszínterek, földrajzi körzetek közötti légi szállítási művelet automatikusan erőátcso-

portosítást, erőkifejtést takar. Éppen ellenkezőleg, a stratégiai légi szállítás széles spektru-

mát öleli fel a feladatoknak. Ez ugyanúgy lehet humanitárius szállítási feladat, MEDEVAC

(Medical Evacuation - sérültek, sebesültek hátraszállítása), személyi állomány váltása béke-

fenntartói kötelékben, gyakorlatok támogatása. 79

Az elmondottakból következik, hogy egyszerűbb személy-, és teherszállítási felada-

tokra szükség esetén bármelyik légitársaság szállítógépe is igénybe vehető. Ez történik nap-

jainkban sok esetben, amikor a már említett missziós váltások történnek.  Azonban a speciá-

78HAW-Heavy Airlift Wing: Nehéz Légi Szállítóezred. 12 nemzet közös szállító repülőezrede, mely 2008-ban
alakult, Pápán állomásozik és C-17 típusú stratégiai szállító repülőgépeket üzemeltet.
SALIS-Strategic Air Lift Interim Solution: Átmeneti Stratégiai Légiszállítási Megoldás; az ukrán ANTONOV
repülőgépgyár légitársasága AN-124 és AN-225 típusú szállítógépei rendelkezésre állásával.
79Air evacuation = légi kiürítés. Személyek és rakományok repülőgéppel történő kiürítése. AAP-6 (U) NATO
Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro- atlanti integrációs mun-
kacsoport, Budapest, 1996. 35. oldal.
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lis katonai igényeknek, például teher-, vagy személydeszantolás, csak a kifejezetten katonai

célokra tervezett gépek felelnek meg.

Ezek az általános katonai követelmények, igények a következők:80

 nagy teherszállítási képesség (súly/tömeg és méret tekintetében egyaránt), beleért-

ve a harci technikai eszközök szállíthatóságát, mint például tüzérségi eszközök, pán-

célozott szállító járművek, tehergépkocsik, könnyűhelikopterek;

 szabvány légi szállítási konténerek, raklapok (ömlesztett áruk számára), azok egy-

szerű be és kirakodási lehetősége, rögzíthetősége a fedélzeten;

 személy és/vagy teherszállító-képesség;

 nagy hatótávolság (maximális terheléssel minimum 4 000km);

 gyors ki- és berakodási képesség – a teher maximális méretének megfelelő teher-

tér ajtók, beépített emelő – és csörlőberendezések a teher mozgatására;

 nagy utazó sebesség (legalább 850km/ó).

A modern katonai szállító repülőgépeknek ezen kívül az alábbi speciális követelmé-

nyeknek is meg kell felelnie:81

 legyen lehetőség külső függesztmény rögzítésére (kiegészítő üzemanyagtartály);

 működési képesség tábori repülőtérről (nem szilárd burkolatú- „füves” repülőtér-

ről);

 nagyfokú működési autonómia (fedélzeti generátorról működtetett daru, csörlő,

szállítószalag, teherrámpa, beépített fedélzeti görgők stb.) segítse az egyszerű, gyors,

önerőből történő ki- és berakodást, illetve a teheráru levegőből, vagy átstartolással

történő dobását;

 ejtőernyősdeszant-dobási képesség;

 légi utántöltési képesség/lehetőség;

 a belső tér gyors átalakíthatósága a feladat függvényében (utasszállító változatról

teher-, vagy deszantváltozatra);

 önvédelmi rendszerek megléte (pl. besugárzásjelző, rakéta elleni védelem).

A katonai alkalmazás oldaláról megfogalmazott igényeket a napjainkban rendszer-

ben lévő repülőgépek kielégítik, sőt a kombinált stratégiai/harcászati feladatnak megfelelő

80Chapman Keith: Military Air Transport Operations; Brassey’s (UK) Ltd; London; 1989. 17. old.
81Uo.
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szállító repülőgépek – mint például óceáni átrepülés után ejtőernyősdeszant-dobás – is ren-

delkezésre állnak.

A stratégiai légi szállítási feladatokra alkalmazható típusok többek között a C-17

Globemaster III, C-5 Galaxy, AN-22 Anteusz, IL-76 Candid, IL-86 Camber, AN-124

Condor/Ruszlan.82

2.2.2. Harcászati légi szállítási műveletek

A harcászati légi szállítási műveletek alatt a személyi állomány, a hadfelszerelés

(haditechnika, logisztikai, és utánpótlási anyagok) hadszíntéren belüli légi szállítását értjük.

Tehát, amíg a stratégiai légi szállítási műveletek az erő gyors átcsoportosítását jelentik a

hadszínterek, kontinensek között, addig a harcászati légi szállítási műveletek biztosítják a

katonai erő mobilitását, kijuttatását a hadszíntéren belül a meghatározott körzetbe.

A két művelet között napjainkban egyre nehezebb tiszta határvonalat húzni, különb-

séget tenni. Például egy nagy távolságú átrepülés, mely a feladat jellege miatt tartalmaz

földközeli útvonal-szakaszt és ejtőernyős dobást, felfogható stratégiai műveletnek harcászati

elemekkel és fordítva is. A gyorsan változó világ és vele a katonai eljárások fejlődése a

gyors reagáló-képesség, mobilitás igénye követelte meg, hogy napjainkra a modern stratégi-

ai szállítógépek harcászati képességekkel is rendelkeznek, illetve a harcászati szállító repü-

lőgépek szintén képesek hadszínterek közötti stratégiai műveletekben működni.

Ezt a trendet szemlélteti a Lockheed C-130 Hercules, amely a folyamatos fejleszté-

sek eredményeképpen, harcászati szállító repülőgép kategóriája ellenére – nem utolsó sor-

ban a légi utántöltő-képesség birtokában – stratégiai műveletekben történő alkalmazásra is

képes. Vagyis a tendencia nem az, hogy a harcászati szállító gépek ugyanolyan mennyiségű

terhet, ugyanolyan sebességgel legyenek képesek szállítani, hiszen ezzel elvesztenék azt a

nagyfokú manőverező- és túlélőképességet, amely a harcászati műveletekben nélkülözhetet-

len. Éppen ellenkezőleg, a harcászati szállítógép azon képessége kerül előtérbe, hogy általa

egy adott állam ismertté tudja tenni és egyúttal hangsúlyozza általános katonai képességeit,

jelenlétét az adott térségben, reprezentálni nemzetközi szerepvállalását.83 Ebből következik,

hogy amíg a stratégiai légi szállítóképesség elsősorban azon államok „szükséges” jellemző-

je, melyek a világpolitikában meghatározó tényezőt képviselnek, vagy ilyenre aspirálnak, és

82 Fotók, adatok az 1. számú mellékletben.
83 Ma még talán nem is tudjuk teljes egészében számba venni annak a hozadékát, hogy a Pápán települő HAW-
gépek magyar lajstromozással, magyar felségjelzéssel hajtják végre feladataikat szerte a világban.
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a gazdasági erejük ezt lehetővé teszi, addig a harcászati légi szállítóképesség minden olyan

állam „jellemzője”, amely légierőt és szárazföldi haderőt tart fenn.

A harcászati szállítórepülő-erők a műveletek legszélesebb körét képesek támogatni

(pl. csapatok hadműveleti körzetbe szállítása, gyors átcsoportosítása, utánpótlás kijuttatása,

egészségügyi szállítás), ugyanakkor kiszélesítik a légierő klasszikus alkalmazási képessége-

it. Egy harcászati szállító repülőgép képes gyorsan és nagy alkalmazási rugalmassággal tá-

mogatni a harcoló erőket, függetlenül a terület jellegétől, tábori repülőtérről, vagy nem elő-

készített, nem szilárd burkolatú leszállóhelyről. Természetesen napjaink harcászati szállító

repülőgépei közül nem alkalmas mindegyik a teljes harcászati alkalmazási követelmények-

nek megfelelni, ezért röviden ismertetem a repülőgépekkel szemben támasztott követelmé-

nyeket:84

 olyan erős, robosztus repülőgépsárkány-szerkezet, amely megfelel a harcászati

igénybe-vételnek;

 rövid fel és leszállási képesség (STOL - Short Take Off and Landing 500-800

m, nem szilárd burkolatú fel- és leszállóhelyről is);

 olyan teherszállítási képesség, amely tömegben és méretben megfelel a had-

színtéri műveletek igényeinek (5-25 t-ig);

 széles – lehetőleg a törzs hátulján és/vagy elején – tehertér-ajtók és autonóm te-

hermozgató berendezés, mely az önálló be- és kirakodást biztosítja;

 gyors átalakíthatóság a harcászati igények függvényében;

 ejtőernyős deszantolási képesség;

 minden időjárási körülmények közötti bevethetőség nappal és éjjel egyaránt;

 stabil repülési képesség kis sebességű tartományban;

 hatósugár 2 000-2 500km és maximális átrepülési távolság 6 000 km teljes ter-

heléssel;

 légi utántöltési képesség;

 huzamos üzemeltetési lehetőség repülőtéren kívüli viszonyok között (repülőtéri

műszaki üzemben tartó állomány nélkül);

 önvédelmi rendszerek megléte, mint például besugárzásjelző- rakéta elleni vé-

delem.

84 Chapman Keith: Military Air Transport Operations; Brassey’s (UK) Ltd. London; 1989. 71. old.
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A megfogalmazott követelmények egyidejű teljesítése természetesen igen komoly

feladatot jelent a repülőgép-konstruktőrök részére, akik csak napjaink új technológiái és új

anyagai (kompozitok, kevláranyagok) alkalmazásával tudnak megfelelni a kihívásoknak.

A katonai légi szállítás megvalósításának évtizedek óta bevált konstrukciós módsze-

re, hogy a légi járművek tehertereinek kialakításánál meghatározó szempont a potenciálisan

szállítandó eszközpark megbízható, gyors ki- és berakodásának, szállíthatóságának, rögzít-

hetőségének biztosítása, lehetőleg különböző kombinációkban is. (Mindezek zökkenőmen-

tes végrehajtása egyben szigorú szabványosítást is feltételez.)

Rendszerint külön tervezői megfontolást és üzemeltetési feladatot igényel a forgó-

szárnyas repülőeszközök légi szállíthatóságának megvalósítása, a forgószárny gyors és egy-

szerű le-, illetve visszaépíthetősége, valamint az adott szállítójármű fedélzetére juttatása és

elhelyezése (technologizáltság) (ld. 13., 14. és 15. ábrák).

13. ábra: Haditechnika málházása A400M
fedélzetén

Forrás: Óvári Gyula multimédiás oktató előadás
(a továbbiakban: Óvári)

14. ábra: Harci helikopter málházása különbö-
ző típusú szállító repülőgépek fedélzetén

Forrás: Óvári

A légi jármű mindenkori műszaki alkalmasságának biztosításán kívül az üzemben-

tartóknak rendelkeznie kell a megfelelő kiképzettséggel a szállítási feladat gyors és pontos

végrehajtására. Ez utóbbi feladat-végrehajtási idejét rendszerint normázzák is. Például, egy

AH-64 helikoptert, 7 fő, 1 óra alatt képes szállításra előkészíteni és a tehertérbe rögzíteni, il-

letve újabb 1 óra alatt onnan kimálházni és repülésre alkalmassá tenni.
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15. ábra Helikopterek kimálházása C-5A Galaxy fedélzetéről
Forrás: Óvári

A légi szállítás mobilitásának és operativitásának elvárható színvonalú biztosítása

mindezeken kívül feltételezi, hogy a szállító légi járművek – az előzőekben felsoroltakon

kívül – rendelkeznek szabványos konténerek (16. ábra), raklapok, bálázott terhek (17. ábra)

fedélzeten történő mozgatására, valamint rögzítésére szolgáló standard szerkezeti elemek-

kel, berendezésekkel, amelyek megfelelnek pl. az IATA, ATA, ANSI, ISO, SAE stb. előírá-

soknak.85

16. ábra: Szabvány konténerek málházása
Forrás: Óvári

17. ábra: Szabvány raklapok málházása
Forrás: Óvári

Az önálló hosszú távú áttelepülésre alkalmas (levegőben utántölthető) csapásmérő

repülőgépek esetében különös fontossággal bír a bázisrepülőtértől távoli, késlekedés mentes

(légi szállíthatóságú), autonóm – meghatározott mélységű és időtartamra szóló – karbantar-

tás, javítás, üzemeltetés feltételeinek helyszíni biztosítása. E képességgel potenciálisan ren-

delkezik a Magyar Honvédség keretei között rendszeresített JAS-39 Gripen vadászrepülő-

85 IATA – International Air Transport Association: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.
ATA – AT Attachment: A kifejezés egy szabvány számítógépes csatlakoztatási felületet jelöl.
ANSI –  American National Standards Institute: Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet.
ISO – International Organization for Standardization: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
SAE – Society of Automotive Engineers: Automatizálási Mérnökök Szövetsége.
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gép is. A svéd tervezők 10 db ilyen légi jármű, 4 héten keresztül, idegen repülőtéren történő

önerős üzemeltetését tették lehetővé, málházható, légi szállításra alkalmas mobil készlet ki-

alakításával, úgy, hogy ez magában foglalja:

 2 JAS-39 Gripen párhuzamos előkészítését;

 megelőző karbantartást 50 repült óráig a teljes áttelepült gépparkon.

18. ábra: JAS-39 Gripen műszaki készlet C-130 típusú szállító-repülőgéphez
Forrás: Óvári

Mindez, összesen 45 m3 térfogatú szabványos, légi szállítású konténerekben elhe-

lyezhető, célszerűen összeállított szerszámot, tartalék alkatrészt, földi kiszolgáló eszközt,

berendezést és műszert tartalmaz. Ennek szállítására, a rendszeresített katonai szállító repü-

lőgépek többsége alkalmas, de bázistípusként – a Svéd Légierőben is rendszeresített – C-

130-as szállító-repülőgépet vették figyelembe (18. ábra).86

A harcászati légi szállítási követelményeket legjobban teljesíteni tudó típus a C-130

Hercules, mely a megalkotása óta eltelt több mint 50 év alatt folyamatos fejlesztésen ment

keresztül. Napjaink új konstrukciója a CASA Cn-295, vagy C-27J Spartan, de ezek mellett a

rendszerben tartott ismertebb típusok (AN-12 Cub, C-160 Transall, F-27 Friendship és az

AN-26 Curl) is eleget tesznek az alapvető követelményeknek.87

A Magyar Honvédség 2.1.3. pontban ismertetett szállítórepülő-századának feladata a

légierő és a szárazföldi csapatok egységei, alegységei manőverei és harctevékenységének

biztosításával összefüggő feladatok végrehajtása bel- és külföldön, valamint NATO-

kötelékben.

2.3. A légi szállítás helye, szerepe a katonai műveletekben

A helyi háborúk tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a klasszikusnak nevezett

hadviselést egy teljesen másfajta küzdelem váltotta fel. Első lépcsőben a légierőt alkalmaz-

86 Óvári Gyula: Multimédiás oktatási segédlet, ZMNE RMI, Szolnok, 2009.
87 Adatok az 1. számú mellékletben.
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zák tömegesen, de a modern és hatékony precíziós, illetve nagy-hatótávolságú repülő- és pi-

lóta nélküli eszközökkel. Majd a totális légi uralom birtokában a fontos célpontok megsem-

misítése után a kedvező feltételek megteremtését követően történik meg a szárazföldi erők

harcba vetése hagyományos reguláris erőkként (Öböl-háború, Jugoszláv háború) vagy kü-

lönböző nagyságú és feladatú harccsoporttokként. (Afgán háború).

Közös jellemzője az elmúlt időszak háborúinak a hadműveletek dinamizmusa, a

nagyfokú manőverező képesség és a nagy pontosságú pusztító eszközökkel végrehajtott pre-

cíz megsemmisítés. A tömeghadseregeket felváltották a jól képzett professzionális haderők

és a speciális, gyors reagáló képességgel bíró, nagy manőverező képességű hadseregek.

A légi szállítási képesség a csapatok mozgékonyságának nélkülözhetetlen eleme,

mert a szállító repülőgépekkel, helikopterekkel lehet gyorsan és időben a meghatározott

helyre eljuttatni a szárazföldi egységeket, a szükséges fegyvereket és lőszereket, továbbá az

utánpótlási anyagokat. Csak ezen eszközök és képességek birtokában lehet hatékony egy ka-

tonai mozzanat, vagy akár egy hadművelet, de egy háború is.

2.3.1. A katonai légi szállítás szerepe nem háborús katonai műveletekben

Az előzőekben bemutattam, hogy napjainkban a hadviselés jellege alapvetően meg-

változott. A katonai légi szállítási képesség fenntartásnak egyéb összefüggései is vannak.

Például a válságreagáló műveletekben valamennyi tagállam fegyveres erejének – függetle-

nül annak nagyságától – meghatározott feladata van, amennyiben rendelkezik a szükséges, a

művelet tervezése időszakában meghatározott képességgel. Másképpen, a kis alegységeknek

(harccsoportoknak) a tevékenysége is hasznos lehet a művelet egésze szempontjából.88 De

fogalmazhatunk úgy is: akármilyen kis létszámú is egy haderő, bizonyos alapvető képessé-

gekkel rendelkeznie kell. Rendelkeznie kell azért, mert gondoskodni szükséges az ország

védelméről (hagyományos vagy aszimmetrikus műveletek esetén is). Ezzel együtt gondos-

kodni kell a meglévő személyi állomány kiképzéséről, hiszen nehezen képzelhető el, hogy

honvédeink helytállnak szövetségesi környezetben úgy, hogy nem kapnak kiképzést például

légi egészségügyi kiürítési, vagy légi mobil műveleti tevékenységek végrehajtására.

Egy fegyveres erő képessége, harcképessége magában foglalja a katonai és nem ka-

tonai műveletek sikeres végrehajtására való alkalmasságot, a haderőnemek együttműködé-

sét, melynek elméleti és gyakorlati elemei vannak. A képességen alapuló fegyveres erő

88 Szternák György-Tóthné Szternák Nóra: Magyarország szerepe a válságreagáló műveletekben. Tanulmány,
ZMNE, Budapest, 2007. 7. oldal.
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szempontjából kiemelkedő szerepe van az olyan fogalmi összetevőknek, mint az

összhaderőnemi, haderőnemi doktrínák és a haderőfejlesztés elmélete, valamint a

többnemzeti keretben történő tevékenység.

A katonai képességfejlesztésre azért is szükség van, mert a műveleti igények folya-

matosan változnak. Ha a mai NATO-műveleteket vizsgáljuk, látható, hogy egészen más igé-

nyek vannak Afganisztánban az ISAF-nál, mint Koszovóban a KFOR-nál, megint más típu-

sú katonai erők kellenek a Földközi-tengeren zajló antiterrorista művelethez. De mások az

elvárások a NATO kiképzési missziójában Irakban vagy az Afrikai Uniót támogató darfuri

stratégiai légi szállítást, kiképzést nyújtó tevékenységben. A NATO műveletein belül széles

tartományban jelentkeznek azok a képességkövetelmények, amelyeket a szövetség szeretne

kielégíteni. A képességfejlesztést azért is folytatni kell, mert az igények megfogalmazása ál-

talában mindig a valóság előtt jár: van egy rés az igényelt, szükséges képességek, valamint a

meglévő haderő-potenciál között, ami aztán az állandó átalakítást motiválja. Az átalakítá-

soknak, folyamatosnak és evolúciós jellegűeknek kell lenniük, hiszen a szervezeti, öncson-

kító jellegű, időszakonkénti nekibuzdulásokból álló transzformáció inkább képességcsökke-

néssel, mint kapacitásnövekedéssel jár.89

A légierő alkalmazása sajátos jellemzői és képességei alapján rendkívül széles hatá-

rok között lehetséges. Az alkalmazhatóság nagy szabadságfoka ellenére a légierő műveletei

a NATO elvei szerint négy csoportba sorolhatók, ahogy már a 1.2.1. fejezetben említettem.

Ezek a műveletek mindig az összhaderőnemi céloknak megfelelően rugalmasan alkalmazha-

tók, kombinálhatók.

A légierők légi szállítóképessége a nem háborús viszonyok között is jelentősen felér-

tékelődött. A világban zajló változások eredményeként a mai modern haderőknek új kihívá-

sokra kell választ adniuk. Utóbbiak a nem háborús katonai műveletek, melyek:

Békében:

 humanitárius segítségnyújtás;

 fegyverzetellenőrzés támogatása;

Fegyveres konfliktus után:

 béketámogató műveletekben történő részvétel.

Válsághelyzetben:

 erő megjelenítése;

89 Szenes Zoltán: A NATO-transzformáció hatása Magyarországra, a Magyar Honvédségre. Új Honvédségi
Szemle, LXI. évfolyam, 2007/5. 42. old.
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 körzetek lezárása, ellenőrzése;

 mentési és evakuálási műveletek;

 beavatkozási műveletek;

 terrorizmus elleni harc;

 kábítószer-kereskedelem elleni harc.90

Ez egy lehetséges felosztása a nem háborús műveleteknek. A Stratégiai Koncepció

(Strategic Concept) és az arra alapozott Katonai Alkalmazás (Military Implementation) sze-

rint a nem V. cikk szerinti műveletek körében léteznek a válságreagáló műveletek, ezeken

belül pedig megkülönböztetünk katasztrófák következményeinek elhárítását célzó művele-

teket, nem harcoló felek evakuálását célzó műveleteket, humanitárius műveleteket, szankci-

ók/embargók végrehajtását biztosító műveleteket, valamint kutató-mentő műveleteket. Eze-

ken túl szerepelnek még a béketámogató műveletek (konfliktus-megelőzés, béketeremtés,

békekikényszerítés, békefenntartás, békeépítés). Úgy gondolom az, hogy éppen milyen

szempontok szerint csoportosítjuk ezeket a műveleteket, az függ az aktuálpolitikai szemlé-

lettől. Egy biztosan nem változik, hogy a repülő eszközöket, szállító-repülőgépeket hogyan

és mire használjuk.

A lehetséges feladatrendszerek felsorolása szemléletesen mutatja, hogy a légierő és

azon belül a légi szállítóképesség milyen jelentős szerepet játszik napjaink modern haderő-

alkalmazási elgondolásai között, illetve a NATO-szövetségeseink mi módon alkalmazzák

légierejüket korunk biztonsági kihívásaira adandó válaszok kapcsán.

2.3.2. A katonai légi szállítás szerepe a válságreagáló műveletekben

A világban lezajló folyamatok eredményeként napjaink fegyveres erőinek – egy

meghatározható ellenség részéről jelentkező fenyegetés ellensúlyozásán, illetve támadó te-

vékenységének katonai erővel történő megakadályozásán túl – új típusú feladatok megoldá-

sára is képesnek kell lenniük. Ezek a kihívások elsősorban az egyes társadalmak gazdasági

és politikai átmenetének zavaraiból, az elnyomó politikai rezsimek létéből és erőszakot is

alkalmazó politikájából, a tömegpusztító fegyverek széleskörű elterjedéséből, a szélsőséges

csoportok erőszakos politizálásából, a terrorizmusból, a környezeti ártalmakból, valamint az

etnikai és vallási konfliktusokból fakadhatnak. Mivel az eddigieknél összetettebb kockáza-

tokat és fenyegetéseket jelentő helyzetek, konfliktusok sérthetik hazánk és szövetségeseink

nemzeti érdekeit is, ezért azok érvényesítése során, a diplomáciai és politikai eszközök fel-

90 Chapman Keith: Military Air Transport Operations. Brassey’s (UK) Ltd. London, 1989. 126. old.
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használásán túl, fel kell készülni a katonai erő, illetve annak részeként a légierő alkalmazá-

sára is. Az ilyen jellegű, a fegyveres erők alkalmazását is igénylő, úgynevezett válságreagá-

ló műveletekkel – a nemzeti és szövetségi érdekek érvényesítésének végső eszközeként –

elhárítható a háború veszélye, oldhatók a konfliktushelyzetek, elősegíthetők a békefolyama-

tok.

A válságreagáló műveletek végrehajtására alapvetően a válságkezelés katonai erőt

igénylő feladatainak megoldása időszakában lehet szükség, de a kitűzött céloktól és az al-

kalmazott módszerektől függően az esetleges feszültségek csökkentése céljából kiemelten

hatásos eszközt jelenthetnek békében, illetve a fegyveres konfliktusok utáni normalizálási

folyamatokban is.

A válságreagáló műveletek a végrehajtásukban résztvevők köre szerint két csoportba

sorolhatók. Az egyik csoportot a kollektív védelem fogalomkörén kívüli, a NATO tagálla-

mainak egyetértésével végrehajtott szövetséges műveletek jelentik.

Mivel az egyes tagállamok nincsenek automatikusan elkötelezve a válságreagáló

műveletekben való részvételre, így az ilyen jellegű műveletek végrehajtása a kialakult hely-

zettől függően nemzeti keretek között, illetve – két- vagy többoldalú megállapodás alapján –

szövetségen kívüli nemzetek erőinek alkalmazásával is bekövetkezhet.

Ebbe a kategóriába tartoznak a beavatkozási műveletek, a mentési és evakuálási mű-

veletek, a polgári hatóságok katonai támogatása, valamint az embargó bevezetése, szankci-

ók alkalmazása. A válságreagáló műveletek végrehajtása során a légierőnek – képességeiből

és alkalmazhatóságának sokoldalúságából adódóan – kulcsfontosságú szerepe lehet.91

A válságreagáló műveletek jellegéből adódik, hogy ezen feladatok biztosításában a

légi szállításnak meghatározó szerepe van. Bármelyik szegmensét vizsgálom, legyen szó a

csapatok kijuttatásáról a hadműveleti területre, anyag-utánszállítás ezen csapatok részére,

sebesültek-sérültek evakuálása, segélyszállítmányok kijuttatása a hadműveleti területre és

sorolhatnám tovább, mind csak és kizárólag légi szállítással biztosítható. Ezt azért állítom,

mert az elmúlt időszak történései – természeti katasztrófák a földünk különböző pontjain –

bizonyították, hogy az idő rövidsége és az infrastruktúra rombolódása miatt az egyedüli ope-

ratív megoldás a légi szállítás volt. A repülőgépekkel lehetett biztosítani a segélyszállítmá-

nyok, eszközök, személyi állomány mozgatását az adott térségben.

91 Légierő Doktrína (egyetemi jegyzet), ZMNE, Budapest, 2002. 44-45. oldal.
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2.4. A szállítórepülők erőforrásai, képességfejlődési lehetőségei és szervezetei

Egy szervezet hatékony, gazdaságos és ésszerű működtetése sok szemponttól függ.

Tekintettel arra, hogy katonai szervezetről beszélek, a gazdaságosság abból a szempontból

tényező, hogy a működtetésnek ésszerűnek, takarékosnak kell lennie, hiszen az adófizető ál-

lampolgár pénzét nem lehet pazarló, felelőtlen módon felhasználni. Természetesen egy pol-

gári szervezetnél a gazdaságosság a meghatározó. Katonai alkalmazásról lévén szó, itt a fel-

adat végrehajtása a fő szempont, mindent ennek kell alárendelni. Így természetesen az adott

haderő nagysága, feladatrendszere, rendeltetése, stb. határozza meg, hogy milyen jellegű és

méretű az adott légiszállító-kapacitás. Ennek megfelelően az erőforrás, képesség, szervezet

kérdéskört kívánom áttekinteni a továbbiakban.

2.4.1. A szállítórepülők erőforrásai

Vizsgáljuk meg, hogy a légi szállítóképesség kialakítása, fenntartása milyen erőfor-

rásokat igényel. Úgy gondolom, hogy elsődleges és meghatározó a humánfaktor, az emberi

tényező, mint a legfontosabb erőforrás vizsgálata.

2.4.1.1. A szállítórepülő-képesség humánerőforrása

A szállítórepülő-képesség humánerőforrását jelentik az emberek, katonák, akik fel-

készültségük, tudásuk, kiképzettségük és tapasztalataik összességével biztosítják azt, hogy a

repülőeszközök a levegőbe tudjanak emelkedni és velük azokat a feladatokat el lehessen vé-

gezni, amelyekért megalkották őket. A rendelkezésre álló emberi erőforrások jelen esetben

azokat a hajózószemélyzeteket, műszaki kiszolgáló állományt jelentik, akik a rendszert üze-

meltetik.92

Nézetem szerint azért kell foglalkozni az emberrel, aki az eszközt üzemelteti, mert

hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy egy képesség megléte, kialakítása nem csak

az eszköz megvásárlásával, a szabályozó rendszer-szervezet meglétével alakul ki, hanem a

személyi állomány kiképzésével válik teljessé. Az a véleményem, hogy napjainkban, amikor

a haditechnikai eszközök egyre bonyolultabbak, összetettebbek, igen nagy a személyek, a

katonák felelőssége ezen rendszerek üzemeltetése kapcsán. Egy technika csak hozzáértő,

avatott kezekben működik hatékonyan, ezzel biztosítva a harc eredményes megvívását. A

92 Hajózó kifejezés alatt értjük a repülőgép/helikopter-vezetőket és mindazon fedélzeti beosztású személyeket,
akik szakfeladataikat repülés közben, a repülőeszköz fedélzetén látják el. A „hajózó” kifejezés a magyar
nyelvben a repülés hőskorából maradt fent, amikor is légjárókról, mint a levegő óceánján hajózókról beszéltek
a repülő-emberekről.
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harceszköz hozzáértő, professzionális kezelése a harcfeladat sikeres teljesítése mellett szak-

mai elismerést vált ki, növeli az egyén, a katona és a szövetségesi környezetben egy ország

presztízsét.

Nézzük először a harcoló állomány, a hajózók kiképzését. Addig, amíg valakiből

alapszinten repülőgép/helikopter-vezető lesz, ez egy hosszú, több éves képzési folyamatot

jelent.

Nem kívánok visszautalni a múltra a repülőgép/helikopter-vezetőképzés különböző

változataira, hiszen ez önmagában is megérne több tanulmányt. Csupán néhány gondolattal

kívánom vázolni a jelenlegi helyzetet. Hazánk 2002. március 25-én írta alá azt az egyez-

ményt, melynek keretében csatlakoztunk az NFTC-programhoz.93 A szerződésnek megfele-

lően Magyarország e képzésben történő részvételének időtartama 17 év. Azaz az utolsó je-

lölt-állomány Kanadába történő kiküldési időpontja 2019 augusztusa. Figyelembe véve a

kanadai képzés ciklusát, ez azt jelenti, hogy a program tényleges végrehajtási időtartama 19

év. Az utolsó jelölti csoport hazaérkezési időpontja 2021 májusa. A magyar államnak 2004

és 2007 között évente 8 fő, 2008 és 2019 között pedig évente 7 fő repülőgép-vezetőjelöltet

kell kiküldenie az NFTC program II/A fázisára.94

Az NFTC képzés két fő szakaszra bomlik. Az első képzési szakasz Magyarországon

valósul meg, 8-10 hónap időtartamban. Ennek keretében gyakorlatilag a képzésre felvett je-

löltek előválogatása történik. A második képzési szakasz a kanadai alapkiképzés és harcá-

szati képzés. Ennek hossza kb. 23 hónap. A képzési szakaszok egymástól elkülönülő fázi-

sokra bomlanak.

I. Előválogató fázis:

Az MH NFTC-programhoz történt csatlakozásával elfogadtuk a szövetséges hadse-

regben élő filozófiát, mely szerint az egyébként is költséges pilótaképzést ne terheljük egyéb

általános felsőfokú ismeretszerzés költségeivel. Ennek megfelelően a toborzás, a pilótaje-

lölt- (a továbbiakban: jelölt) keresés a főiskolát, egyetemet végzett, végző fiatalok körében

történik. A felsőfokú diplomával együtt követelmény a legalább „C” típusú középfokú

nyelvvizsga megléte angol nyelvből. A fenti feltételekkel rendelkező fiatal egészségügyi al-

kalmassági vizsgálatára kerül sor a Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Repülő-

egészségügyi Központjában. Egészségügyi alkalmasság esetén kerül az MH ÖHP parancs-

noka által kijelölt felvételi bizottság elé, mely javaslatot tesz a jelöltek szerződéses állo-

93NFTC: NATO Flight Training in Canada; NATO  Kanadai Repülő Kiképzési Program.
94Turbólégcsavaros légijárművön végrehajtásra kerülő alapképzési fázis.
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mányba vételére, honvéd rendfokozattal. Természetesen az is lehetséges, hogy a Magyar

Honvédség tisztje kerüljön be a pilótaképzési programba. Ebben az esetben a már megszer-

zett rendfokozatát viseli pilótajelöltként. A hazai képzési szakaszon belül a képzésre felvett

jelöltek repülőszakmai és repülőműszaki előképzése, illetve a gyakorlati repülőkiképzésen

belül az előválogatása történik.

I. fázis (Szolnok)

Általános katonai kiképzés (Szentendre) 3 hét

Ejtőernyős és mentőeszköz-kiképzés 2 hét

Elméleti szakalapozó képzés, illetve angol nyelvi felkészítés 16 hét

Repülések végrehajtására és a képzésbe bevont légijármű légi üzemeltetésére

történő földi előkészítés

1 hét

Gyakorlati repülőkiképzés Jak-52 30 repült óra

Vizsga
12 hét

Kiegészítő gyakorlati repülőkiképzés Jak-52 15 repült óra

A kanadai képzésre történő kiválasztás végrehajtása
10 hét

1. számú táblázat: NFTC-program I. fázisa
Forrás: Bali Tamás-Orosz Zoltán: A toborzás speciális területe a magyar repülőgép vezetők

képzése az NFTC programban.

Az 1. táblázatban látható, hogy a jelöltek az általános katonai alapképzést Szentend-

rén a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázisán kapják meg, mely az első „vízválasz-

tó”. Ezt követi már Szolnokon az ejtőernyős és mentőeszköz-kiképzés. Az a jelölt, aki e két

kiképzési ág után is a Magyar Honvédség kötelékében marad, iskolai végzettsége alapján

megkapja az első tiszti rendfokozatot és szerződéses hadnagy lesz. Az I. fázis elméleti fel-

készítését a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis95 a Zrínyi Miklós Nemzetvé-

delmi Egyetemmel együttműködésben hajtja végre. Az elméleti felkészítésen belül a jelöltek

a repülő-szakmai és repülő-műszaki tantárgyakat blokkosítva hallgatják. Minden tantárgyi

blokk befejeztével vizsgát tesznek, mely eredmények alapján a jelölteket rangsorolják, vé-

gül az elméleti tantárgyak oktatásának befejeztével kialakul egy összesített rangsor. A sza-

95 Az időközben bekövetkezett szervezeti változások miatt az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Repülő-
felkészítési Osztálya megszűnt, feladatát a hazai gyakorlati képzést illetően a MH 86. Szolnok Helikopter Bá-
zis Repülőfelkészítési Főnökség vette át, míg a jelöltek Kanadával kapcsolatos ügyintézése az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság Repülőhadműveleti és Kiképzési Főnökség feladata lett.
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kalapozó képzést követően a jelölteket két csoportra osztják. A csoportbontás alapja a felvé-

teli vizsgán mutatott angol nyelvi felkészültség. Azok a jelöltek, akik jobb nyelvi ismerettel

rendelkeznek kb. 360 tanóra, azok pedig, akiknek alacsonyabb szintű a nyelvismerete, kb.

520 óra nyelvi felkészítést kapnak. Ennek a végén a jelölteknek teljesíteniük kell a NATO

STANAG 6001 SLP 3333 szintjéhez előírt vizsga-feltételeket. Gyakorlatilag ez, a kanadai

fél által az Együttműködési Megállapodásban lefektetett, a képzésre történő belépés egyik

feltétele. A jelöltek a szakalapozó és nyelvi felkészítést követően hajtják végre a gyakorlati

előválogató repülőkiképzésüket, melynek során egyszerű időjárási feltételek mellett megta-

nulják az alapvető repüléstechnikai elemek végrehajtási rendjét. A 19. ábrán NFTC hallga-

tók repülés előtti eligazítása látható.

19. ábra: NFTC hallgatók repülés előtti eligazítása
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Az oktatók bizottsága 30 órai repülést követően dönt arról, hogy az adott személy

kiküldhető-e a kanadai képzésre. Amennyiben igen, akkor folytatja repülőkiképzését egy 15

órás kiegészítő programmal. Ezen belül olyan bonyolultabb repülési elemeket (műrepülés,

műszerrepülés, kötelékrepülés) sajátít el, amelyek megfelelő alapot képeznek a későbbi ka-

nadai képzés végrehajtásához. A szakalapozó elméleti-, illetve az előválogató repülőkikép-

zés végrehajtása a kanadai képzésre történő belépés további feltétele.

II. Alapképzési fázis

A II. fázis célja az, hogy a jelölt a végrehajtott repüléseivel megalapozza a későbbi harcá-

szati képzéshez szükséges repüléstechnikai, navigációs készségeit. A II. fázis két további

részre oszlik, a II/A és a II/B szakaszokra. Az első tematikája alapvető repülési elemek elsa-
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játítását tartalmazza. Magában foglalja az egyszerű időjárási viszonyok közötti repüléseket,

a földközeli légi tájékozódást, a bonyolult időjárási viszonyok közötti (műszeres) repülést il-

letve a kötelékrepülést. A II/A szakasz időtartama kb. 8 hónap, a repülési idő 95 óra. A ki-

képzési ág végére a jelöltek képesek lesznek önállóan egy idegen repülőtérre történő át-, va-

lamint hazarepülés megtervezésére és végrehajtására. A légi tájékozódási képzés során a je-

löltek megtanulják a térképolvasás alapjait, a repülési útvonal helyesbítése és időben történő

célba érkezés módszereit. A II/A szakasz végén a jelöltek zárórepülésen vesznek részt,

amely tulajdonképpen a válogató vizsga. A vizsgák eredményei alapján tesz a kanadai fél

javaslatot egy adott személynek a további, II/B képzésre – és eredményes további képzés

esetén harcászati repülőkiképzettség megszerzésére – vagy a helikoptervezető képzésre tör-

ténő beiskolázására, esetleg szállítórepülőgép-vezetőkiképzés kezdésére.96 Természetesen a

képzés további fázisaiban is előfordulhat, hogy a jelölt alkalmatlan a tanfolyam folytatására,

így ha más kizáró tényező nem merül fel, akkor átirányítják a szállítórepülőgép-vezető,

vagy helikoptervezető képzési programra.

20. ábra: Magyar NFTC hallgató Kanadában a repülőgép repülés előtti átvételét hajtja végre
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Az eddigiekből is látszik, hogy egy szállítórepülőgép-vezető kiképzése hosszú, több

évre nyúló folyamat. Az alapjártasságok elsajátítása után a különböző eljárások megismeré-

96 Bali Tamás–Orosz Zoltán: A toborzás speciális területe – a magyar repülőgép vezetők képzése az NFTC
programban. Sereg Szemle, Székesfehérvár, 2009. 4. szám 81-84. oldal.
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se, a harci alkalmazási feladatok begyakorlása után, szakszolgálati engedély birtokában jut

el a repülőgép-vezető arra a kiképzettségi szintre, hogy önállóan bevetésre küldhető.97 A

szakszolgálati vizsgára bocsátáshoz egy másod-repülőgépvezetőnek legalább 900 repülési

órával kell rendelkeznie az adott típusú szállító repülőgépen. Ha rátermett és alkalmas, ak-

kor megkezdheti a gépszemélyzet parancsnoki átképzését, mely közel 100 órás kiképzési

program végrehajtását jelenti. Ebből következik, hogy egy gépszemélyzet-parancsnok ki-

képzése a kiképzés ütemezésétől, lehetőségeitől függően mintegy 4-7 évig tartó folyamat.

Ezt követően küldhető a gépszemélyzet parancsnoka hadműveleti feladatra kiképzett, de ke-

vés tapasztalattal rendelkező pilótaként. Nem kell különösebb bizonyítási eljárás ahhoz,

hogy belássuk, egy kiképzett katonai pilóta nagyon „értékes” ember.

A Magyar Honvédség érdeke, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudás, tapaszta-

lat, képesség sokáig megmaradjon, hasznosuljon a harcfeladatok végrehajtása érdekében.

Minél több tapasztalatot szerez egy repülőgép/helikopter-vezető pályafutása során, ez a ta-

pasztalat annál értékesebb, és garanciája a feladat sikeres teljesítésnek.98 Fontos, hogy az

elméleti ismereteket frissítse a személyi állomány, ismerje a szövetséges légierők pilótáinak

harci tapasztalatait, azt be tudja építeni saját kiképzésébe. Ebből a megfontolásból is ki-

emelkedő jelentősége van a nemzetközi gyakorlatokon történő részvételnek. Fontos, hogy

mielőtt egy személyzetet hadműveleti területre küldenénk, feltétlenül nemzetközi környe-

zetben, gyakorlatokon vegyen részt, így ismerje meg és gyakorolja be az alkalmazott harcel-

járásokat.

Szintén a felkészítés, kiképzés hatékonyságát növelő eszköz a szimulátor. Egy szi-

mulátor segítségével a gépszemélyzet nyugodt körülmények között, kockázatmentesen be

tudja gyakorolni a különböző harceljárásokat, a ténykedés rendjét a repülés különleges ese-

teiben, vészhelyzetekben. Egy ilyen berendezés rendkívül hatékony, hiszen a kiképzésre

fordítandó repülési idő költségének töredékéért lehet üzemeltetni. A repülési feladatok

mintegy fele begyakoroltatható egy szimulátoron, így segítve a jártasság fenntartását. Ter-

mészetesen ez egy igen drága eszköz, ezért megfontolt döntést igényel a beszerzése. Új tí-

pus rendszeresítése esetén a beszerzés része lehet a szimulátor is, melynek szabad kapacitá-

sát bérbe lehet adni. Amennyiben nem rendelkezünk saját berendezéssel, mint az AN-26

esetében, akkor szimulátor időt kell bérelni. Ez a repülés biztonsága, ezzel együtt a repülési

97 A szakszolgálati engedély szükséges feltétel az önálló feladat végrehajtáshoz.
98 Chesley B. Sullenberger 58 évesen, negyven év gyakorlattal és csaknem húszezer repülési óra tapasztalatá-
val, 2009. január 15-én a US Airways 1549-es járatának kapitányaként, sikerrel szállt le a Hudson folyó vízére
New Yorkban a megsérült Airbus A320 repülőgépével, megmentve 155 utas életét.
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feladatok eredményes és hatékony végrehajtása szempontjából rendkívül fontos lenne. Szin-

te már elcsépelt érv, hogy nincs elég pénz, vagyis takarékoskodni kell. A takarékosságot én

a hatékony feladat-végrehajtásban, az erő-eszköz ésszerű felhasználásában látom. A szimu-

látor-kiképzés hiányát rossz értelemben vett spórolásnak tartom. Ez nem meglepő, hiszen a

magyar közgondolkodásban a biztonságra és a biztonságra fordított pénzre, mint felesleges

kiadásra gondolunk.

A kiképzés egy folyamatos és állandó tevékenység, mely nem áll meg egy adott

kiképzettségi szint elérésével. Ellenkezőleg, a repülésben különösen fontos a megszerzett

gyakorlat szinten tartása, a jártasság fenntartása. Ez azt jelenti, hogy az elméleti és gyakorla-

ti ismeretek bővítése, frissítése mellett folyamatos és gyakorlati repülőkiképzést kell foly-

tatnia a repülő-személyzeteknek. A repülések tervezését, végrehajtását utasítások, szabály-

zatok határozzák meg minden repülőgéptípus esetében. Ezek az utasítások előírják, hogy a

különböző repülési gyakorlatokból mennyit, milyen időkihagyás mellett kell ismétlődően

végrehajtani ahhoz, hogy a személyzet repülési jogosultságát (jogi értelemben) és gyakorlati

jártasságát fent tudja tartani és ezáltal hadműveleti repülést tudjon végrehajtani.

A begyakorlottságot a folyamatos kiképzési és hadműveleti repülések jelentik. Az

elmúlt évek gyakorlata alapján a magyar szállítórepülő-pilóták 70-100 órát teljesítettek

évente, ami hosszú távon nem biztosítja a szükséges jártasság fenntartását. A szövetséges

országok gyakorlata és a nemzeti szabályzók alapján a szükséges jártasság fenntartása egy

gépszemélyzet-parancsnok esetében mintegy 200-250 óra repülési idő teljesítését jelenti

évente. Ez a repülési idő garancia a szükséges repülési biztonság szavatolására is. Amikor

többször megismétlem a repülésbiztonság kifejezést, akkor egy állandó elemzést, figyelem-

felhívást, értékelést, ajánlásokat megfogalmazó vezetői tevékenységről beszélek. Ennek a

vezetői előrelátásnak kell biztosítania a megfelelő anyagi források megléte esetén, hogy ne

kerüljön sor repülőesemény kivizsgálásra, a legsúlyosabb eset következményeként ne kell-

jen temetésen tiszteletet kifejezni.

Úgy gondolom, mindenképpen szükséges szólni a képességfenntartás szempontjából

meghatározó műszaki állomány helyzetéről. A repülőgépeket zömében tiszthelyettes-

állomány tartja karban, üzemelteti a tiszti állomány felügyelete, ellenőrzése mellett.

Korábban az önálló repülő-műszaki szakemberképzés időszakában a Kilián György

Repülő Műszaki Főiskola keretén belül működött a repülő-műszaki tiszthelyettesek képzése.

Az évtizedek során ez a képzési forma többször változott. Volt időszak – különösen az

1970-es években – amikor a légierő szakemberszükségletét rövid időn belül kellett kielégí-

teni. Ezért a képzés egy évig tartott, szinte ipari szakmunkásképzés-jelleggel folyt a felké-



78

szítés, melynek során elsősorban gyakorlati ismeretek megszerzésére fektették a fő hang-

súlyt. Később, amikor a személyi állomány hiánya csökkent, az új követelményeknek meg-

felelően egy jobb minőséget biztosító felkészítés jegyében két évesre változtatták a képzési

időt. Később áttértek a szakközépiskolai képzési rendre, vagyis négy év múlva vált a hallga-

tó tiszthelyettessé és egyben jól felkészült, széleskörű ismeretekkel rendelkező repülő-

műszaki szakemberré. Erre az állományra jó szívvel lehetett rábízni a különböző repülő-

technikai eszközök üzemeltetését. Nem csak azt tudták, hogy mit kell csinálni, hanem azt is,

hogy miért, értették és a maguk szintjén átlátták a technika üzemeltetését.

A Magyar Honvédség leszervezése, létszámcsökkentése természetesen a repülőcsa-

patokra és ezen keresztül az oktatási szférára is hatással volt. Ennek megfelelően 1997-ben

megszűnt a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola. Többszöri átalakulás után napjainkban

a repülő-műszaki tiszti szakemberképzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai

János Hadmérnöki Kar Repülő és Légvédelmi Intézetében folyik, a tiszthelyettesek képzése

pedig a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolájában történik.99 Az érettségivel

rendelkező tiszthelyettes-jelöltek Szentendrére vonulnak be az MH Központi Kiképző Bá-

zisra, ahol mintegy négy hónapos katonai alapkiképzés után szakosodnak. Így a repülő-

műszaki képzésre is mintegy négy hónap jut. Ez az idő rendkívül kevés, az így felkészített

tiszthelyettes – akinek korábbi alapképzése sem biztos, hogy műszaki irányultságú volt –

nem rendelkezik elég alapos ismeretekkel ahhoz, hogy repülőeszközt üzemeltessen. A repü-

lőcsapatok kérésére 2010-től változott a képzés tematikája, így másfél éves lett a felkészítés,

melyből egy teljes év a szakmáé. A 3. számú mellékletben bemutatok néhány összehasonlító

adatot a különböző szakmák között a gyakorlati képzés óraszámaiból.

A repülő-műszaki tisztek felkészítése terén is hasonló változások történtek az elmúlt

években. Míg a korábbi időszakban a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán repülőmér-

nök-képzés folyt és a hallgatók a katonai ismeretek elsajátítása mellett a civil életben is

egyenértékű mérnöki képzésben részesültek, megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel

felvértezve, addig napjainkban más a helyzet. Az úgynevezett „bolognai” képzési rendszert

a katonai felsőoktatásban is bevezették. Ennek megfelelően az érettségi után a tisztjelöltek

megkezdik tanulmányaikat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmér-

99 A Repülő- és Légvédelmi Intézet három tanszéke Szolnokon települ és működik, a „régi” főiskola oktatási
infrastruktúráját használva. Az átszervezés időszakában, amikor is az volt a jelszó, hogy mindent Szentendré-
re, hosszas győzködés eredménye volt, mire a bizottság belátta, hogy a repülő-műszaki oktatás infrastruktúrá-
ját csak jelentős anyagi ráfordításokkal lehet újrateremteni Szentendrén, a hajtóművezés gyakorlati oktatása
pedig a turisták által is kedvelt Szentendrén igencsak sok gondot okozna. Így maradt Szolnokon a képzés.



79

nöki Kar had- és biztonságtechnikai mérnöki alap (BSc.) szakán, ahol a képzés első másfél

évében a szaki közös tárgyak elsajátításával általános ismereteket szereznek. A második év

végén a jelöltek „irányítottan” a hadsereg szükségletei alapján választhatnak, hogy milyen

szakirányra specializálódnak. Vagyis a harmadik év elején kezdi el tanulni a repülő-műszaki

tisztjelölt a repülő-műszaki szakirányon a szakma alapjait, még mindig általános ismereteket

szerezve. A harmadik év második félévében kezd foglakozni a saját szakterületével, attól

függően, hogy sárkányos, elektromos stb, mérnök lesz-e. Ez folytatódik a hatodik szemesz-

terben, a hetedik utolsó félévben csapatgyakorlat és diplomamunka-készítés. Vagyis a há-

rom és fél éves képzés során mindösszesen egy évet tanul a saját szakterületéről. A rend-

szerben lévő szállítórepülő-technika, sőt egyéb repülőeszközök nem változtak – egyedül a

bonyolultabb Gripen jelent meg a hadrendben – és míg korábban a tisztek négy éven keresz-

tül tanulták a szakmát, ma ugyanez mindössze egy évig tart. Az új generáció egyáltalán nem

butább, vagy okosabb a korábbiaknál, de akkor mi indokolta ezt a képzés-csökkentést. Meg-

lehet, a képzési rendszerünk tökéletesen megfelel a „bolognai” normáknak, viszont potenci-

ális veszélyforrása a biztonságos repülő-technika üzemeltetésének. A csapathoz kerülő tisz-

tek csoportparancsnokként vezetik és ellenőrzik az üzemeltető tiszthelyetteseket. Két pálya-

kezdő egymásra találása esetén létrejön a klasszikus „vak vezet világtalant” felállás. Jelen-

leg a működés érdekében a csapatoknál után-képzés folyik, és szerencsénkre még vannak

néhányan, akik a régi – nem bolognai – rendben, de megtanulták a szakmát. Összehasonlítá-

sul, a polgári életben is folyik repülőgépszerelő-képzés, ami két éves és az alatt a két év alatt

csak a repülőgép-szerelő szakmát tanulja a hallgató, semmi mást. Miközben a jelenlegi

OKJ-s képzésben egy sárkány-hajtómű szerelő képzése 563 órát „igényel”, addig egy szin-

tén OKJ-s kerékpárszerelő képzésére 1416 óra biztosított.100 A már említett átalakítás a

tiszthelyettesi képzés terén remélhetőleg javítja a szakmai képzés súlyát, hiszen nekünk nem

OKJ-s, hanem szakmailag felkészített üzemeltető tiszthelyettesekre van szükségünk.

A rendszerváltás előtt a szakmérnöki beosztásra tervezettek a Zsukovszkij Repülő

Mérnöki Akadémián tanultak, az utóbbi húsz évben ilyen képzésű és képzettségű tiszt nem

került beosztásba. Előre látható, hogy pár éven belül igen komoly szakemberhiány lesz a re-

pülő-csapatoknál és ezen belül a szállítórepülőknél is. Az új alapokra helyezett tisztképzés-

nek a leendő Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül, illetve a tiszthelyettes képzésnek kell

biztosítania a megfelelő szakember utánpótlást a jövőben.

100 Óvári Gyula előadása a repülő-műszaki szakember képzés kérdéseiről. Szolnok, 2010. április 16. „60 éves a
repülő-műszaki tisztképzés”.
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2.4.1.2. A szállítórepülők technikai erőforrásai

A NATO-szövetségben alkalmazott szállítórepülő-eszközök alapvetően nyugati or-

szágokban gyártott repülőgépek. Ezeknek a repülőgépeknek az évtizedek alatt kialakult az

üzemeltetési, szervizelési bázisa, háttere. Míg a NATO korai éveiben – 1950-es, 60-as évek

– minden tagország önállóan törekedett szállítógépei alkatrészellátását, karbantartását meg-

oldani, addig napjainkra erre egész szolgáltató-hálózat épült ki a gyártó cégekre támaszkod-

va. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ez a szolgáltató-hálózat nem spontán módon ala-

kult ki. A kezdetektől a háttérben jelen volt és van a NATO, pontosabban annak egyik szer-

vezete, a NAMSA.101 A NAMSA feladata, hogy a tagországok igényei alapján megtalálja

azt a gyártót, aki a legteljesebb mértékben megfelel az adott ország, országok elvárásainak

és természetesen a legkedvezőbb árat ajánlja. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a NAMSA

nonprofit szervezet. Ez is egyfajta biztosíték, hogy nem érdeke a nyereség, viszont érdeke,

hogy a megbízó tagországok a lehető legkedvezőbb ajánlatot kapják. A NAMSA tulajdon-

képpen katalizátor-szerepet tölt be a gyártók és a felhasználók, megrendelők között. Emel-

lett napjainkra kialakult az a gyakorlat a gyártó cégek részéről, hogy a termékkel együtt

komplett karbantartó szolgáltatást is biztosítanak. Az árban benne van a szerviz és a folya-

matos alkatrész-utánpótlás. A szolgáltatások köre a hadműveleti területekre is kiterjed, va-

gyis ma már a világ bármely térségében a cégek vállalják az alkatrész-utánszállítást.

A Magyar Honvédség AN-26 típusú szállító repülőgépei üzemben tartása, üzemelte-

tése nemzeti keretek között, nemzeti szervezésben valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a gépek

üzemeltetését a Magyar Honvédség repülő-műszaki állománya végzi, beleértve az időszakos

munkákat is. A gépek ipari nagyjavítása azonban külföldön, a gyártó cégnél történik. A kü-

lönböző alkatrészek biztosítása látszólag egyszerű, a valóságban bonyolult rendszeren ke-

resztül valósul meg. A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, közis-

mert nevén FHH az egyedüli és kizárólagos jogosultsággal rendelkező szervezet, mely min-

denféle beszerzést intézhet, így többek között a repülőgép-alkatrészekét is. Mivel a rendszer

felépítése olyan, hogy a közbeszerzési törvényben rögzített eljárási rend szerint kell a be-

szerzéseket lebonyolítani, így a folyamatosan elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt akadozó

101 NAMSA-NATO Maintenance and Supply Agency-NATO Karbantartási és Ellátó Hivatal: Az 1958-ban
alakult szervezet a NATO fő logisztikai támogató menedzsment-ügynöksége. Nem vállalkozói, non-profit hi-
vatalként kiegészíti a nemzeti beszerző és logisztikai szervezetek tevékenységi körét. Elsődleges feladata a
NATO-országok segítése a tagországokban alkalmazott különféle fegyverrendszerekhez szükséges alkatrészel-
látás, -beszerzés, valamint az eszközök karbantartásának és javításának megszervezése.
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és drága alkatrész-utánpótlás mellett üzemeltetjük a gépeket.102 Egy újabb indok arra, hogy

keletről nyugat felé kellene orientálódni és akár használt, de nyugati technikát üzemeltetni.

Így a NATO szerve, a NAMSA minden szolgáltatásával rendelkezésünkre állna, és biztos,

hogy a lehető legkedvezőbb áron történne az alkatrész-utánpótlás és minden üzemeltetési

szolgáltatás.

2.4.2. A szállítórepülő-képesség fejlődési lehetőségei

A személyi és technikai feltételek helyzete alapján a merev szárnyú szállítórepülő-

kapacitás nem tudja kielégíteni a Magyar Honvédség, és amennyiben az állami felső veze-

tők szállítását is figyelembe vesszük, akkor a Magyar Köztársaság igényeit sem103. Jelenleg

a meglévő 5 darab szállító repülőgép életkora 35-38 év. Gyártásukkor 30 év üzemidőt ga-

rantáltak, mint maximális üzemben tarthatósági időt. A gyártóval történt megállapodás alap-

ján, figyelemmel a repülőgépek műszaki állapotára, a gyártó vállalt üzemidő-hosszabbító

nagyjavítást, melyre 2006 őszétől 2010 év végéig került sor. Így az öt darab repülőgép

2015-ig lesz üzemeltethető, akkor végérvényesen ki kell vonni a hadrendből, bár már van-

nak arra irányuló törekvések, hátha még egy újabb nagyjavítás megvalósítható. Vélemé-

nyem szerint ez már repülésbiztonsági problémákat is felvet, arról nem is beszélve, hogy a

gép menthetetlenül elavult, és környezetvédelmi okokból már napjainkban sem kap min-

denhol leszállási engedélyt.

Tekintettel a vázolt NATO-alkalmazási műveletekre, a Magyar Honvédség szükségszerűen

növekvő szerepvállalására a NATO szövetségi rendszerben – és ebből következően a hang-

súlyosabb megjelenésünkre az ISAF misszióban – szükséges, hogy a közepes szállító repü-

lő-kategória alsó és felső szegmensébe tartozó típusaival is rendelkezzünk.

Korábban utaltam a humanitárius segélyszállítmányok célba juttatásának fontosságá-

ra, az ilyen műveletekben történő szerepvállalás jelentőségére. Emellett figyelembe kell

venni, hogy a harcászati repülő-típusváltással 2008-ban hadrendbe állt Gripenek lehetővé

teszik Magyarország jövőbeni szerepvállalását nagyobb léptékű légi műveletekben is. En-

nek biztosítására rendelkeznünk kell a közepes szállítórepülők felső kategóriájába tartozó

géptípussal is.

102 A 2010-re kialakult gyakorlat szerint a honvédelmi miniszter adhatna felmentést a közbeszerzési eljárás
alól, viszont ezt senki nem kérelmezi. Így „közbeszerzünk”, általában bejáratott cégek nyertek és drágán szállí-
tottak.
103 Orosz Zoltán: A szállító repülő és szállító helikopter alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetsé-
gi rendszerben.  ZMNE VKT záró dolgozat, Budapest, 2002. 33-35. old. A korábbi dolgozatomból átemelt
rész sajnos napjainkban is aktuális, így csak néhány számszaki adatot kellett pontosítanom. A megállapítások
változatlanul megállják helyüket.
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Napjainkban a folyamatos modernizáció eredményeképpen egyedül a C-130

Hercules különböző modifikációi képesek a kor követelményeinek megfelelni. Az európai

fejlesztésű hasonló szállítógép az A-400 egyelőre nem áll rendelkezésre, a prototípusnál je-

lentkezett problémák és finanszírozási gondok miatt jelentősen csúszik a program.) A szá-

razföldi erők és a légierő várható alkalmazási igényei és a gazdaságos üzemeltethetőég alap-

ján, legalább négy darab ilyen kategóriájú gép biztosítaná a szükséges képességeket. Az

1990-es évek elején az Egyesült Államok Kormánya már ajánlott fel hazánknak négy darab

felújított C-130-as repülőgépet segély formájában, nekünk csak a földi eszközök beszerzé-

sét, illetve az állomány kiképzéséért kellett volna fizetni. Az akkori gazdasági helyzet ezt

sem tette lehetővé, így a négy darab Herculest a Román Légierőben rendszeresítették, ahol

azóta is üzemeltetik őket.  A román Herculesek és személyzeteik meggyőzően reprezentál-

ják Románia elkötelezettségét a NATO-tagságra, minden NATO/PfP-légierő gyakorlaton

megjelennek és tekintettel a gépek megfelelő felszereltségére, műszerezettségére, egyenran-

gú félként felelnek meg az elvárásoknak.

A szállító repülőgép, legyen bármilyen kategóriájú, igen drága eszköz, melynek az

üzemeltetése akkor a legköltségesebb, ha a földön áll. A jövőbeni magyar légi szállítóképes-

séget éppen ezért úgy célszerű üzemeltetni, hogy a magyar nemzeti igények teljesítésén túl

az esetleges szabad kapacitást a NATO-szövetségesek, illetve nemzetközi szervezetek ré-

szére kell felajánlani. Jó példa erre Belgium gyakorlata, mely haderejéhez mérten viszony-

lag nagy, 11 gépből álló C-130 ezredet tart hadrendben. Ezek a gépek szinte állandóan úton

vannak, így nem kis bevételt „termelve” a belga légierő részére.

A Magyar Honvédség szárazföldi erői és légiereje kiképzését, a NATO részére fel-

ajánlott erők mobilitásának, gyors reagáló képességének biztosítását, a szövetségi művele-

tekben történő részvételt, a befogadó nemzeti logisztikai támogatást az elvárt szinten bizto-

sítaná egy 4+6 gépes harcászati szállítórepülő-képesség. Négy darab a felső közepes- harcá-

szati és hat darab az alsó közepes- harcászati kategóriájú szállító repülőgép. A továbbiakban

indokolni fogom, miért tartok szükségesnek ekkora képességet.

Természetesen, ez az általam fontosnak tartott repülőgépes légi szállítókapacitás

nem azt a célt szolgálná elsődlegesen, hogy a csapatokat országon belül gyorsan telepíteni

tudjuk. Erre a rendelkezésre álló repülőtér-hálózat miatt nincs lehetőség, illetve a viszonylag

kis távolságok sem indokolják. Megítélésem szerint elsődlegesen a Magyar Honvédség szö-

vetségesi kötelezettségeinek teljesítése miatt van szükség ilyen nagyságú repülőgépes légi

szállító-képességre. Az országvédelem feladatai mellett, a NATO részére felajánlásként, az

úgynevezett dandárképességet, vagy dandár méretű erő kialakítását tervezzük. Ennek az
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erőnek, illetve részeinek a NATO követelményeinek megfelelően légi szállításra is alkal-

masnak kell lennie. Alapvető harcászati egységként egy zászlóalj méretű alkalmi harci köte-

lék légi úton történő telepítéséhez az alábbi légi szállító kapacitás szükséges, egy általános

felépítésű fiktív alegység esetén. A számvetéshez kiindulási alap: egy katona tömege átlago-

san 80 kg.; felszerelése 25 kg.; egy személyszállító könnyű terepjáró tömege 1,5 t. A 2.

számú táblázatban a zászlóaljkötelék egy századának légi úton történő szállításához szüksé-

ges repülőgép mennyiség látható. Zárójelben az a darabszám, amely a kerekes technika és a

személyi állomány egyidejű telepítése esetén szükséges. A repülőgép kapacitásánál a meg-

lévő AN-26 technikai lehetőségeit vettem figyelembe.

1. szd.

Személyi ál-

lomány [fő]

Személyszállító

könnyű terep-

járó [db]

Szállító repülőgépek mi-

nimális száma [db]

századtörzs 14 2 (1)
3 lövészszakasz 111 18 3 (9)
aknavetőszakasz 32 7 1 (4)
műszaki szakasz 17 5 (3)
páncéltörő szakasz 38 7 1 (4)
légvédelmi szakasz 11 3 1 (2)
összesen 223 42 6 (23)

2. számú táblázat: Zászlóaljkötelék egy századának szállításához szükséges AN-26 repülő-
gépek száma

Szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

A 2. számú táblázatból is látható, hogy csak a század személyi állományának és

egyéni fegyverzetének, felszerelésének szállításához legalább 6 darab szállító repülőgép

szükséges. Egy zászlóalj létszáma 700 – 800 fő, plusz a technika, egyéni és kollektív fegy-

verzet. A légi úton nem szállítható technika (pl.: BTR-80 harcjármű az AN-26 repülőgépbe

fizikailag nem fér be) és kezelő személyzete nélkül az alegység áttelepíthető harci állomá-

nya mintegy 500–550 fő, a rendszeresített felszereléssel és egyéni fegyverzettel. Az ehhez

szükséges szállító repülőgép-mennyiség 14 darab, AN-26 képességű repülőgép. Ha rendel-

kezünk nagyobb szállítókapacitású repülőgéppel is, mint például a C-130-as, akkor ezt a

személyi állományt öt darab repülőgép képes elszállítani, szemben a tizennéggyel. Ezért

gondolom úgy, hogy a célszerű és variálható alkalmazás miatt kell rendelkeznünk két kü-

lönböző kategóriájú szállító repülőgéppel. A vázolt zászlóaljkötelék szállítására képes egy 6

plusz 4 darab szállító repülőgépből álló alegység. A későbbiekben még részletezem, hogy
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ezt a méretű alegységet hogyan és milyen feladatokban kell és lehet alkalmazni a minden-

napok kiképzése során.

Ez a képesség úgyszintén alkalmas lenne arra, hogy a Magyar Köztársaság tekinté-

lyének, politikai, gazdasági, katonai súlyának megfelelően megjelenítse a nemzetet a nem-

zetközi közvélemény előtt, a különböző humanitárius segélyakciókban történő szerepválla-

lással.

Nem tértem ki még az állami és katonai felső vezetők szállítására. A kérdés nem

megkerülhető. Az elmúlt évtized történései is bizonyították, hogy az állami és katonai veze-

tők nem utazhatnak minden esetben menetrendszerű járattal. Hazánk napjainkra olyan tekin-

télyt vívott ki, aminek vezetőink szerepvállalásában és egy adott tárgyalási helyszínre törté-

nő megérkezésében is meg kell jelennie. Indokolt ezért megfelelő személyszállító gép, eset-

leg üzleti gép/gépek beszerzése. Véleményem szerint az európai utazásokra alkalmazható

kisebb, valamint az óceán átrepülésére is alkalmas nagy hatótávolságú repülőgép kielégítené

az előbb vázolt követelményeket. Ezt a képességet egyértelműen indokolja a szövetségi

rendszerhez tartozásunk is, illetve a 2011-ben Magyarországot illető EU elnöki posztunk.

Mindenképpen meg kell említenem, hogy a 2011. évi első félévi EU elnökségünk alatt több

alkalommal szükség lett volna erre a hiányzó kapacitásra. A Líbiában kirobbant válság

szükségessé tette magyar és uniós állampolgárok kimenekítését, melyre némi késéssel és

összetett szervezéssel sor is került (bérelt Malév géppel), melynek fedélzetén katonai pilóta

is volt, segítendő a helyzet megoldását.

2.4.3. A szállítórepülők szervezetei

Egy képesség kialakítása egy hadsereg életében nem egyik pillanatról a másikra kö-

vetkezik be. A képességet megjeleníti egy adott technikai eszköz, melynek üzemeltetéséhez

szükséges a felkészült, kiképzett személyi állomány, a szervezeti keret, melyben a személyi

állomány üzemelteti a technikát, az irányítási-vezetési rendszert, az anyagi-technikai bizto-

sítást és ezek összessége jeleníti meg a képességet.

A szállítórepülők hazai története során különböző szervezeti keretekben hajtották

végre feladataikat, részben a rendszeresített technika mennyisége, illetve az adott kor harcá-

szati elvei figyelembevételével. Például a szállítórepülők először a magyar hadrendben a II.

Világháború időszakában jelentek meg. Mivel fő feladatuk a szintén újonnan formálódó ej-

tőernyős-képesség biztosítása volt, így természetesen egy alakulatot alkotott a két fegyver-

nem. Az 1940/41-es hadrendben látható, hogy a Pápán települő 1. Ejtőernyős zászlóalj ren-
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delkezett egy szállítórepülő-századdal, mely elsősorban az ejtőernyős kiképzést, illetve harci

alkalmazást biztosította.104

A II. Világháború befejezése után a Párizsban 1947. február 10-én aláírt békeszerző-

dés, illetve az a tény, hogy 1948-ban eldőlt a „ki kit győz le” történelmi kérdése, teremtette

meg a lehetőségét a hadsereg és ezen belül a légierő szervezésének. Természetesen nem a

szállítógépek beszerzése volt az elsődleges. A repülőcsapatok állományába csak 1949-ben

került négy darab LI-2 típusú szállítógép, mely Mátyásföldön települt az 1. önálló szállító-

repülő-raj szervezetében, mely később önálló repülőszázad lett a repülőtechnika mennyiségi

fejlődése alapján.105 Látható, hogy ebben az időszakban is a feladatrendszer határozta meg a

szervezetet. Besorolása pedig a technika és ezzel összefüggésben a személyi állomány nagy-

ságától függött. A forradalom utáni években is ez az elv érvényesült gyakorlatilag napjain-

kig. Változás annyiban következett be, hogy a szállítórepülő-alegység, mint önálló század

megszűnt és integrálódott egy vegyes szállítórepülő-ezred szervezetbe, majd a 2004-es át-

szervezéssel századként része lett egy harcászati repülőszervezetnek, és ez napjainkban is

így van. Ez érdekes megoldás, hiszen azonos feladatrendszerről egyáltalán nem lehet be-

szélni, sőt homlokegyenest ellenkező a feladatrendszer, viszont merev szárnyú repülő az

egyik is, és merev szárnyú repülő a másik is. A világ legtöbb hadseregében az alegység,

egység, magasabbegység felépítés a jellemző a feladatrendszernek megfelelően. Nagy or-

szágok esetében, mint az Egyesült Államok, létezik külön parancsnokság a stratégiai légi

szállítások végrehajtására. Ahogy említettem, a méret-mennyiség dönti el, hogy milyen

szervezeti keretek között működik az adott alakulat, a lényeg, hogy funkcionálisan a feladat-

rendszer legyen azonos.

2.5. A Magyar Légierő légi szállítóképessége a NATO szövetségi rendszerben

Ha jogi oldalról közelítem meg a kérdést, akkor nyilvánvaló, hogy a Magyar Hon-

védség légi szállítóképessége egyben a NATO képességének is része. Kérdés azonban, hogy

a NATO-nak szüksége van-e egyáltalán ilyen jellegű képességre, mint amivel jelenleg ren-

delkezünk. Távol álljon tőlem, hogy lekicsinyeljem azt, amink van. Egyszerűen fogalmazva

úgy gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló kapacitás kizárólag nemzeti szempontból fon-

tos és nekünk fontos, hogy legalább ez is van, hiszen a NATO nagy léptékben gondolkozik,

104 M. Szabó Miklós:A Magyar Királyi Honvéd Légierő a Második Világháborúban. Zrínyi Katonai Kiadó,
Budapest, 1987. 57. oldal.
105 Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 1945-1956. Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudo-
mányszervező Főosztály; Budapest; 1999. 90. old.
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hajtja-hajtatja végre a feladatokat, és mint tudjuk, a végrehajtás alapvetően nemzeti felelős-

ség. Éppen ezért tartom indokoltnak, hogy a légi szállítóképességünket a továbbiakban is

fenn kell tartani, sőt el kell mozdulni a fejlesztés, modernizáció irányába. Indokolják ezt az

országvédelmi feladatok, szövetségesi kötelezettségeink és a magyar katona iránti felelőssé-

günk.

2.5.1. Missziós hadműveleti területek és a légi szállítás összefüggései

„A Magyar Honvédség alapvető feladata, hogy teljes szervezetével és képességeivel

az ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét védelmezze, alapvetően szövetségi ke-

retekben, de a szövetséges erők megérkezéséig önállóan tevékenykedve.”106 Ugyanakkor az

ország védelme mellett a különböző missziók biztosítása is kiemelt feladatunk. Ezek sorából

is kiemelkedik az Afganisztánban zajló, NATO által vezetett ISAF misszió, melyhez kötő-

dően a Magyar Honvédség Baghlan tartományban egy Tartományi Újjáépítési Csoportot tart

fenn.

Emellett 2009. április 1-jéig magyar nemzeti irányítás és parancsnokság mellett működött a

nemzetközi repülőtér Kabulban (KAIA), mely feladatkört 2010. október 1-jétől 2011. április

1-jéig ismét elláttuk. Egy OMLT és egy Különleges Műveleti csoportunk kezdte meg tevé-

kenységét 2009-ben, és ehhez jönnek még a különböző törzsekben egyéni beosztásokban

szolgáló katonáink.

A másik nagy létszámú kontingens a balkáni misszió, mely létszámban a missziós

szerepvállalás közel felét jelenti. A balkáni térség légi szállítás szempontjából a harcászati

mélységet jelenti, így az ebbe a térségbe irányuló feladatokat a Magyar Honvédség saját re-

pülőgép-kapacitással meg tudja oldani. Itt elsősorban a személyi állomány műveleti területre

juttatására kell gondolni, hiszen a felszerelés, utánpótlás szállítása – ha azt sürgősség nem

indokolja – olcsóbban célba érhet földi szállítással. A balkáni térségbe a magyar AN-26 re-

pülőgépek általában a pristinai repülőtérre közlekednek. Ez a harcászati távolság az AN-26,

illetve hasonló kategóriájú repülőgép számára egy optimális, gazdaságosan üzemeltethető

járatot jelent.

A repülőgép a Magyar Honvédség tulajdona, a személyzet kiképzetten rendelkezésre

áll, illetve ezeken a feladatokon adott esetben kiképzés is folytatható. Könnyen belátható,

hogy egy ilyen járat esetében, ahol a Magyar Honvédség missziót végrehajtó személyi állo-

106 A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája - 1009/2009 (I.30.) Kormányhatározata léptette életbe.
III. fejezet, 12. pont.
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mányát váltjuk, szabadságoltatjuk, stb. költségként a hajózószemélyzet napidíja jelenik csak

meg, hiszen a többi költségtényező eleve benne van a Magyar Honvédség éves költségve-

tésében. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal rendelkezik számvetéssel, hogy egy AN-

26 repülőgép üzemórája mennyibe kerül, ha nemzetgazdasági feladatot hajt végre, vagyis ha

egy HM-n kívüli, polgári szervezet érdekében hajt végre szállítási feladatot. Ez napjainkban

1 millió forint plusz ÁFA. Ez tartalmazza a személyzet illetményét, a műszaki állomány il-

letményét, a gép amortizációját, az üzemanyag árát, stb. Ha ezt hasonlítjuk össze egy polgá-

ri légitársaság ajánlatával, könnyen lehet, hogy a polgári cég tűnik olcsóbbnak. Ez azonban

megítélésem szerint alapvetően téves szemlélet, hiszen a felsorolt költségek rendelkezésre

állnak, a gép, a személyzet, stb. a „miénk”, vagyis egy üzleti ajánlat elbírálásakor nem vehe-

tő figyelembe, hiszen akkor ezeket a költségeket kétszer számítjuk fel saját magunknak. Mi-

ért állítom ezt: egy AN-26-os repülőgép nagyjavítása 701 400 000 forint. Egy nagyjavítás

után a repülőgép 5 000 órát repülhet (a nagyjavítással ennyi repülési időt fizetünk ki ma-

gunknak). Ezek alapján a repülőgép nagyjavítási költségének az egy repülési órára vetített

értéke: 701 400 000/5 000═140 280 forint/óra. Vagyis számításaim szerint a honvédség ré-

szére ennyibe kerül egy légi óra az AN-26 esetében.107

A repülési idő a hajózóállomány kiképzésére rendelkezésre áll a jártasság-

fenntartására biztosított kiképzési időben. Az ehhez szükséges üzemanyagot és egyéb fenn-

tartási anyagokat szintén tartalmazza a költségvetés. Vagyis „csak” azt kell tennünk, hogy

amink van, és amire van, azt rendeltetésszerűen alkalmazzuk, használjuk. A gyakorlatokon

való részvétel, illetve a valós harci alkalmazás jelenti a leghatékonyabb kiképzést és a meg-

szerzett képesség, ismeret szinten tartását.

A Balkánon zajló események várhatóan még egy-két évtizedig feladatot jelentenek a

Magyar Honvédség részére, mivel a térség meghatározó Magyarország biztonsága szem-

pontjából. Kézenfekvő, hogy a többi, ott szolgáló nemzethez hasonlóan, a személyi állomá-

nyunk mozgatását alapvetően a leggazdaságosabb és legegyszerűbb módon, a rendelkezésre

álló szállító repülőgépeinkkel oldjuk meg.

A Magyar Honvédség másik kiemelt fontosságú hadműveleti területe Afganisztán.

Az ISAF-misszió keretén belül mintegy 400 fő teljesít szolgálatot különböző beosztásokban,

kötelékekben. Ennek az állománynak az ellátása, kihelyezése, szabadságoltatása nemzeti

feladat. Ezt a feladatot különböző módokon lehet megoldani. Az egyértelmű, hogy a nagy

távolság és a kontinentális (szárazföldi) elhelyezkedés miatt a személyi állomány, és az

107 Nagy József: A Magyar Honvédség légi szállítási szükségletei. ZMNE. Budapest; 2009. 22. oldal.
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anyagi-technikai eszközök mozgatására csak a légi szállítás jöhet szóba.108 Könnyen belát-

ható, hogy a Magyar Honvédség szállító repülőgépei nem alkalmasak stratégiai léptékű fel-

adat végrehajtására, illetve a szállítókapacitás mértéke nagyságrendekkel elmarad az igé-

nyektől.

Emiatt szállítási igényeinket keretszerződések alapján, más nemzetek szabad szállí-

tókapacitását igénybe véve tudjuk teljesíteni. Az MH stratégiai légi teher- és személyszállí-

tási kapacitásszükséglete (évente és NRF-en alapulva) a 3. számú táblázat szerint foglalható

össze. A repülések, repült órák teljesítéséhez szükséges idő és a légi járművek száma fordí-

tottan arányos.

CARGO
normál

C-130 300 óra AN-26, charter
ATARES

AN-124 352 óra SALIS charterCARGO
túlméretes

C-17 240 óra HAW charter

Szem. száll. B-737 192 óra Charter ATARES

3. számú táblázat: A Magyar Honvédség stratégiai légi-szállítási szükséglete a missziós feladatok
alapján

Forrás: HM Fegyverzeti Hadbiztosi Hivatal számvetése109

A szövetség keretein belül néhány nemzet saját légihidat üzemeltet és ezeken a jára-

tokon a szabad kapacitást igénybe tudjuk venni. Ez általában 500-600 euró/ fő/ járat költsé-

get jelent.

ÉvSzállítás típusa
2005. 2006. 2007. 2008.

Bérelt repülőgép [db] 23 33 27 48
Szállított teher [t] 234,5 662 170 170
Szállított személyek
száma [fő] 1553 1777 3294 4496
Egyéb plusz igények ISAF egyéni

beosztásúak pi-
hentetése: hol-
land légierő 14
alkalom, 416

fő.

Pihentetés 40
alkalom, 1179

fő; anyag szállí-
tás 6 alkalom 42

t.

Pihentetés 30 al-
kalom, 850 fő

német, holland,
skandináv légi-

hídon.

Pihentetés 47
alkalom, 708 fő
és anyag szállí-
tás 12 alkalom

45 t.

4. számú táblázat
Forrás: MH Katonai Közlekedési Központ

108 A hadműveleti terület jelenlegi sajátossága, hogy a fenyegetettség magas, a helyzet rövid időszak alatt is
gyorsan változhat. Ilyen helyzetben minden eszközre, anyagra a lehető legrövidebb időn belül van szükség. A
hajóval történő szállítás, vagy más költségtakarékos, ám hosszú idejű kijuttatási mód a hadműveleti területen
feladatot ellátó személyi állomány biztonságát veszélyezteti.
109 ATARES-Air Transport&Air Refuelling and Exchange of other Services: Légi-szállítási és légi utántöltési
valamint más szolgáltatások cseréjéről szóló szerződés, melynek Magyarország is tagja 2009 óta.
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Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor szabad kapacitások nem állnak ren-

delkezésre. Ilyenkor bérelt charter járatokat kell szerveznünk, mely természetesen költsége-

sebb, általában 600-750 euró/ fő/ járat. Évente átlagosan mintegy húsz alkalommal kell

igénybe venni ezt a megoldást. A 4. számú táblázatban bemutatom, hogy a 2005. és 2008.

között hány alkalommal biztosítottuk a missziós feladatok ellátását bérelt repülőgépekkel, a

szállítások során hány katonát és mennyi hadianyagot, egyéb felszerelést szállítottunk ki a

műveleti területre. A számok beszédesek, meggyőződésem, hogy ilyen volumenű szállítási

igény teljesítéséhez szükség van saját szállító-kapacitásra. A 21. és 22. ábrákon a 2010-ben

teljesített missziós személy és teherszállítási adatok láthatók. Ezekért a szállításokért termé-

szetesen mindig fizetünk – másoknak.

21. és 22. ábrák. Személy és teherszállítások megoszlása 2010-ben (AN-26 nélkül)
Forrás: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

És még néhány adat a 2011-es év légi-szállítási feladataiból a 23. és 24. ábrákon.

23. 24. ábrák. Légi személy és teherszállítás 2011. első félévben
Forrás: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
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A rendelkezésre álló statisztikai adatokat elemezve, 2005. és 2008. között mintegy

2,5-3,5 millió euró az a költség, melyet a légi személyszállításokra és újabb mintegy 3 mil-

lió euró, melyet az anyagszállításokra más nemzeteknek fizettünk. Vagyis négy év alatt

mintegy 6 millió euróba került a hiányzó képesség előteremtése, és mindez nem akkor, ami-

kor nekünk kell, hanem akkor, amikor szabad kapacitás áll rendelkezésünkre. Az interneten

böngészve, ha beírjuk például, hogy C-130 ára, hamarosan nagyon sok adatra bukkanunk. A

legújabb C-130J verzió 66 millió USD, de használtan, jó állapotban lévő C-130 repülőgépet

fele áron is lehet kapni. Közgazdász szakemberek pontosan kiszámíthatják, mennyi idő alatt

térül meg egy ilyen nagy értékű beruházás. Én az alkalmazói oldalról, egyszerűen közelítem

meg ezt a problémát. Egy használt gép esetében, ha csak az általunk másnak kifizetett ösz-

szegeket veszem alapul, mintegy 28-30 évnyi bérleti díjat fizetünk ki egy gépért. Azonban,

ha az a gép a miénk, ezt az összeget még egyszer nem fizetjük ki, illetve ha csak egy hason-

ló kis nemzet bérel szabad kapacitást, már megtermelte az árát. Mint már utaltam rá, a kato-

nai szállítógép-piacon hiány van. Ezek a repülőgépek szinte folyamatosan repülnek, illetve

kell is hogy repüljenek, mert amíg a levegőben vannak, addig kerül a legkevesebbe a fenn-

tartásuk. Egy ilyen repülőgép üzemben tarthatósági ideje 40-45 év. Bőven megtermeli a be-

szerzésére és fenntartására fordított költségeket, és akkor áll rendelkezésre, amikor nekünk

kell.

Másik alternatíva, hogy a C-17 programban meglévő repülési időnket vesszük igény-

be. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a C-17-es repülőgép egy kifejezetten stratégiai

léptékű feladatok teljesítésére megalkotott légi jármű, így hazánk részére egy ilyen – kifeje-

zetten stratégiai képességű – repülőgép birtoklása nem indokolt. A részvételünk a C-17

programban azért fontos, mert ezzel egy NATO/többnemzeti közös katonai bázis alakul ki

Magyarországon a pápai repülőtéren. Túl azon, hogy a pápai kistérség gazdaságára is pozi-

tívan hat a bázis működése, igen jelentős Magyarország politikai megítélése szempontjából

ez a projekt. Ezeket a tényezőket azért említettem meg, mert az, hogy mennyi repülési idő

hívható le egy részes nemzet által, az attól függ, hogy az adott nemzet mennyi repülési időt

vásárol. Könnyen belátható, hogy Magyarország nem rendelkezik jelentős lehívható repülési

idővel. Vagyis azt a repülési időt – mintegy negyven óra évente az eredeti elgondolás sze-

rint, 2010-ben húsz óra –, amely rendelkezésre áll, be kell osztani, illetve bizonyos mértékig
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tartalékolni kell rendkívüli helyzetek kezelésére, legyen szó rendkívüli anyagszállításról,

vagy a személyi állomány mozgatásáról.110

Ugyanez a helyzet a már említett SALIS-szerződéssel is. Célszerű megvizsgálni,

hogy figyelembe véve a Magyar Honvédség jövőbeni feladatait, szükséges-e a stratégiai fel-

adatok ellátására is alkalmas szállító repülőgép rendszeresítése. Véleményem szerint szük-

ség lenne ilyen képességre a Magyar Honvédségnél is, vagyis olyan repülőgépre, mely a kö-

zepes harcászati szállítórepülő kategória felső szegmensét jelenti, tehát képes stratégiai lép-

tékű feladatok ellátására is. A környezetünkben erre is van példa. Ausztria az 1990-es évek-

ben kialakított katonai stratégiája alapján hozzánk hasonlóan, mintegy 1000 főben határozta

meg a békefenntartó missziókban részt vevő katonák létszámát. Ezen missziók biztosítása

érdekében Nagy-Britanniától vásároltak használt C-130 típusú repülőgépeket. Szintén alter-

natív lehetőség lenne a kifejezetten katonai szállító repülőgépek mellett utasszállító géppel,

gépekkel is rendelkezni. Ezt elsősorban a már említett kontingens-váltások indokolnák, hi-

szen a bérelt charter járatok is utasszállító repülőgépekkel bonyolódnak. A német légierő

Airbus A320, a holland KC-10, de még a velünk összemérhető cseh légierő is rendelkezik

Airbus A319 típusú személyszállító repülőgéppel.111

Miért érdemes egy légierőnek, katonai szervezetnek elsősorban személyszállító gép-

pel rendelkeznie? Ezek a gépek mindig rendelkezésre állnak, nagy szállító-kapacitással ren-

delkeznek, ezért sok személyt, katonát szállíthatnak. A kereskedelmi szabadpiacon az árak

tervezhetetlenül hektikusak, emellett a műveleti területre való eljutás is bizonytalan, diplo-

máciai és biztonsági okokból. Gondot okoz ugyanis, hogy sok polgári légitársaság nem re-

pül közvetlenül az alkalmazási területre, illetve a megkövetelt leszállító berendezések hiá-

nya esetén nem vállalják a szállítást.

Az adott (eseti) bérleti konstrukció a mindenkori legkedvezőbb ajánlat alapján ké-

szül, de a polgári gépekkel a katonai képességek elérésére nincs lehetőség. Szerencsére rit-

kán tapasztalt, de valós hátrány, hogy válsághelyzetben (pl. katasztrófák idején is), válság-

övezetekben a légi szállítás árai az „egekbe szöknek” vagy elérhetetlenné válnak egyes gép-

110 Az emlékezetes 2004. december 26-i cunami katasztrófa után minden nemzet, amely légi szállító-
kapacitással rendelkezett, a saját polgárait mentette ki a térségből. Gyakorlatilag szabad légi szállító-kapacitás
nem állt rendelkezésre. Egy váratlan hadműveleti helyzetben hasonló szituációba kerülhetünk - gyors evakuá-
lás egy adott hadműveleti területről csak saját szállító-kapacitás meglétével biztosítható.
111 2009 első félévében Csehország volt az EU soros elnöke. Az év első napjaiban kirobbant palesztin-izraeli
konfliktus kapcsán a világ TV híradói mutatták, amint az EU soros elnöke a cseh miniszterelnök Mirek
Topolánek a cseh légierő Airbus gépével utazott Gázába, Brüsszelbe.
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típusok. Emiatt tartják a NATO és az EU katonai tervezői alapvető fontosságúnak a saját

(nemzeti vagy többnemzeti) tulajdont vagy a teljes idejű bérletet.112

Ezek a repülőgépek alkalmasak arra, hogy a légi utántöltő lehetőséget is biztosít-

sák.113 Egy ilyen kategóriájú gép birtokában megoldódna az állami vezetők szállításának

problémája is, beleértve a vezető protokoll, vagy szakember kísérők szállítását is. Fontosnak

tartom megjegyezni, hogy a magyar katonai beszerzési gyakorlatban mindig új gépekben

gondolkodunk. A szállítógépek piacán teljesen természetes, hogy használt gépeket is ajánla-

nak, nekünk is ezt az utat kellene követni. Ezekkel a repülőgépekkel az említett országok

biztosítani tudják a szükséges légi szállító-kapacitást, mely nemzeti hadseregük kiszolgálá-

sához szükséges, illetve szükség és lehetőség szerint szabad kapacitásukkal más országok

igényeit is ki tudják elégíteni térítés ellenében. Erre a gondolatra alapozva jött létre az Euró-

pai Légi-szállítási Parancsnokság – European Air Transport Command-EATC –, mely 2010.

szeptember 1-jén alakult meg. A négy alapító tagország mellett 5 társult, illetve megfigyelő

nemzet fontolgatja a csatlakozást. A parancsnokság hatáskörébe rendeltek 167 db repülőgé-

pet (Németország 79-et, Franciaország 60-at, Belgium 20-at, Hollandia 8-at), melyekkel a

szállítási műveleteket optimalizálva a kiadásokat csökkentik. A nemzetek végső soron fenn-

tartják az elvi jogukat a gépek és a személyzet visszarendelésére. A konkrét szállításokon

túlmenően az EATC foglalkozik kiképzéssel, logisztikai támogatással, szabályzók fejleszté-

sével is. Magyarország is csatlakozhatna az Európai Légi-szállítási Parancsnoksághoz, ha

lenne megfelelő repülőgépünk.

Következtetések

A Magyar Honvédség alapvető és elsődleges feladata az ország védelme, amit követ

a változatlanul fontos NATO-felajánlásokból és kötelezettségekből fakadó feladatteljesítés.

Napjainkban a Magyar Honvédség mintegy 1 000 főt állomásoztat különböző missziókban a

világ több pontján, NATO-EU-ENSZ-békeműveletekben. A kontingens közel fele a Balká-

non teljesít szolgálatot, melynek közelsége meghatározó Magyarország biztonsága szem-

pontjából. Jelentős erőkkel veszünk részt a NATO által vezetett ISAF misszióban, Afganisz-

tánban. Ez a két meghatározó hadműveleti térség, – a közeli Balkán és a több ezer kilomé-

112 Vigh Attila: A merevszárnyú légi szállító képesség jelene és jövője. Tanulmány a hadfelszerelési bizottság
részére. Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal; Budapest, 2011. 11. oldal.
113 A Gripen repülőgépek alkalmazása megkívánja a hajózóállomány légi utántöltő-kiképzését. Az utántöltő
gépek rendelkezésre állásáért fizetnünk kell. A kiképzettség fenntartásához folyamatos gyakoroltatás kell.
Hosszú távú feladat, gazdaságosabb saját lehetőséggel rendelkezni, mely mások részére bérbe adható.
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terre lévő Afganisztán – komoly feladatot jelent a csapatok kihelyezése, ellátása, váltása

szempontjából.

A hadműveleti területek távolsága, a szükséges gyorsaság-időtényező indokolja a lé-

gi szállítás alkalmazását. A Magyar Honvédség rendelkezik bizonyos légi szállító-

kapacitással, amely alapvetően kis részben képes csak az igényeinket biztosítani. E meglévő

képesség alkalmas a balkáni hadműveleti térség kiszolgálására, ha a személyi állomány pi-

hentetéséről, kisebb létszámú váltásáról, kis mennyiségű anyag, utánpótlás kijuttatásáról van

szó. A rendszerben tartott AN-26 szállító repülőgépek technikai képességei alapján harcá-

szati feladatok végrehajtására alkalmasak. A további igények kielégítése különböző, több-

nyire polgári légi szállítógépek bérlésével történik. Az afganisztáni térségbe a Nehéz

Légiszállító-ezrednél meglévő korlátozott C-17 repülő időnk mellett csak bérelt járművek-

kel tudunk eljutni, részben a szövetséges légihidak igénybevételével, részben bérelt repülő-

gépek alkalmazásával.

A fentiek alapján indokolt lenne saját harcászati-hadműveleti feladatok, szállítások

végrehajtására alkalmas szállító repülőgépekkel rendelkezzünk. Úgy gondolom, hogy ezek-

nek a repülőgépeknek a harcászati kategória két szegmensébe kellene tartozni, vagyis 6 da-

rab repülőgép amely kisebb kapacitású harcászati szállító repülőgép és 4 darab a harcászati

kategória felső szegmensébe tartozó, mellyel adott esetben startégiai léptékű szállítás is vég-

rehajtható, ésszerű időtényezőn belül. Ebben az esetben az állomány részbeni váltása, anya-

gok utánszállítása és ami a legfontosabb, váratlan helyzetek kezelése esetén is rendelkez-

nénk szállító repülőgéppel. Ezt a stratégiai szállító-kapacitást adott esetben más nemzetek

részére mi is ki tudnánk ajánlani, vagyis bérszállításokat tud teljesíteni. Ez azt jelentené,

hogy a hajózóállomány kiképzettségét, felkészítésének szinten tartását hadműveleti felada-

tok folyamatos teljesítésével, finanszírozottan a fenntartási költségeket jelentősen csökkent-

ve tudnánk tervezni és teljesíteni. Így rendelkezésünkre állna váratlan helyzetekben egy sa-

ját szállító-kapacitás. A hajózóállomány kiképzettségét a folyamatos tréning mellett a szö-

vetség gyakorlatain történő részvétellel, illetve szimulátoros gyakoroltatással kell szinten

tartani. Utóbbi nagyban növeli a hajózóállomány biztonságát, rutinját a repülési feladatok

végrehajtásában, ami szimulátor idő bérlésével, vagy saját eszköz beszerzésével lehet bizto-

sítani. A saját tulajdonú berendezés a folyamatos rendelkezésre állást, illetve a szabad kapa-

citás értékesíthetőségét teszi lehetővé. Az MH az ország védelme mellett jelentős erővel

vesz részt a különböző missziókban. Katonáink feladat végrehajtását, biztonságát a rendel-

kezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásával a meglévő technikai eszközök gazdaságos

alkalmazásával és új technikai eszközök rendszerbe állításával kell biztosítanunk.
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3. A HELIKOPTER-ALEGYSÉGEK FELADATAI, LEHETŐSÉGEI

3.1. A helikopter-repülés fejlődéstörténete

A helikopter a laikus szemlélő számára egy különös repülőeszköz, amely annak elle-

nére képes a levegőbe emelkedni, hogy lennének szárnyai. Érdekes, hogy a reneszánsz korá-

tól kezdve az első kísérletezők a madarakat próbálták utánozni, s így a repülést csapkodó

szárnyakkal képzelték el. Ebből az időből maradt ránk Leonardo da Vinci terve egy „heli-

kopter” szerű szerkezetről, melyet ő levegőspirálnak nevezett el.114

25. ábra: Leonardo da Vinci féle spirál.
(Forrás: Everett-Heath-Military Helicopters)

Évszázadokon keresztül számtalan

próbálkozó, feltaláló dolgozott azon,

hogy repülőképes szerkezetet hozzon lét-

re. A múlt század elején, 1903-ban emel-

kedett először a levegőbe motor hajtotta

repülőgép. A próbálkozások a függőleges

fel- és leszállás képességéért tovább folytatódtak. Már az I. Világháború éveiben az Oszt-

rák-Magyar Monarchiában is folytak kísérletek függőlegesen fel- és leszállni képes szerke-

zetekkel. 1916-ban Petróczi István, Kármán Tódor és Zurovecz Vilmos – a sérülékeny tü-

zérségi kötött megfigyelő ballonok helyettesítésére – kötött megfigyelő helikoptert szerkesz-

tett, amivel sikeres repüléseket végeztek. A 26. ábrán, a továbbfejlesztett PKZ- 2 változat

látható.

26. ábra:  Petróczi-Kármán-Zurovecz PKZ-2 27. ábra: Asbóth-féle helikopter

114 Everett-Heath E. J., Moss G. M., Mowat A. W.  and Reid K. E. - Military Helicopters. Royal Military Coll-
ege of Science, Shriwenham, UK, 1989; 1 oldal.
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Az 1930-as években a németek és az olaszok mellett a magyarok is előállítottak már

olyan kísérleti példányokat, melyek huzamosabb ideig a levegőben tudtak maradni. Asbóth

Oszkár 1929 és 1931 között négy helikoptert is épített. Az utolsó modell 30 méterre emel-

kedett, 3,2 kilométert tett meg 19 km/órás sebességgel (27. ábra). Kormányzását a forgó-

szárnyak leáramlásába helyezett kormánylapokkal oldották meg, de ez a megoldás nem bi-

zonyult igazán hatékonynak.

Az első igazi, sorozatban gyártott helikopter 1949-ben szállt fel az Egyesült Álla-

mokban, a Sikorsky S-55. Az ötvenes években már megjelent a helikopter a hadseregekben

is, elsősorban felderítő, futár és sebesült szállító feladatkörben. A harci alkalmazás kitelje-

sedése a 60-as években következett be a vietnami háborúban. Először ekkor került sor a he-

likopterek tömeges alkalmazására és mutatkozott meg teljes alkalmazási spektrumában,

mint különleges repülő és egyben harci eszköz is. Azóta e légi járművek minden hadsereg

fegyvertárában jelen vannak, a legszélesebb felhasználási körben. Megtörtént az eszköz

specifikációs fejlődése, vagyis amellett, hogy a helikopter egy széleskörűen alkalmazható

repülőeszköz, speciálisan, egy adott feladatra is kifejlesztett változatok jelentek meg (pl.

harci, kutató-mentő, „légi daru”, stb.). A repülésen belül a helikopteres szakemberek is meg-

teremtették saját szakmai közéletüket, rendszeresek a nemzetközi szakmai szemináriumok,

konferenciák, kialakult és fejlődik a helikopteres média. Meggyőződésem, hogy éppen e re-

pülőeszköz, a speciális lehetőségeiből adódóan még látványos fejlődésen fog keresztül

menni.

3.2. A helikopter-műveletek jellemzői

A helikopterek napjainkban meghatározó tényezői a világ valamennyi fegyveres ere-

jének, mivel a harcászati feladatok igen széles és változatos spektrumában alkalmazhatóak

nagy harci hatékonysággal. A harcászati alkalmazhatóság széles köre ugyanakkor igényelte

a helikopterek specializálódását, így jöttek létre szállító-, felderítő-, harci, illetve napjaink-

ban megfigyelhető a kifejezetten kutató-mentő feladatok ellátására szolgáló típusok kialakí-

tása. Méret szerint pedig a szállító-, illetve a nyugati terminológia szerinti többfeladatú (el-

sősorban szállító-) feladat-rendszeren belül a könnyű, közepes és nehéz kategóriájú helikop-

terek jelentek meg.

A helikopterek minden egyes típusa, vagy kategóriája rendelkezik saját, speciális re-

pülési-műszaki jellemzőkkel, melyek meghatározzák a típus elsődleges alkalmazását, azon-

ban vannak olyan általános érvényű alkalmazási tulajdonságok, melyek predesztinálják ezt a

repülő-szerkezetet a szárazföldi műveletekben történő széles körű alkalmazásra.
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Ezek a jellemzők a következők:

 sokoldalúság: a helikopter speciális feladat mellett más jellegű tevékenységre is

alkalmas. Például egy szállítóhelikopter közvetlen tűztámogatást is végrehajthat a

fedélzeti fegyverzetével.

 mozgékonyság: a helikopterek működését nem korlátozzák a terepakadályok,

mint például egybefüggő vízfelület, mocsár, erdők, természeti, vagy ember készítette

akadályok, hegyek. Az üzemeltetéshez nincs szükség kiépített repülőtérre, vagy elő-

készített leszállóhelyre. A személyi állomány be- illetve kirakodása függési helyzet-

ben is (a talaj felett lebegve) végrehajtható.

 rugalmasság: a helikopterek sokoldalúsága és mozgékonysága mellett az a ké-

pességük, hogy gyorsan képesek áttelepülni, reagálva a harcászati helyzet változásai-

ra. További előny, hogy a terep adta lehetőségeket – rejtés, fedezés – maximálisan

képesek kihasználni.

 gyors reagáló képesség: a szárazföldi műveletek biztosításában részt vevő heli-

kopterek a támogatott erők közelében települnek, így biztosított a helikopter mozgé-

konyságának és rugalmasságának a kihasználása. A gyors reagáló képesség fokozha-

tó például az úgynevezett földi készenlét közbeeső leszállóhelyen, vagy riasztás hí-

vásra harcászati fogások alkalmazásával.

 meglepetés: a helikopter sebessége, nagy manőverező képessége révén, földkö-

zeli magasságon, terepkövetéssel képes repülni nappal (a többi NATO-ország légi-

erejében éjjel is), amellyel meglepetést lehet elérni.

 sebezhetőség: a helikopterek feladataikat a harcmező felett olyan magasságon

hajtják végre, hogy kiváló célpontul szolgálnak minden létező és szóba jöhető tűz-

eszköz számára a földről és a levegőből egyaránt. Ez a fenyegetettség azonban

nagymértékben csökkenthető a harcfeladat körültekintő megtervezésével, manőverek

alkalmazásával, a terep adta rejtő képesség kihasználásával.

3.2.1. Helikopter-műveletek korlátai

A helikopternek, mint repülőeszköznek, vannak bizonyos technikai sajátosságai, me-

lyeket az alkalmazásnál figyelembe kell venni. Ezek az alábbiak:

Teljesítmény-korlátozások:

 A magasság és a levegő hőmérsékletének hatása; a levegő sűrűsége, hőmérsékle-

te befolyásolja a hajtóművek teljesítményét és a forgószárny vonóerejét. Nagy ma-
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gasságban és magas környezeti levegő-hőmérséklet esetén a levegő sűrűsége csök-

ken, következésképen a forgószárny vonóereje is kisebb lesz. Ennek következtében a

szállítható hasznos teher tömege drasztikusan csökken, illetve a helikopter manőve-

rező képessége jelentősen leromlik. Számtalan baleset következett be magashegyi

vagy trópusi alkalmazás esetén, ennek a fizikai körülménynek a figyelmen kívül ha-

gyása miatt.

 A szállítható hasznos teher és a hatótávolság fordított arányban állnak egymás-

sal. A gyártók szállítható hasznos teherként rendszerint azokat a maximális értékeket

adják meg, amelyek a helikopter szerkezeti szilárdságából és teherterének geometriai

méreteiből adódnak. A napjainkban katonai alkalmazásban lévő szállítóhelikopterek

tehertér méretét és szállító-kapacitását hasonlítja össze a 28. ábra. Rendszerint a fe-

délzeten elhelyezhető teher típusát (pl. az un. gördülő technikáét) meghatározza,

hogy van e hátsó tehertér-ajtó, vagy sem. A harcbevetésre szállítható személyek szá-

mának meghatározásánál figyelembe kell venni felszerelésük tömegét is. E szerint

normázva, a 29. ábráról olvasható le a szövetségen belül használatos szállító-

helikopterek fedélzetén elhelyezhető katonák száma. Természetesen ezeket az ada-

tokat lényegesen módosíthatják a szállítandó egyéb teheráru tömege/mérete, a repü-

lés klimatikus viszonyai, az induló hely tengerszint feletti magassága és/vagy az elő-

írt szállítási távolság. (Például a MI-8 típusú helikopter esetében is a megadott 4

tonna maximális tömegű terhet csak csökkentett üzemanyag-feltöltés mellett képes

megemelni és szállítani a légi jármű a fel/leszálló hely magassága, a levegő hőmér-

séklet függvényében.) A felsorolt nehézségek nem, vagy alig jelentkeznek levegőben

üzemanyaggal utántölthető helikoptereknél, hazánk azonban nem rendelkezik ilyen

típusokkal.

28. ábra Tehertér mérete és a szállító kapacitás          29. ábra Szállítható katonák száma a fedélzeten

Forrás: Óvári
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30. ábra CH-47 külső függesztménnyel For-

rás: Óvári

A helikopterek terheiket úgyne-

vezett külső függesztéssel is szállíthatják

(30. ábra). Ez a szállítási mód adott har-

cászati helyzetben hasznos, mert gyors,

ugyanakkor vannak bizonyos korlátozó

tényezők is (pl. az instabilitást és így kormányozhatatlanságot okozó esetleges teher-

belengés miatt) a csökkentett utazósebesség. Mindebből következik, hogy külső függesztésű

teherrel repülve jelentősen kisebb a manőverező-képesség, gyakorlatilag kizárt a földközeli,

terepkövető repülés.

Az éjszakai alkalmazás napjainkban egyre inkább alapképességgé válik. Amíg pár

évvel ezelőtt éjszaka csak biztonságos magasságban lehetett a helikopterekkel feladatot vég-

rehajtani, addig napjainkban, köszönhetően az éjjellátó készülékek elterjedésének, hadmű-

veleti területen a feladatok döntő többségét éjszaka hajtják végre, éjjellátó készülék alkal-

mazásával (31. ábra), amelyek ténylegesen kitűnő tájékozódást tesznek lehetővé (v. ö. 32.

ábrán ugyanazon település tiszta éjjel, közvilágítással /alul/ és éjjellátó készülékkel megvi-

lágított panorámaképét /felül/)

31. ábra: Magyar helikopter pilóta NVG készülékét
állítja be. Forrás: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

32. ábra: Település képe vizuálisa éjjel
és NVG készülékkel. Forrás: Óvári
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Időjárási korlátozások:

 A helikopter alkalmas korlátozott látási viszonyok és alacsony felhőalap mellett is

repülést végrehajtani. Ebben az esetben a vizuális felderíthetőség mellett változatla-

nul megmarad azonban a radar- és termikus felderíthetőség lehetősége.

 Jegesedési viszonyok között, intenzív hóesésben, vagy porviharban repülést vég-

rehajtani gyakorlatilag lehetetlen, illetve erősen korlátozott.

 Az erős turbulencia hatással van, vagy gátolhatja a forgószárnyak indítását és leál-

lítását; hegyvidéki, erősen átszegdelt területen, a turbulencia veszélyes a helikopter

repülésére.

Az „erők megóvása”:

A helikopter-műveletek tervezésénél számításba kell venni az „erők védelme – force

protection –” kérdéskört is. A helikopter-kötelék védelmét a gyülekezési körletben a támo-

gatott szárazföldi alegység biztosítja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor más erők látják el

ezt a feladatot. A helikopteregység, -alegység állandó települési helyét pedig, legyen szó

akár béke elhelyezési körletről, akár hadműveleti területen történő állandó települési hely-

ről, külön őralegységgel, illetve a bázis általános őrzés-védelmi rendszerén belül védik meg.

Logisztikai támogatás:

Bár a mai kor követelményeinek megfelelő modern helikopterek bázisuktól távol,

hosszabb idejű autonóm üzemeltetésre is alkalmasak, de ez viszonylag nagyszámú kiszolgá-

ló állomány közreműködését igényli. Ebből adódóan a helikopter-alegységek átcsoportosítá-

sakor – függetlenül az alegység nagyságától – a szállító-kapacitás egy részét szükségszerűen

a saját állomány és felszerelés mozgatására kell igénybe venni. Hasonlóan ehhez, néhány

helikopter szükséges a saját üzemanyag és lőszer, rakéta, stb. közbenső leszállóhelyekre115

történő kijuttatására. A rendelkezésre álló helikopterek számának és a szállítási kapacitásnak

ezt az átmeneti csökkenését a támogatott egységnek számításba kell vennie a helikoptererők

optimális alkalmazhatósága érdekében.

Alkalmazhatóság:

A kiszolgálási rendszer rugalmassága lehetővé teszi a rövidebb idejű fokozott műve-

leti alkalmazhatóságot. Például fokozott igénybevétel a jó időjárás maximális kihasználása

érdekében, vagy nem tervezett feladatok végrehajtásának szükségessége esetén. Azonban

115 Közbenső leszállóhely-Forward arming and refueling point (FARP): az állandó települési hely és a harci al-
kalmazás körzete között kialakított depóhely, annak érdekében, hogy a helikopterek minél több időt tudjanak a
harctevékenység körzetében tartózkodni.
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ebben az esetben az elmaradt karbantartásokat pótolni kell, mely időre időlegesen csökken a

bevethető gépek száma.

Hajózószemélyzet bevetési intenzitása:

A mai modern helikopterek alkalmasak a folyamatos, 24 órás igénybevételre. A

SHAPE meghatározta, hogy békeidőben a személyzet-helikopter arány 1,5:1 legyen, azon-

ban a gépszemélyzetek kimerültsége a hadműveleti területen komoly következményekkel

járhat, így az adott művelet során elviselhető maximális terhelést mindig figyelembe kell

venni, ezért ezt az arányt növelni célszerű.

ABVR-környezet:116

Habár a gépszemélyzetek egyéni ABVR védőeszközei egyre inkább rendelkezésre

állnak, a tényleges, vagy fenyegető ABVR-környezeti viszonyok korlátozásokat jelenthet-

nek a helikopterek műveleteire. Ez a korlátozás megnyilvánulhat abban, hogy meg kell te-

remteni a helikopter és a személyzet mentesítésének feltételeit a hadműveleti területen. Ve-

gyi fenyegetettség esetén számolni kell a hajtóművek üzemeltetésére veszélyes környezeti

tényezők megjelenésével is, mely adott esetben lehetetlenné teheti a repülést.117

33. ábra: „Gamma” radioaktív sugárzást érzékelő felderítő konténer
MI-24 helikopterre fejlesztve

Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

116 ABVR-Atom-Biológiai-Vegyi-Radiológiai környezet, melyben a tevékenység folyik.
117 Helikopter Műveletek doktrína. MH Légierő Parancsnokság, Veszprém, 2006. 9-11.oldal.
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3.3. A helikopter-képesség erőforrásai, szervezetei

A helikopterek által megjelenített képesség hatékony alkalmazásához megfelelő és

elegendő erőforrás, valamint ésszerű szervezeti keret szükséges. Mint minden képesség

meghatározó eleme elsődlegesen az ember a meglévő, megszerzett tudásával, így először a

humán erőforrás igényt kívánom megvizsgálni.

3.3.1.A helikopter-képesség humánerőforrása

Egy meglévő képesség értékét nem elsősorban az adott technikai eszköz minősége

határozza meg, feltételezve, hogy az adott kor technikai színvonalán áll. Természetesen az is

nagyon fontos, hiszen megfelelő eszköz nélkül nehéz eredményesen tevékenykedni. Véle-

ményem szerint ugyanakkor a humántényező is nagyon meghatározó egy képesség kialakí-

tásánál, fenntartásánál.

Mint azt már a szállítórepülők esetében is említettem, a repülőcsapatoknál a harcoló

állomány a hajózópilóta személyzet. Az üzemeltetett technikai eszköz sajátosságai okán fel-

sőfokú végzettség, ismeretszint az alapkövetelmény a hajózókkal szemben. Ehhez szükséges

az angol nyelv ismerete a NATO STANAG 6001 SLP 3333 követelmény szintjének megfe-

lelően. Hasonlóan a repülőgép-vezetők kiválasztásához, a helikoptervezető-jelölteknek is –

a jelenlegi válogatási rendszerben – valamilyen felsőfokú diplomával kell rendelkezni.

Egészségügyi alkalmasság esetén, mivel katonai pilótákról van szó, egy katonai alapképzést

kell végrehajtani a MH Központi Kiképző Bázisán. Ezt követi az ejtőernyős alapképzés, hi-

szen az ejtőernyő a hajózószemélyzet elsődleges túlélőeszköze. Minden jellegű repülőki-

képzés elengedhetetlen része az ejtőernyős-képzés. Az alapozó ismeretek megszerzése után

kezdődik a felkészülés a repülési alapok elsajátítására, ami jelenleg JAK-52 kiképző repülő-

gépen történik. Felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges egy helikoptervezető-

pilótajelöltet merev szárnyú repülőgépen képezni. A válasz több összetevőből áll. Először: a

jelenlegi rendszerben az egészségügyi követelmények azonosak, vagyis mindenki lehet har-

cászati repülő. Mivel igen kevés a válogatási lehetőség a pilótajelöltek között, így függetle-

nül attól, hogy valaki helikopterre akar kerülni, a rendszer működési sajátossága alapján le-

het, hogy „meggyőzik”, miszerint legyen harcászati pilóta. Másodszor, mivel nem szület-

tünk a levegőbe, így sokszor előfordul, hogy bármennyire is egészséges valaki és szeretne

pilóta lenni, a levegőben derül ki róla, hogy ott nem érzi jól magát, nem tud tájékozódni,

nem megfelelő a térlátása, stb. Ezért van szükség alapkiképző gépként egy egyszerűen üze-

meltethető és gazdaságosan fenntartható repülőeszközre, mely erre az alapképzésre megfe-

lelő. Ezért repültetjük (és nem csak mi, magyarok) a jelölteket ilyen kiképző gépen. És mi-
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vel itt alapképzésről, válogatásról van szó, ezért fontos, hogy függetlenül attól, miszerint a

jelölt később milyen szakterületen – fegyvernemnél – repül, az általános repülőszakmai kö-

vetelményeknek meg kell felelnie.

34. ábra: JAK-52 kiképző repülőgépek kötelék repülése
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

Miután a jelöltek az alapvető repüléstechnikai jártasságot és navigációs ismereteket

elsajátították, kerülhet sor a helikopter-kiképzésre. Harmadszor: a helikopter egy speciális

légi jármű, amely merőben más vezetési technikát igényel, mint egy merev szárnyú repülő-

gép. A forgószárnyak vezérlése a botkormánnyal és az egyesített gázkarral történik, míg az

útirányú vezérlés a faroklégcsavar állásszögének változtatásával, pedálokkal történik. Ez azt

jelenti, hogy a helikopter-pilóta mindkét keze és lába szükséges a helikopter irányításához

egyszerre. A helikopter a forgószárnyon és a faroklégcsavaron ébredő erők és nyomatékok

egyensúlya alapján végzi mozgását a térben. Ezeknek az erőknek és nyomatékoknak a vál-

toztatásával vezéreljük a helikopter mozgását, vagyis bármelyik kormányszerven változta-

tunk, az magával vonja a többi kormányszerv helyzetének változtatását is, ha egyensúlyi,

vagyis állandó pályán kívánom tartani a helikoptert a térben. Ezt a koordinált mozgást-

vezérlést kell megtanítani a helikopterpilóta-jelölttel ahhoz, hogy alapfokon vezetni tudja a

helikoptert. El kell sajátítania azt a képességet, hogy miközben keze-lába foglalt, legyen ké-

pes navigálni, tájékozódni a levegőben térkép alapján, majd pedig manővereket is tudjon el-

végezni a levegőben. Mivel ez a kiképzés relatíve sok gyakorlást, repülési időt igényel,
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rendkívül fontos, hogy az alapképzés céljára egy olcsón üzemeltethető, kiképző funkcióval

rendelkező könnyűhelikopter álljon rendelkezésre.

Az elmúlt évtizedekben a helikoptervezető-képzés terén nagyon sok módszert kipró-

báltunk. A magyar haderőben számottevő mennyiségben az 1960-as évek végén jelentek

meg a helikopterek. Hirtelen tömeges igény jelentkezett a helikopter-vezetők iránt. A szol-

noki Kilián György Repülő Műszaki Főiskola keretein belül a helikoptervezető-növendékek

képzése 1969-ben kezdődött el. A fiatalok az iskolát a Szovjetunióban végezték, majd haza-

térve egyből a Szentkirályszabadján települt helikopterezrednél kezdték meg tiszti pályafu-

tásukat. Az első kiképzett csoport 1972-ben érkezett az ezredhez. Ezt követően 1977-ig

évente 20-25 fővel bővült a helikoptervezetői állomány, s ezzel biztosítva volt az alegysé-

gek folyamatos feltöltése.

Ez a nagy létszámú, külföldi képzési forma a rendszerváltással befejeződött. A meg-

változott geopolitikai helyzetben szükségtelenné vált a tömeghadsereg fenntartása, ezzel

együtt megszűnt a nagy létszámú utánpótlás képzésének szükségessége is. Mivel abban az

időben viszonylagos pilótafelesleg volt, így a képzés is háttérbe szorult. Világosan látszott

azonban, hogy hosszú távon meg kell oldani ezt a problémát, így megszervezték a nemzeti

pilótaképzést. Mivel a haderő létszámát folyamatosan csökkentették és a gazdasági kényszer

okán egyre kevesebb pénz jutott a honvédelemre, egyértelművé vált, hogy a nemzeti pilóta-

képzés nem tartható fenn. Így csatlakoztunk a már említett NFTC programhoz, amely nem

oldotta meg a helikoptervezető-utánpótlás kérdését. Mivel az éves helikopterpilóta-

szükséglet három-négy fő, jelenleg az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repülőfelkészítési

Főnöksége szervezésében folyik a helikopter-pilóták elméleti felkészítése. Az elméleti ala-

pok után a gyakorlati képzés az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis vegyes kiképző repülő-

századánál történne. Ehhez egy alacsony üzembentartási költségű kiképző helikopter be-

szerzése szükséges.118 Ezt a megoldást az indokolja, hogy a lehetőségek közül ez a legol-

csóbb. A rendelkezésre álló alapkiképző szimulátor és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetem Repülő és Légvédelmi Intézet tanári-oktatói gárdájára támaszkodva, a Magyar

Honvédség igénye mellett lehetőség lenne akár a rendőrség, mentőszolgálat számára történő

helikopterpilóta-képzés, szinten tartás, szimulátoros gyakorlás biztosítására is.

118 Dolgozatom írásának idején még folyamatban volt a gépek beszerzése közbeszerzési eljárás keretében,
majd különböző formai és egyéb okokból az eljárást eredménytelenné nyilvánították 2010 őszén. Jelenleg sem
megoldott a helikoptervezető-utánpótlás képzése.
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A Magyar Honvédségnél napjainkra jelentős pilótahiány generálódott, de ez a hely-

zet a már említett érintett szervezeteknél is jelentkezik. A Magyar Honvédséget érintő le-

szervezések megoldották az elmúlt években a Rendőrség és a Mentőszolgálat helikopterpi-

lóta-igényét. Az a generáció azonban a közeli években kiválik az aktív szolgálatból és min-

denképpen szükséges az utánpótlás, az alapképzés biztosítása a közeli jövőben. Erre a heli-

koptervezető-alapképzésre minden feltétel biztosított a Magyar Honvédségnél.

3.3.2. A helikopter-képesség műszaki erőforrása

A helikopter-képesség megjelenítésének másik eleme a technika, a helikopter. Ennek

az eszköznek a beszerzése pillanatától kezdve biztosítani kell a fenntartását, működtetését,

különben értéktelen tárgy, kidobott pénz, amit a megvásárlására fordítottunk. Egy adott re-

pülőgép legyártásakor a gyártó meghatározza az üzemben tarthatóság idejét, naptári éveket,

lerepülhető repülési időt és karbantartási ciklusidőt. Ennek alapján előre megtervezhető az

adott eszköz élettartam-költsége. Előre meghatározható a nagyjavítások, szervizmunkák ide-

je annak figyelembevételével, hogy egy adott évben mennyit akarunk, vagy tudunk repülni a

helikopterrel. Ezek a szervizmunkák a gyártó által előírt karbantartási feladatok, melyek el-

végzése garantálja az eszköz üzembiztos rendelkezésre állását és biztonságos üzemeltetését.

Értelemszerűen a megbízható üzemeltetéshez nélkülözhetetlen egy alapalkatrész-bázis lét-

rehozása is, melynek a mindennapos, gyorsabban amortizálódó részegységek mellett bizo-

nyos fődarabokat is tartalmaznia kell. A karbantartási munkákat, nagyjavításokat, meghatá-

rozott technológiák szerint hajtják végre. Ezeknek a munkáknak, szintén a gyártó által szá-

mított munkavégzési normaideje van, mely alatt a munkafolyamat biztonsággal elvégezhető

egy átlagos felkészültségű szakember által. Ebből következik, hogy mindig van olyan heli-

kopter, amelyen tervezett karbantartási munkákat kell végezni, vagy meghibásodás miatt ja-

vításra szorul, ezért nem bevethető. Ebből következik, hogy a rendszerben tartott helikopte-

rek darabszámát befolyásolja az elvárt, meghatározott üzemképességi szint és természetesen

a feladatrendszer, amelyre az adott helikoptertípust rendszeresítették. Így viszonylag egy-

szerűen megállapítható, hogy egy adott hadseregnek hány darab helikopterre van szüksége.

A tartalékalkatrész-készlet kiemelt fontossággal bír. Ez a garancia arra, hogy bármi-

lyen helyzetben rendelkezésre állnak azok a legfontosabb alkatrészek, berendezések, ame-

lyek a létrehozott nemzeti ipari javító-kapacitásra épülve folyamatos üzemeltetést garantál-

ják. A szükséges mennyiségű és milyenségű alkatrészt, melyek a legsűrűbben kerülnek fel-

használásra, az adott alakulatnál tárolják, a nagyobb fődarabokat pedig központi raktárak-
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ban. A raktárban tárolt alkatrész mennyiségét meghatározza az adott évre tervezett repülési

idő, melyre szintén számvetést kell készíteni.

Egy adott technika üzemben tartási költségét nagyban befolyásolja a meglévő – vagy

hiányzó – javító-kapacitás. Ez alapszinten az adott alakulatnál rendelkezésre áll, azonban

vannak olyan jellegű karbantartások, kisebb, de már ipari kapacitást, szerszámkészletet és

szakembereket igénylő javítások, amelyek ipari hátteret igényelnek. Általában minden nem-

zet törekszik arra, hogy egy ésszerűen működtethető ipari javító-kapacitást tartson fenn, ez-

zel biztosítva a nemzeti önállóságot és egyben gyártó- és/vagy javító-kapacitást, szaktudást,

munkahelyet. Ezért is érthetetlen, hogy hazánkban felszámolták a repülőeszközök ipari

nagyjavítását biztosító képességet. Ezzel függővé váltunk másoktól, körülményes és drága a

helikopterek ipari nagyjavítása, a szabad kapacitások nem termelnek bevételt az országnak

és sorolhatnám a hátrányokat.

A műszaki erőforrásokkal kapcsolatban beszélni kell a gépek kopásáról, amortizá-

ciójáról. Ezeket a hatásokat a tervszerű ipari nagyjavításokkal, illetve a nagyjavítások közöt-

ti tervszerű és technológiában előírt, majd elvégzett karbantartási munkákkal lehet kezelni.

Ezek a munkák biztosítják, hogy a helikopterek folyamatosan, magas üzembiztonsággal

mindig rendelkezésre álljanak. Így tervezhető a gépek életciklusa, tekintettel a gyártáskor

engedélyezett maximális naptári időre, vagy repült órára. Ennek megfelelően tervezhető az

új gépek beszerzése, ugyanis jól prognosztizálható, hogy az adott technikai eszközt mikor

kell kivonni a hadrendből az üzemidő lejárta miatt. A műszaki vezető kötelessége tervezni

és érvényesíteni, hogy az azonos időben beszerzett eszközök különböző időpontokban, lép-

csőzetesen kerüljenek a kötelező műszaki átvizsgálásokra, illetve az előírt ipari nagyjavítás-

okra. Ez a tervszerű lépcsőzés főként az üzemeltetés kezdeti periódusára jellemző, később

az eszközök különböző időpontban történő meghibásodása, valamint az eltérő repülési ideje

miatt a lépcsőzés önmagától kialakul. Ennek megfelelően az új gépek beszerzése is ütemez-

hető, lépcsőzhető. Ez segíti a fizetési kondíciók tervezését, illetve könnyebbé tételét, vala-

mint a hajózó- és műszaki állomány átképzésének tervezését, végrehajtását. Nagyon fontos

egy adott képesség folyamatos fenntartása szempontjából, hogy eszközváltás esetén ne kö-

vetkezzen be képességkiesés. Vagyis miközben a kifutó, kivonásra tervezett típussal még

folyik a kiképzés, a kiképzettség fenntartása, a szolgálatok ellátása, a védelmi képesség ga-

rantálása, közben a váltó típuson a kijelölt hajózó- és műszaki állomány már megkezdi az

átképzését. Mindezt azért, hogy a képesség fenntartása folyamatos legyen. Ez az átképzési

folyamat mintegy kettő, három évet vesz igénybe hazai viszonyok között. Azért ennyi időt,

mert minden helikoptertípusra létezik egy kiképzési utasítás, amely tartalmazza a lerepülen-
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dő feladatok sorát és mennyiségét. Ez teljes harckiképzést feltételezve ennyi ideig tart. Eb-

ben benne van az elméleti tanfolyam, a gyakorlati típuskiképzés és a gyakorlati üzemeltetés

– harckiképzés végrehajtása, a szükséges jogosítások megszerzése. Így biztosítható, hogy

amikor a leváltandó típus kivonása megkezdődik, az új váltó típus fokozatosan átveszi a he-

lyét és nincsen képességvesztés. Ez azt jelenti, hogy a típuscseréket, váltásokat ennek meg-

felelően kell tervezni, vagyis az első régi helikopterek kiválásának időpontjára az új beszer-

zésű gépeknek már az alakulatnál kell lenniük. Emiatt pár éven keresztül kettős üzemeltetés

folyik, miközben a régi, elöregedett technika folyamatosan átadja a helyét az újnak. Egyszer

talán megérjük, hogy ez nálunk is így történik.

3.3.3. A helikopter-képesség szervezetei

A helikopter-képességet a következő elemek összessége alkotja: a rendszeresített re-

pülőeszközök; a felkészült, kiképzett személyi állomány, valamint az a szervezeti keret,

amelyben a haditechnikát üzemeltetik, alkalmazzák.

Az egykori Magyar Néphadseregben az első üzemeltetett helikopter a MI-4 volt,

melyből mindössze három darabot rendszeresítettek. Ezek a gépek a mennyiségből adódóan

raj- szervezetben tevékenykedtek a budaörsi 16. Önálló Vegyes Repülőezrednél. Az 1956-

os forradalom után a helikopterek Kecskemétre kerültek az akkor még Repülő Kiképző

Központ 4. századaként megalakuló, majd a későbbiekben 86. Önálló Vegyes Repülőszázad

néven felállított alakulat állományába. Itt két MI-4-es helikopterrel sajnálatos repülőese-

mény történt. A 27-es oldalszámú gép 1957. október 28-án ejtőernyős dobás közben irányít-

hatatlanná vált, és a repülőtér közelében kényszerleszállás közben megsemmisült. A fedél-

zeten tartózkodó személyek közül Telekesi Béla őrmester, segédszerelő életét vesztette.

Alig pár hónappal később a 28-as oldalszámú gép 1958. február 8-án átrepülésre indult

Kecskemétről Budaörsre. Közvetlenül a felszállás után az egyik forgószárny-lapát leszakadt,

a helikopter pedig visszazuhant a földre, és kigyulladt. A szemtanúk megpróbálták kimente-

ni az égő gépből bajtársaikat, de hősies igyekezetük ellenére Péter József főhadnagy, hajó-

zószerelő bennégett a gépben. A személyzet többi tagja is súlyos égési sérüléseket szenve-

dett.

A bekövetkezett katasztrófák után az 1958-ban beérkező 1063. gyári számú harma-

dik gépet már nem üzemeltették, annál is inkább, mert nem volt rá személyzet, senki sem

akart repülni a típuson. Ezt a helikoptert 1963-ban a Lengyel Néphadsereggel kötött megál-

lapodásnak megfelelően egy lengyel gyártmányú MIG-15-re cserélték. A nem funkcionáló

rajt a század kötelékében 1960 őszén megszüntették.



107

A MI-4-es helikopterekkel szerzett keserű tapasztalatok után az újabb forgószárnyas

repülő- technika rendszerbe állítása egészen 1960-ig váratott magára. A HM vezetői idő-

közben belátták, hogy a kudarc ellenére szükség van erre a repülőteret nem igénylő, korláto-

zott méretű területről bárhol bevethető harceszközre, legfőképpen a szárazföldi csapatok ré-

szére. Így a honi légvédelem fejlesztése mellett döntés született a MI-1-es könnyű futárheli-

kopterek rendszerbe állításáról is. Mivel a 86. vegyes repülőszázad alaprendeltetéséből fa-

kadóan egyrészt a Magyar Néphadsereg légi szállítási feladatainak ellátásával volt megbíz-

va, így ezt az alakulatot jelölték ki a helikopterek üzemeltetésére. Bár ekkor még nem ren-

delkeztek forgószárnyas technikával, de a század szervezetében már 1960. november 15-én

megalakítottak két helikopterrajt. Az 1961-es év szeptemberében az alakulatot osztállyá

szervezték át, így a beszerzésre tervezett 22 darab helikoptert is magasabb szervezeti egy-

séggé, századdá alakították.119

Az 1968-as évben a kecskeméti repülőtéren települő 59. honi vadászrepülő-ezred

rendszeresített békelétszáma 1497 fő volt és összesen 61 darab MIG-15, MIG-17, MIG-21

típusú vadászrepülőgéppel rendelkezett. Ugyanitt települt a Tábori Repülőgép-Javító Mű-

hely állománya, valamint a 86. vegyes repülő osztály 359 fős létszámával, 20 darab MI-1

helikopterével és 4 darab LI-2 típusú szállító repülőgépével. Az osztály szervezeti átalakítás

előtt állt. Ez jelentős létszámemelkedéssel, valamint új repülőtechnika beszerzésével, rend-

szerbe állításával járt. Nyilvánvaló volt, hogy ez az ember- és géplétszám egy települési he-

lyen már nem növelhető, illetve a nagyon is különböző harcászati feladatokkal megbízott,

különböző repülési, kiszolgálási jellemzőkkel rendelkező repülőtechnika biztonságosan nem

üzemeltethető egy repülőtéren. Éppen ezért, amikor a helikopterezred 1969. március 14-én

közvetlenül az Országos Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe került, új települési

helyéül a Veszprémhez közeli Szentkirályszabadja repülőterét jelölték ki.

Az ezred szervezete az állománytáblában meghatározottak szerint:

 egy közepes szállítóhelikopter-századból (16 darab MI-8);

 egy könnyű szállítóhelikopter-századból (22 darab KA-26);

 egy futárhelikopter-századból (22 darab MI-1M);

 egy szállítórepülő rajból (4 darab LI-2);

119 Brandt Gyula: A 87. BAKONY Harcihelikopter Ezred és Jogelődjeinek Története 1958-2004. Zrínyi Ki-
adó, Budapest, 2009. 54-55. oldal.
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 valamint technikai, mérnök-műszaki és hadtáp szolgálatból, őr- és híradó szá-

zadból, tűzoltó- és repülőtér karbantartó szakaszokból állt.120

A MI-8-as helikopterek első példányai 1969. február-márciusban érkeztek Kecske-

métre, az első kiképzési repülési nap 1969. április 17-én volt.

35. ábra: MI-8 közepes szállító-helikopter vízi deszantolást hajt végre
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

Ezt a kis történeti visszatekintést azért tartom fontosnak, mert ebből is látszik, hogy

egy repülő katonai szervezet felépítése nem ad hoc jelleggel működött a múltban sem. Ah-

hoz, hogy az adott technikai eszközt a leghatékonyabban tudjuk alkalmazni, megfelelően

felkészített és kiképzett üzemeltető – hajózó- és műszaki – állományra van szükség és ezt az

állományt egy célszerű szervezetbe kell integrálni. Ennek megfelelően a technika mennyi-

sége alapján raj, század, ezred, dandár-bázis szervezeti elemeket hozunk létre. Ezek nagysá-

gát a rendelkezésre álló technika darabszáma határozza meg, illetve az üzemeltetéséhez, ki-

szolgálásához szükséges személyi állomány nagysága, értelemszerűen beleértve a technika

üzemeltetésében közvetlenül nem részt vevő személyeket is.

Egy biztos, hogy a szervezeti kereteken belül a funkció, a feladat a meghatározó.

Vagyis a hadseregen belül (a repülő- alakulatokat is) általában a feladatrendszernek megfe-

lelően kell egy szervezetbe, egységbe és azon belül alegységekbe szervezni. Ez vonatkozik

a helikopter-alakulatokra is. Vagyis ennek megfelelően lehet szállító-, harci, felderítő-, fu-

tár- stb. helikopter-egység. Egy helikopter-alakulaton belül a felsorolt feladatokat elkülönül-

120 Brandt Gyula: A 87. BAKONY Harcihelikopter Ezred és Jogelődjeinek Története 1958-2004. Budapest,
Zrínyi kiadó, 2009. 63-64. oldal.
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ten biztosító harci-, szállító-, vagy futár-alegység. Az alegységen belül (ami lehet repülőszá-

zad, osztály, vagy zászlóalj) a repülőrajok azonos funkcióval, feladat rendszerrel megneve-

zettek. Természetesen itt is lehetnek speciális esetek, mint például egy szállítószázadon be-

lül, ahol szállítóhelikopter-rajok funkcionálnak, a kiemelten fontos személyek szállítására

különleges, vagy VIP-helikopterraj is szervezhető. Az a fontos, hogy az alaprendeltetésnek,

az alapfeladatnak azonosnak kell lennie. Így biztosítható, hogy a képesség, amely a techni-

kai eszköz lehetőségeiben rejlik, a legnagyobb hatékonysággal és a lehető legbiztonságo-

sabb üzemeltetés mellett működjön.

3.4. Helikopter-alegységek harcászati alkalmazása

A helikopter által biztosítható lehetőségek (pl. függőleges fel- és leszállási képesség)

felismerése volt az, ami többek között a katonai alkalmazást, illetve az ehhez szükséges ké-

pességek minél gyorsabb kialakítását generálta. A harci alkalmazási lehetőségek fejlődése, a

manőverező- képesség jelentőségének növekedése, a harctevékenység területi kiteljesedése,

mind ennek a képességnek a létrejöttét igényelte. A katonai vezetőknek szükségük volt egy

olyan eszközre, mely nagy autonómiával kiépített repülőtér, infrastruktúra nélkül képes volt

a szükséges katonai alkalmazási igényeket kielégíteni. A helikopter, mint technikai eszköz

fejlődésével és mennyiségi növekedésével együtt, változott harcászati alkalmazása is. Míg a

kezdeti időkben, a múlt század harmincas, negyvenes éveiben egy-egy helikoptert felderíté-

si, megfigyelési, esetleg futárfeladatra használtak, addig napjainkban a legszélesebb alkal-

mazási lehetőségeket látjuk az egyszerű személyszállítástól kezdve a legösszetettebb külön-

leges műveleti alkalmazásig, a harcmezőnek a – helikopter fedélzetére telepített műszaki-

technikai eszközök segítségével végrehajtott – megfigyelésétől, felderítésétől a szárazföldi

csapatok közvetlen harcmező feletti tűztámogatásáig. A paletta széles, ennek megfelelően

egy, a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelni akaró hadsereg nem nélkülözheti a

széleskörűen alkalmazható helikoptereket.

3.4.1. Helikopterek alkalmazása háborús műveletekben

A háború a politika sajátos megnyilvánulási formája, amikor annak célkitűzéseit –

katonai eszközök alkalmazásával – erőszakosan valósítják meg.

A háború alapvetően több dimenzióban – a világűrben, a levegőben, a földfelszínen

és a vízen/víz alatt, sőt már a kibernetikai térben is – folyhat.

A katonai alkalmazási igény követelte a helikopterek fejlesztését és egyre szélesebb

körű alkalmazását, melynek eredményeképpen napjainkban a háború megvívásának színte-

rein, a levegőben, földközelben, víz felett jelen van a helikopter, mint harceszköz.
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A háborús műveletekben különböző harcászati feladatok oldhatók meg helikopterrel,

mint például a csapatok szállítása; teher-, utánpótlás szállítás; csapatok manőverei a harc-

mező mélységében és szélességében, légi egészségügyi kiürítés, felderítés.

A NATO-elvek szerint a helikopterek harcászati alkalmazásuk esetén a következő

főbb feladatokat hajthatják végre:121

Légimozgékony hadműveletek

A légimozgékony hadműveletek koncepciója azt jelenti, hogy helikopteres szállítás

alkalmazásával a szárazföldi erők számára megnövelt mozgékonyságot biztosítunk. Egy

adott hadművelet elgondolásán belül ez a művelet teszi lehetővé a parancsnok számára,

hogy a helyzet változása alapján gyorsan reagáljon a harcmező teljes szélességében és

mélységében. Ez a képesség biztosítja, hogy az ellenségtől adott esetben át tudjuk venni a

kezdeményezést és biztosítja a tevékenység szabadságát.

A légimozgékony műveleteket rendszerint nem, vagy gyengén védett területeken

hajtják végre.122

Ebben a műveletben a harcoló erők helikopterrel manővereznek a meglepetésszerű

és hatékony harcbavetés érdekében. Ez magába foglalja a helikopterek és a harc azonnali

megkezdésére kész szárazföldi erők közös alkalmazását az egyesített alkalmi harci kötelék-

ben. A légimozgékony művelet megköveteli a helikopter-alegység teljes integrálását az

összhaderőnemi kötelékbe a hadművelet tervezésétől kezdve a végrehajtásig. A

légimozgékony művelet nem tévesztendő össze a „helikopterdeszant-művelettel”. Ez utóbbi

különösebb előtervezést, egyeztetést nem igényel, egy adott alegység, harci kötelék harcme-

zőn történő szállítását, átcsoportosítását biztosítja.

121 ATP-49(E) Volume I. Use of Helicopters in Land Operations – Doctrine. 8-1. oldal.
122 Légimozgékony hadműveletek: olyan hadműveletek, amelyek során a harcoló alakulatok és azok felszere-
lése helikopterekkel, vagy függőleges fel- és leszállású repülőkkel (VTOL) kerülnek a harcmezőre, földi harc-
érintkezés felvételére. A légimozgékony hadműveletek alapkoncepciója magába foglalja a helikopterek fel-
használását annak érdekében, hogy a szárazföldi harcoló alakulatok, azok utánpótlására és felszerelésük szá-
mára nagyobb mozgékonyságot biztosítson az összfegyvernemi rendszer részeként, az ellenséges fenyegetés
leküzdése során. ATP-49(A); Helikopterek alkalmazása a szárazföldi műveletekben. Budapest, 1998. 8-3. ol-
dal.
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36. ábra Harci kötelék gyors átcsoportosítása a harcmezőn
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Csapatok és anyagok, harci-technikai eszközök szállítása

Ez a helikopterek alkalmazásának legszélesebb köre, melybe beletartozik a bonyolult

légimozgékonyságú műveletektől az egyszerű szállítási feladatokig valamennyi szállítási te-

vékenység.

Fő szállítási feladatok:

 csapatok szállítása harci-technikai eszközökkel, például az összevonási körletből

a megindulási körletbe;

 harci eszközök, utánpótlási anyagok szállítása a belső tehertérben, vagy külső

függesztményként;

 gyors erőátcsoportosítás az ellenség szárnyai ellen;

 tartalékok gyors harcbavetése, az előny megragadására;

 csapatok gyors kivonása, átcsoportosítás végrehajtása.

Speciális erők érdekében végzett műveletek; légi roham és meglepés

A szállítóhelikopterek igen nagy hatékonysággal alkalmazhatók az ellenség által bir-

tokolt fontos pontok lerohanásában, illetve meglepésében. Ezek a műveletek igen változatos

céllal hajthatók végre, például egy-egy ellenséges leszállóhely, vagy légvédelmi rakétaüteg,

felderítő radarállomás megsemmisítése. De ugyanígy fontos feladat lehet terroristák, diver-

ziós feladatot végrehajtó csoportok, gerillák, kombatánsok által elfoglalt objektum vissza-
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foglalása is. Ezen műveletek közös jellemzője, hogy a speciális erők helikopterek alkalma-

zásával jutnak a harcfeladat végrehajtási körzetébe, szivárognak át az ellenség által birtokolt

területre és ott meghatározott harcfeladatot, diverziós tevékenységet hajtanak végre. Lénye-

ges, hogy ez a csoport éppen a feladat jellege miatt kis létszámú, és egy-két szállítóhelikop-

terre van elosztva.

Figyelembe kell venni a tervezésnél, hogy a leszállóhely értelemszerűen az ellenség

tűzhatás-körzetében van, tehát a helikopterek érkezése előtt közvetlenül biztosítani szüksé-

ges a megfelelő tűztámogatást. Éppen ezért a harcászati helyzet gondos elemzése függvé-

nyében megnőtt a szerepe ezen feladatoknál a harci helikopterek alkalmazásának is. Alap-

helyzet, hogy ma már a szállítóhelikopterek minden esetben harci helikopterek oltalmazása

mellett tevékenykednek. A harci helikopterek biztosítják a terület megtisztítását, felderíté-

sét, lefogását, illetve a szállítóhelikopterek földön tartózkodásának ideje alatt a terület teljes

biztosítását. A Magyar Honvédségben rendszeresített MI-24 típusú harci helikopter, amely

az orosz terminológia szerint harci-deszanthelikopter, alkalmas a kimondottan terrorelhárító,

vagy különleges műveleti feladatok ellátására. Ez a harci helikopter kitűnő manőverező ké-

pessége mellett deszant-terében speciális műveleti, terrorelhárító csoportot is a helyszínre

szállítanak. Mindezt úgy, hogy a csoport részére biztosítja a feladat teljes időtartama alatt

annak oltalmazását, aktív-passzív védelmét.

37. ábra Különleges műveleti csoport bevetése a „Légiroham-09” gyakorlaton
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

Természetesen az ilyen légi rohamműveletek mindig nagy kockázattal járnak, mivel

igen sok a bizonytalansági tényező. (Az ellenség ellenállása erősebb lehet a vártnál, a heli-

kopter-veszteség nagyobb a számítottnál, a támogató tűzelőkészítés hatástalan volt, a hír-
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adás megszakad, illetve speciális műveletek esetén teljes rádiócsendben, vagy titkosított

adat forgalom mellett történik a végrehajtás, stb.) A mindenkori harctéri parancsnok felelős-

sége annak megítélése, hogy a várható siker megéri-e a kockázatot és veszteséget, amit egy

légi roham, rajtaütés eredményez.

Közvetlen légi támogatás – Close Air Support (CAS)

A saját erőkkel közvetlen harcérintkezésben lévő ellenséges csapatok elleni légi te-

vékenység, amelyben a saját erők tüzének és mozgásának, valamint minden légi bevetésnek

részletes összehangolása szükséges. Ez biztosítja az ellenség pusztítására rendelkezésre álló

tűzerő gyors, hatékony alkalmazását.

A közvetlen légi támogatás alapvetően harci helikopterek feladata, de felfegyverzett

szállítóhelikopterek is végrehajthatják.

38. ábra: „STURM” irányított rakéta indítása MI-24 helikopterről
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

Felderítés és a harcmező megfigyelése

Közvetlen információszerzés, amely nem kapcsolódik szükségszerűen az ellenség

adott pillanatnyi tevékenységéhez (pl. út-, zóna-, terület-felderítés; légi fotózás, vegyi és su-

gár-felderítés). Ezen túlmenően biztosítható a harctéri tüzelőállások, légi folyosók felderíté-

se is. A felderítés komplexen is végrehajtható, hiszen minden repülési feladat után a gép-

személyzetek jelentést tesznek a végrehajtás közben tapasztaltakról.
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A felderítést végző helikopter-személyzet képes megfigyelés alatt tartani egy megha-

tározott területet, érzékelni az ott folyó csapatmozgást, manővereket, ellenséges erők nagy-

ságát, felvonulási útvonalakat, stb. A felderítő helikopterek biztosíthatják a nehezen megkö-

zelíthető, vagy a szárazföldi csapatok által nem birtokolt területek megfigyelését is. Fontos

tényező, hogy a felderítés hatékonyságának növelése érdekében a rendelkezésre álló felderí-

tő technikai eszközök a helikopter fedélzetén elhelyezhetők.123

Tűzvezetés

A helikopter fedélzetéről végzett tűzvezetés, akár a tüzérségi lövegek, akár a közvet-

len légi támogatást (CAS) végző repülőgépek-helikopterek részére történik, azonos elveket

követ a földi megfigyelő állásból (Observation Point - OP), vagy az előretolt repülésirányító

által – ERIP, (Forward Air Control - FAC) végzett tűzvezetéssel.

Vezetés és irányítás

A vezetést bizonyos esetekben elősegíti, ha a parancsnok és törzse mozgékony. A

helikopter alkalmas a mozgékonyság biztosítására légi vezetési pontként. Ehhez természete-

sen a szükséges kommunikációs csatornákat, képességeket a fedélzeten telepíteni kell.124

Légi aknatelepítés

A helikopterek alkalmazhatók aknák szórására, különösen olyan területen, ahol az

aknatelepítés más eszközeinek alkalmazása nem lehetséges. A légi aknatelepítés előnye a

helikopter által biztosított gyorsaság, nagy hatékonyság és harcászati rugalmasság.

Elektronikai hadviselés

Elektronikai hadviselési konténerek, blokkok szerelhetők fel a helikopterekre speciá-

lis hadműveletek elvégzése érdekében. Természetesen, a túlélés javítása érdekében bármely

helikopterre szerelhető elektronikai önvédelmi eszköz.125

123 Air reconnaissance = légi felderítés. A felderítési szempontból érdekességgel bíró adatoknak, információk-
nak, a levegőből akár vizuális úton, akár a repülőgép-fedélzeti érzékelő műszerek használatával történő gyűjté-
se. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro-
atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 38. oldal.
124 Command, control - vezetési és irányítási rendszer. Egy olyan, az alapelvből, eljárásmódból, szervezeti fel-
építésből, személyi állományból, berendezésekből, eszközökből és hírközlésből álló rendszer, amely időszerű
és megfelelő adatokat biztosít a minden szintű elöljáró számára a tevékenységei megtervezésére, irányítására
és vezetésére. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók.
HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 122. oldal.
125 (MC 64/6) Katonai Bizottsági Határozat: Elektronikai hadviselés (EW): Katonai tevékenységek az elektro-
mágneses spektrum kihasználása céljából, melyek felölelik a kisugárzott elektromágneses jelek elfogását és
azonosítását, az elektromágneses energia alkalmazását abból a célból, hogy gyengítse vagy megakadályozza az
ellenséget az elektromágneses energia felhasználásában és azokat a tevékenységeket, melyek biztosítják annak
a saját erők általi hatékony felhasználását.
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Kutatás és mentés (Search & Rescue – SAR)126

A NATO-terminológia szerint kutatás és mentés alatt kell érteni minden olyan tevé-

kenységet, amely a bajba jutott, balesetet szenvedett állampolgár élet- és vagyon- biztonsá-

gának megóvását szolgálja szárazföldön és a tengereken. Nemzetközi egyezmények, szer-

ződések kötelezik az államokat állandó, 24 órás készenlétben lévő kutató-mentő szolgálatok

fenntartására. Ezt a szolgálatot a világ minden országában alapvetően helikopterekkel látják

el.127

39. ábra. Kutató-mentő felszerelés MI-8 szállító helikopteren
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Harci kutatás és mentés (Combat Search & Rescue – CSAR)128

A hadműveleti tevékenység során lelőtt, lezuhant, de életben maradt hajózószemély-

zetek mentésére biztosított szolgálat. Első szervezettszerű alkalmazására a Vietnam elleni

háborúban került sor. Ennek megfelelően az Egyesült Államok fegyveres erői rendelkeznek

a legnagyobb tapasztalattal a helikopteres harci kutató-mentő műveletek terén. Ez tulajdon-

képpen egy alkalmi harci kötelék, melynek magja egy helikopter géppár, fedélzetén a speci-

126 Search and rescue - kutatás és mentés. Repülőgépek, felszíni hajók, tengeralattjárók, különleges mentőosz-
tagok és eszközök alkalmazása, a szárazfölön vagy a tengeren veszélybe került személyek felkutatására és ki-
mentésére. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK,
Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 404. oldal.
127 ATP-10(D) Search and Rescue. Haditechnikai Intézet, 1996. 23. oldal
128 AAP-6 NATO szakkifejezések és meghatározások szakgyűjteménye, MH Budapest, 2005. 56. oldal
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ális erők katonáival, melynek feladata az ellenséges területről kimenteni a bajba jutott hajó-

zószemélyzetet.

Logisztikai támogatás

A helikopterek széles körűen alkalmazhatók logisztikai támogató szerepkörben is:

 napi rendszeres utánpótlás-szállítás, ahol és amikor a domborzati viszonyok ezt

nem teszik lehetővé merev szárnyú repülőgéppel és/vagy szárazföldön;

 gyors, sürgős, nem tervezett fegyver-, lőszer-, egyéb utánpótlási anyag-

utánszállítás;

 javító, karbantartó állomány kiszállítása; rombolt útszakaszok, objektumok felde-

rítése, szemrevételezése;

 raktárkészletek szállítása, áttelepítése előretolt bázisra.

A legkülönbözőbb anyagok szállítása történhet a belső tehertérben, illetve külső

függesztményként.129

Sebesültek evakuálása (Medical Evacuation – MEDEVAC)130

A harcban megsérült, megsebesült katonák gyors segélyhelyre, kórházba történő

szállítása, mivel esélyt biztosít a teljes gyógyulásra (túlélésre), nem veszítünk el tapasztalt,

harcedzett katonát, és egyúttal a harcoló állomány körében az a tudat, hogy a sebesültről

gondoskodunk, morálisan is erősíti a harci szellemet. A helikopterek tökéletesen megfelel-

nek erre a fontos feladatra. A feladat fontosságát jelzi az is, hogy a NATO-terminológiában

a MEDEVAC minden haderőnemnél ugyanazt jelenti és külön figyelmet szentelnek a vég-

rehajtására. Alapvető követelmény, hogy MEDEVAC-feladat végrehajtásakor az egészség-

ügyi személyzet is része a személyzetnek (ez rendszerint egy orvost/felcsert és 1-2 fő ápoló

szakállományt jelent). A helikopter fedélzetén található egészségügyi felszerelés lehetővé

teszi a sérültek egészségügyi ellátását is. (40. és 41.ábra)

129 Air logistic support operation - légi logisztika biztosítási (támogatási) tevékenység. A hadszíntéren, a
légideszant-tevékenység kivételével, a személyek, eszközök és anyagi készletek széttelepítése, vagy felszedése
érdekében végrehajtott légi tevékenység.
Air supply - légi ellátás. A szállítmányok légi ledobással, vagy légi úton történő szállítással való célba juttatá-
sa.
A légi logisztikai támogató művelet. Egy légi művelet, melybe nem értendő bele a légideszant-művelet, melyet
egy hadiszíntéren belül hajtanak végre a személyi állomány, a felszerelés és a készletek szétosztására és visz-
szaszállítására. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók.
HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 36. és 39. oldalak.
130 Aeromedical evacuation - légi-egészségügyi kiürítés. A sérülteknek és betegeknek, az egészségügyi ellátó
létesítményekhez, illetve az azok közötti, légi úton történő szállítása. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms
and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Buda-
pest, 1996. 29. oldal.
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40. ábra: Helikopter felszerelése
MEDEVAC feladatra

Forrás: Óvári

41. ábra: Fekvő sérült csörlése
a helikopter fedélzetére

Forrás: Óvári

A MEDEVAC másik, egyszerűsített változata az AIREVAC (Air Evacuation). Ilyen-

kor a sérültek ellátására sem szakszemélyzet, sem felszerelés nem áll rendelkezésre, igazá-

ból csak a sérültek gyors kimenekítésére nyílik lehetőség a harctevékenység körzetéből.

Egyetlen cél van, a sérülteket minél előbb biztonságos körülmények közzé juttatni.

A sérülteket általában a fedélzeten helyezik el ülő, vagy fekvő testhelyzetben, hord-

ágyakon. Létezik a nyugati helikoptertípusoknál speciális hordágy is, mely lehetővé teszi a

sérült szállítását a kabinon kívül is, de ez a módszer csak kis távolságú szállításnál használa-

tos. Mivel a rendelkezésre álló helikopterek száma általában sosem elégséges, a

MEDEVAC-feladatot kombinálni lehet a személy- és anyagszállítással is. Ez azt jelenti,

hogy a logisztikai szállítást végző gépek a visszaúton sérülteket juttatnak el a tábori kórház-

ba.131

Az itt felsorolt feladatok csak a főbb, markánsan elkülöníthető tevékenységi formá-

kat jelentik, de természetesen a harctevékenység során ezek bármilyen kombinációja is vég-

rehajtható. Nézetem szerint a felsoroltak megfelelően bizonyítják a helikopter alkalmazásá-

nak, mint harceszköznek a széleskörű és nehezen tagadható szükségszerűségét.

3.4.2. Helikopterek alkalmazása nem háborús műveletekben

Napjaink hadseregei egyre inkább nem szokványos, nem klasszikus értelemben vett

hadműveleti alkalmazásban vesznek részt. A XX. század végén, a XXI. század elején jel-

lemzővé vált a különböző béketeremtő, békefenntartó műveletek térnyerése. Ez azt jelenti,

hogy a fegyveres konfliktus befejeződése után az adott térségben reguláris fegyveres erő

van jelen, amely békeműveleti tevékenységet folytat. Ezekben a műveletekben is nélkülöz-

131 Orosz Zoltán: A helikopter alegységek feladatai, lehetőségei. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, Bu-
dapest, 2007. 3. szám, 3-6. oldal.
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hetetlen a helikopternek, mint harceszköznek az alkalmazása. E mellett a legkülönbözőbb

humanitárius feladatok is jelentkeznek, de ugyanúgy speciális alkalmazásokra is sor kerül-

het.132

A különleges légi műveletek erőit elsősorban az alacsony intenzitású konfliktusok

során hozzák létre speciális feladatok teljesítésére, habár a konfliktus bármilyen szintjén fel

lehet használni őket. Tevékenységeik harci és nem harci feladatokat foglalnak magukba. A

különleges légi műveletek erői általában képesek a közös erők más harcászati repülő-

erőforrásaival együtt hagyományos harctevékenységek végrehajtására. Tevékenységeiket

végrehajthatják az általános harci helyzetre való tekintet nélkül, olyan légi helyzetben,

amely más légi műveletek szempontjából nem tekinthető megfelelőnek. A különleges légi

műveletek tevékenységeinek sajátos jellege és a kemény környezet, amelyben a műveleteket

rendszerint végrehajtják, követeli meg, hogy az egyes helyzetekhez legyen igazítva az al-

kalmazás elgondolása, a szervezetek, a felkészülési módszerek, a repülőgépek száma és a

felszerelés. Ezen műveletekben alkalmazott repülőgépek és felszerelések lehetnek egyediek,

lehetnek speciális tervezésűek vagy a már meglévő eszközök modifikációi.

Belső biztonsági műveletek

Vannak olyan katonai műveletek – és ez 2001. szeptember 11. óta valósággá vált –,

amelyek nem a külső ellenséggel vívott harc kategóriájába tartoznak. Az országba beszivár-

gó terrorista csoportok, jogellenesen már a földön birtokba vett, vagy repülés közben eltérí-

tett polgári repülőgépek pusztító eszközként való alkalmazásának kockázata, ma már jelen-

tős fenyegetést jelent hazánk biztonságára is. A terrortámadások világméretű elterjedése azt

látszik alátámasztani, hogy a fegyveres erőszak alkalmazása többé már nem a nemzetálla-

mok előjoga. Ez adja az aszimmetrikus fenyegetés, illetve aszimmetrikus küzdelem lényegét

és kockázatát. Az aszimmetrikus fegyveres erőszak országhatáron belüli kezelése, a lehetsé-

ges terrortámadás felderítése, elhárítása teremthet olyan szituációt, amikor a rendvédelmi

erők nem elégségesek a hatékony elhárításhoz, ezért katonai erő alkalmazását igénylik.

Ilyen nem kívánatos szituációkban a szállító- és harci helikopterek feladatai a következők

lehetnek:

 Biztonsági erők gyors kijuttatása: nem szorul bizonyításra, hogy az időtényező-

nek mekkora szerepe van egy konfliktushelyzet feloldásában. Az ártatlan emberek,

132 Különleges légi művelet egy művelet, melyet a konfliktus bármilyen szintjén a hagyományostól eltérő had-
viselés és a titkos, rejtett, valamint pszichológiai tevékenységek támogatása érdekében hajtanak végre. AAP-6
(U) NATO Glossary of Terms and Definitions NATO meghatározások és definíciók. HVK Haderőtervezési
Csoportfőnökség, Budapest, 2004. 213. oldal



119

túszok, minden veszélyeztetett ember, objektum, a konfliktushelyzet feloldása szem-

pontjából fontos, hogy a biztonsági erők – katonai vagy rendőri –, a lehető legrövi-

debb idő alatt a konfliktus körzetébe jussanak. Erre a feladatra a helikopter az egyik

legalkalmasabb eszköz.

42. ábra: Harctéri deszantolás Afganisztánban
Forrás: Óvári

43. ábra: Biztonsági erők kijuttatása
 „gyorskötél” módszerrel

Forrás: Óvári

A leszállás nem okoz nehézséget, hiszen a helikopter nem igényel kiépített leszálló-

helyet, bárhol le tud szállni az objektum közelében (42. ábra). Amennyiben a kialakult hely-

zet miatt mégis akadályozott a leszállás, akkor függési üzemmódon is lehetséges a biztonsá-

gi erők célkörzetbe juttatása (43. ábra.)

 Útlezárások biztosítása: mint az előzőekben leírtakból is kiderül, az időtényező

rendkívül fontos. Egy terrortámadás körzete biztosításának, blokkolásának sike-

rét alapvetően ez határozza meg, így érhető el, hogy a menekülő, helyszínt el-

hagyni készülő terroristákat a biztonsági erők el tudják fogni, menekülés közben

meg tudják semmisíteni. Helikopterekkel operatívan, gyorsan megvalósítható a

blokkoló erők meghatározott körzetbe juttatása. Ennek során egyidejűleg lehet-

séges légi felderítés vezetése, a pillanatnyi valós helyzet detektálása, a terrorelhá-

rító művelet rugalmas, helyzetfüggő alakítása a siker érdekében.

 Tűzszerészcsoport kijuttatása: a világban előfordult terrortámadások egyik ta-

pasztalata, hogy az elkövetők az esetek meghatározó részében robbanószerkezet-

tel követik el a terrortámadást, vagy azzal fenyegetnek. Ilyen esetben szükséges a
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specialisták, tűzszerészek helyszínre juttatása a lehető legrövidebb időn belül,

nagy biztonsággal. Erre a feladatra is a helikopter a legalkalmasabb eszköz.

 Terepszakaszok lezárása: a helikopter repülési sajátosságaiból következik, hogy

a terepakadályok gyors leküzdésével bármely pontra lehetséges megerősítő (akár

rendőri, akár katonai) erők kijuttatása, így blokkolva egyes körzeteket. A körzet-

határokon lehetséges ellenőrző-áteresztő pontok telepítése, azok mobil áttelepíté-

se az operatív információ alapján. Ez a mobilitás csak a helikopter, mint speciális

repülőeszköz által nyújtott lehetőségek alapján megoldható.

 Lezárt terület felderítése vizuálisan és érzékelőkkel: egy terrorcselekmény végre-

hajtása után az elkövetők törekvése, hogy a terrortámadás helyszínét a lehető leg-

rövidebb időn belül elhagyják. Felkutatásuk során körzeteket, területeket zárnak

le. Ezeket a területeket módszeresen át kell vizsgálni, fel kell deríteni. Ez a mű-

velet történhet hagyományos módon vizuálisan, vagy különböző érzékelők al-

kalmazásával. Ezek lehetnek optikai-, radar-, infravörös-, radioaktív-, anyag-

érzékelők, stb. Ezek az eszközök nagy pontossággal képesek detektálni mozgást,

hőmérsékletet, sugárzást. A magyar hadmérnökök által kifejlesztett radioaktív

sugárzást érzékelő berendezés a MI-24 harci helikopterre függesztve képes 100

m magasságról normál utazósebességen repülve felderíteni olyan kicsiny sugár-

forrást, mely az emberi szervezetre még nem jelent veszélyt. A felsorolt külön-

böző érzékelők nagy hatékonysággal alkalmazhatók a helikopterek fedélzetére

telepítve, így növelve azok hatékonyságát.

 Személy- és anyagutánpótlás szállítása: korábban említettem a helikopterek azon

képességét, hogy szükség esetén megerősítő erőket, illetve anyagutánpótlást le-

het eljuttatni a szükséges körzetbe akkor is, ha a közúti szállítás az adott útsza-

kasz fenyegetettsége miatt, biztonsággal nem megoldható.

 Tömegrendezvények megfigyelése, biztosítása: a helikopternek, mint repülőesz-

köznek a rendkívüli manőverező képességét lehet alkalmazni ezen feladat végre-

hajtásakor. Ez azt jelenti, hogy a helikopter repülési sebességtartománya nullától

az adott típus maximális sebességéig terjed, vagyis lebegési üzemmódon, egy

helyben, egy adott pont felett tartózkodva, vagy minimális előrehaladó sebesség-

gel lehet egy rendezvényt, annak lefolyását, biztosítását megoldani. Figyelemmel

lehet kísérni a részt vevő tömeg mozgását, reagálását, tevékenységét, időben le-

het információt juttatni a rendezvény biztosításáért felelős vezetőnek. Lehetőség
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van az információk alapján a biztosító erők manővereztetésére. Adott esetben a

rendezvény biztonságáért felelős személy a helikopter fedélzetén tartózkodva,

légi vezetési pontként is alkalmazhatja a helikoptert.

 Sérült személyek gyors kimenekítése. Terrorcselekmény helyszínén többnyire kü-

lönböző mértékű sérülést szenvedett emberek találhatók, akár a terroristák, akár a

terrorelhárító akcióban részt vevők közül.

Azt, hogy miként lehet, illetve célszerű a sérülteket a helyszínről minél előbb az

egészségügyi ellátás körzetébe juttatni, a körülmények és számtalan egyéb tényező befolyá-

solhatja. Katonai alkalmazás esetén e műveletnek külön követelmény- és eszközrendszere

van, melyet a katonai szakirodalom MEDEVAC, AE133 néven ismer (44. ábra)

44. ábra: Sérültek evakuálása a harctérről. Forrás: Óvári

 Fontos személyek biztosítása: korábban, a rendezvények biztosításánál utaltam

arra, hogy egy vagy több helikopterrel hogyan valósítható meg a rendezvény fel-

ügyelete. Fontos személyek biztosítása szintén hasonló elvek szerint történhet

helikopterek bevonásával. Ez a VIP-biztosítás is lehet többféle. A fontos személy

útjának felügyelete, kísérése a levegőből, az útszakasz és környezete folyamatos

felderítésével. Szükség esetén kitérő, alternatív útvonal kijelölése a levegőből. A

gépjárműre szállás, illetve a megérkezés helyszínének biztosítása a levegőből.

Lehetséges egy VIP-találkozó helyszínének oltalmazása a levegőből helikopterek

bevonásával. Erre a hazai gyakorlatban is volt már többször példa.134 Ilyen ese-

133 MEDEVAC-Medical Evacuation, AE- Aero-Medical Evacuation: Légi Egészségügyi Kiürítés.
134 Balatonöszödi kormányfői találkozó biztosítása 2004 októberében.
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tekben az adott objektum körzetében a földön és a levegőben különböző szekto-

rokat jelölnek ki, melyekben a kontrolt és biztosítást szervezik meg. Esetünkben

ez azt jelenti, hogy a földfelszíntől az alacsony magassági tartományig (400-600

m) terjedő légtérben a helikopterek a klasszikus Air Policing, légi rendészeti fel-

adatot látják el. Ebben a légtér részben a helikopterek nagy hatékonysággal al-

kalmazhatók a kis sebességű, kis magasságon repülő repülőszerkezetek azonosí-

tására, feltartóztatására és szükség esetén megsemmisítésére. Erre a feladatra a

harci helikopterek alkalmazása a javasolt, mivel manőverező képességük és

fegyverzetük alkalmassá teszi őket a légi harc megvívására.135

Humanitárius segélyakciók

A katonai helikopterek széles körűen alkalmazhatóak nem katonai feladatok ellátásá-

ra is (pl.: nemzetközi segélyszervezetek által szervezett humanitárius segélyakciók, élelmi-

szer-, gyógyszerszállítás, evakuálás, stb.). Egy nemzet a szolidaritás és segítségnyújtás kéz-

zelfogható megjelenítéseként tudja eszközeit az adott körzetbe irányítani.

Ide tartozik a különböző természeti katasztrófák következményeinek felszámolásá-

ban részt vevő katonai helikopter-alkalmazás lehetősége is, mint például földrengés, árvíz,

rendkívüli téli időjárás következményeinek felszámolása. Ezekben az esetekben – ahogy azt

az elmúlt évek hazánkban is bizonyították – szinte egyedüli hatékonyan alkalmazható esz-

köz a mentésre, élelmiszer, gyógyszer, és egyéb anyagok kijuttatására a helikopter. A 2006.

évi árvíz tapasztalatai alapján – tekintettel a szállítóhelikopterek intenzív igénybevételére –

felmerült az igény a MI-24 típusú harci helikopterek bevonására a klasszikus szállítófelada-

tok ellátásába. A típus rendelkezik nyolc fő befogadására alkalmas tehertérrel, amiben bár-

milyen eszköz, anyag szállítása lehetséges a geometriai méretek figyelembevételével. Meg-

kezdődött a külső függesztésű teherrel történő repülések begyakorlása, illetve a hajózóállo-

mány kiképzése ezen feladatok ellátására.

135 Rolkó Zoltán: Helikopterek Légiharca. Tudományos diákköri dolgozat. ZMNE, 2007.
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45. ábra: MI-24 típusú harci helikopter külső függesztményt szállít
Fotó: Orosz Zoltán altábornagy

Ezt indokolja egyrészt a szállítókapacitás szűkössége, másrészt kiválóan demonstrál-

ja az élet a harci helikopterek, illetve a helikopter, mint repülőeszköz széles körű alkalmazá-

si lehetőségeit. Nem véletlen, hogy a világ számos országában folyamatosan napirenden

tartják a helikopter-képesség fenntartását, fejlesztését.

Napjainkban a környezetünk generális változást él meg. Alapjaiban változnak meg,

egészülnek ki a haderők és a belső biztonsági erők alkalmazási elvei. Mindez azért, mert új

kihívások, fenyegetések jelentek meg, melyekre egy egészségesen gondolkodó társadalom-

nak, mely demokratikus elvek alapján szervezi meg működését, válaszolnia kell saját biz-

tonsága érdekében. A megváltozott alkalmazási elvek kikényszerítik a sokoldalúan és haté-

konyan alkalmazható eszközök rendelkezésre állását, bevetését. Ezek sorába tartozik a heli-

kopter is. A helikopter, egy univerzális repülőszerkezet, amely nagy manőverező képesség-

gel rendelkező, széles sebességtartományban alkalmazható eszköz. A fenntartása pénzbe ke-

rül, mint minden ember alkotta eszközé. A világban, de közvetlen környezetünkben is ál-

doznak a helikopterek fenntartására, újakat szereznek be, mert azok a képességek, melyek-

kel rendelkezik, egyedi, hatékony feladatmegoldást tesznek lehetővé, növelik a biztonságot,

valamennyiünk biztonságát. Ezért a helikopterek fenntartására fordított pénz sokszorosan
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megtérül, legyen szó a haza fegyveres védelméről, katasztrófa-védelmi feladatok ellátásáról,

kutatás-mentés biztosításáról, betegszállításról, vagy a terrorizmus elleni küzdelemről.136

3.4.3. A kutatás-mentés, mint kiemelt fontosságú feladat

A korábbiakban áttekintettem a helikopter, mint repülő-eszköz és egyben harceszköz

széleskörű alkalmazásának lehetőségeit. Úgy gondolom, hogy a sok feladat közül ki kell

emelnem egy speciális feladatrendszert, amelynek végrehajtására a helikopter a leghatéko-

nyabb eszköz. Ez a feladat a légi kutatás-mentés.

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírja, hogy a tagországok a terü-

letük feletti légtérben légi kutató-mentő szolgálatot kötelesek működtetni. Magyarország

1971-ben csatlakozott az ICAO-hoz. A légi kutató-mentő szolgálatot 1974-ben állították fel

az akkori Magyar Néphadseregben azzal a céllal, hogy biztosítsák a légierő kiképzési és

hadműveleti repüléseit. A szolgálatot abban az időben egy „éles” és egy technikai tartalék

MI-8 típusú helikopterrel látták el Szentkirályszabadja repülőtéren települve. Ez biztosította

a Dunántúl teljes lefedettségét, ám ha a keleti országrészben került sor feladat-végrehajtásra,

az esetben a gép előbb átrepült Kecskemét katonai repülőtérre üzemanyag-felvétel céljából,

majd ezt követően kezdte meg a feladat végrehajtását. A szolgálatellátás rendjét teljes egé-

szében a katonai szabályzó rendszer és követelmények alapján rögzítették. Az akkori ma-

gyar polgári repülési hatóság az ICAO-követelmény teljesítését elintézte annyival, hogy a

magyar AIP-ben rögzítve volt, miszerint a hazai légtérben a légi kutató-mentő szolgálatot a

haderő kijelölt erői látják el.137

Napjainkban a szolgálatellátás rendjét a 30/1998. (VI.24.) BM-HM-NM-PM együt-

tes rendelete a bajba jutott légi járművek megsegítését ellátó kutató-mentő szolgálatokról, il-

letve az ez alapján kiadott „A Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök

134/1999.(HK 21.) intézkedése a Magyar Honvédség légi kutató-mentő szolgálatáról” című

okmányok határozzák meg. (Az okmányok átdolgozása, korszerűsítése napirenden van.) Ez

alapján ezt a szolgálatot a Magyar Köztársaság területe feletti légtérben a Magyar Honvéd-

ség Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó légierő kijelölt alegységei lát-

136 Orosz Zoltán: Helikopterek alkalmazása a terrorizmus elleni harcban. Hadtudományi Szemle, 2008. 1. évf.
3. szám, On-line kiadvány.
137 AIP - Aeronautical Information Publication - Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány: Minden ország rendel-
kezik ilyen kiadvánnyal, melyet Magyarországon a HungaroControl – Magyar Légiforgalmi Szolgálat Légi-
forgalmi Tájékoztató Osztálya ad ki, jóváhagyja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal. A kiadvány
tartalmazza az adott országra vonatkozóan a légtér igénybevétel rendjét és a repülések végrehajtásának szabá-
lyait.



125

ják el. Ez Szolnokon és Pápán települve 1-1 helikoptert jelent, melyek az állandó folyamatos

készenlét miatt más feladatra nem vehetők igénybe.

A jelenleg hatályos jogszabály létrejöttét az tette lehetővé és szükségessé, hogy a

rendszerváltás után – mivel a cél az Európai Uniós illetve NATO-tagság volt – harmonizálni

kellett a hazai és az uniós jogszabályokat. A 30/1998. (VI.24.) BM-HM-NM-PM együttes

rendelet megszületése jelentős lépést jelentett a nemzetközi ajánlásokhoz való közeledés te-

rületén, sajnálatos módon azonban a nemzeti sajátosságok jelentősen eltérnek az ANNEX

12-ben javasolt – csaknem kötelező érvényű – ajánlásoktól és eljárásoktól.138 Az együttes

rendelet sok tekintetben nem csak az ANNEX 12-vel nem áll összhangban, de ki kell hang-

súlyozni, hogy a nemzeti követelményeknek sem képes megfelelni. A 30/1998. (VI. 24.)

BM-HM-NM-PM együttes rendelet csak a bajba jutott légi jármű megsegítéséről rendelke-

zik. A katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és a 179/1999. (XII.

10.) kormányrendelet sem a légiközlekedési balesetekről, sem pedig más légi kutatás-

mentéssel összefüggő feladatról nem rendelkezik, ezen feladatok a légierő szintjén fogalma-

zódnak meg konkrétabban. A NATO más tagállamai és a szomszédos nemzetek is a kutató-

mentő feladatrendszert egyetlen egységes törvényerejű Nemzeti Kutató-Mentő Tervben

(Programban) fogalmazzák meg. Nem csak más NATO-tagállamban, hanem a hazánkat kör-

nyező valamennyi szomszédos államban a kutató-mentő készenléti szolgálatokat az elfoga-

dott nemzetközi normáknak megfelelően szervezik és alkalmazzák, ami komoly garanciát

jelent nem csak a katonai, de kiemelten a polgári járatok, repültetők számára, nem utolsó

sorban a biztosító társaságok számára is. Egy szubjektív és objektív hibáktól hemzsegő,

megbízhatatlan, indokolatlanul emberéleteket követelő, rosszul végrehajtott mentési akció

felbecsülhetetlen politikai és gazdasági következményekkel járhat egy nemzet számára. En-

nek elkerülésére minden nemzet kiemelt kormányzati feladatként kezeli a kutató-mentő ké-

szenléti szolgálat létrehozását és az ICAO ajánlásainak megfelelő alkalmazását. Úgy gondo-

lom, hogy a feladatrendszer összetettsége és súlya mindenképpen indokolja a problémakör

további, részletesebb, tudományos alapú vizsgálatát.

138 1944. december 07-én a Chicago-i Egyezmény aláírásával létrejött az ENSZ egy újabb szervezeti eleme, az
ICAO (International Civil Aviation Organization – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet), mely a nemzet-
közi polgári légiközlekedést hivatott egységesen szabályozni világszerte. Az egyezményhez a Magyar Nép-
köztársaság is csatlakozott. 1946-ban az ICAO Kutató-Mentő Főosztálya megfogalmazta a kutatás-mentés
nemzetközi szabványosítási koncepcióját és a javasolt eljárásokat. 1951. március 01-jén életbe lépett az egyez-
mény „ANNEX 12” néven ismert függeléke, melynek hazánkban történő életbe lépését az 1971. évi 25. tör-
vényerejű rendelet hirdette ki.



126

Visszatérve a kutató-mentő feladat gyakorlati megvalósítására, a szolgálatban lévő

1-1 közepes szállítóhelikopter rakterében málházzák azt a speciális felszerelést, mely szük-

séges a mentési feladatok teljesítéséhez szinte bármilyen szituációban.139 A hajózószemély-

zet mellett a kutató-mentő csoport tagjai az egészségügyi szakszemélyzet és az ejtőernyős

kutató-mentő szakszemélyzet, összesen három fő. A szolgálat ellátása folyamatos, melynek

közvetlen irányítását a Veszprémben települő MH Légi Vezetési és Irányítási Központ hajt-

ja végre fenntartott kutató-mentő rádiófrekvencián. Amennyiben a bekövetkezett baleset

olyan mértékű, hogy nagyobb erő (mentők, rendőrség, tűzoltók) bevonását igényli, akkor a

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága központi ügyeletének bázisán megalakul

egy Mentéskoordináló Központ, mely irányítja a mentési munkálatokat. Ebbe a központba

delegálják a Magyar Honvédség összekötő tisztjét is.

A kutató-mentő feladat összetettsége, bonyolultsága megköveteli, hogy csak a leg-

felkészültebb, megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek vehetnek részt a szolgálat ellá-

tásában. Ezt indokolja, hogy a valóságban a legkülönbözőbb veszélyhelyzeti szituációk ala-

kulhatnak ki és a hajózószemélyzetnek a helyszínen kell tudni döntést hozni a célszerű tevé-

kenység részleteiről. Többek között arról, hogy hogyan, milyen módszerrel végzik a kuta-

tást, keresést, hogyan juttatják földre az egészségügyi és a kutató-kereső állományt. Mind-

ezen tevékenységre jelentős hatással vannak az időjárási körülmények és a napszak is. Álta-

lában a balesetek extrém időjárási körülmények között következnek be. Nézetem szerint az

eddig leírtak is bizonyítják, hogy ez a feladat mennyire összetett és milyen nagyfokú szak-

mai felkészültséget kíván a végrehajtó állománytól. Személyes tapasztalatom alapján, Ka-

nadában, ahol az ország méretei és a lakosság települése okán hatalmas lakatlan területek

vannak, jelentős a kis gépes magán légi forgalom, évente igen sok baleset következik be..

Ennek megfelelően jelentős tapasztalattal rendelkeznek a kutatás-mentés területén, jól mű-

ködő katonai kutató-mentő szolgálatot tartanak fenn. A tapasztalatokat rendszeresen feldol-

gozzák, évente a kutató-mentő személyzetek részére szakmai versenyeket, továbbképzése-

ket szerveznek, folyamatosan korszerűsítik rendszerüket. Úgy gondolom, hogy hazai viszo-

nyok között is ez a tevékenység és szolgálat nagyobb figyelmet kíván.

139 Úgy gondolom, hogy ez a felszereléslista is átgondolásra szorul, hiszen olyan eszközök is részei, – például
fűrész, balta (több féle), lapát, csákány –, melyeket Magyarország település-sűrűsége és úthálózati sűrűsége
nem indokol.
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3.5. A Magyar Honvédség helikopter-képessége és a fejlődés lehetőségei

Az értekezésem eddigi részében a helikopterről, mint technikai, illetve repülőeszköz-

ről és annak katonai alkalmazásáról írtam. A továbbiakban elemzem a magyarországi al-

kalmazással és annak specifikumaival, a helikopterek Magyar Honvédségben betöltött fel-

adatrendszerével kapcsolatos témaköröket.

3.5.1. A Magyar Honvédség helikopter-képessége

Más nemzetek haderőihez viszonyítva a helikopter, mint repülő harceszköz viszony-

lag későn jelent meg Magyarországon. Az első típus a szovjet gyártmányú MI-4-es volt,

melyből kettő darab állt szolgálatba 1955-ben, majd később még egy darab. A MI-4-es ma-

gyarországi alkalmazása nem volt sikeres, de erről a 3.3.3. pontban már írtam. A következő

típus a MI-1 volt, melyet 1961-ben rendszeresítettek. Minőségi fejlődést jelentettek a MI-8

közepes szállító-helikopterek, melyek 1969-ben jelentek meg Magyarországon a haderő kö-

telékében, Kecskeméten.

Még az abban az évben megalakított szállítóhelikopter-ezred kiképzés alatt álló ha-

józó- és műszaki állományával áttelepült Szentkirályszabadjára. A szállítóhelikopterek első

„éles” bevetése az 1970. május-júniusi tiszai árvíznél következett be, amikor is 4 150 sze-

mélyt mentettek ki, ebből vízzel körülzárt helyekről 123 főt függésből, csörlőberendezés se-

gítségével emeltek ki.140

A helikopterek az eltelt időszakban sokszor bizonyították hasznosságukat, ugyanis

2000-től szinte minden évben magas árvizek voltak a Tisza völgyében és az ezek elleni vé-

dekezésben a helikopterek fontos szerepet kaptak. Legemlékezetesebb a 2006-os, amikor

mintegy tíz különböző helyszínen jelentkező gátrepedést, -szakadást tudtak a védekezésben

részt vevők elhárítani a helikopterek gyors beavatkozásának köszönhetően.141

A Magyar Honvédség helikopteres képessége tükrözi azt az átalakulást, melyen ma-

ga a Honvédség egésze is keresztülment. A jelenlegi haderőstruktúrában egy alakulat funk-

cionál, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, melynek fegyverzetében tizen-

hét darab közepes szállítóhelikopter, és tizenkettő darab harcihelikopter található, amely

természetesen csak akkor reális adat, ha 100%-os az üzemképesség.

 A helikopterek NATO elvek szerinti harcászati alkalmazása igen sok és sokrétű al-

kalmazási lehetőséget takar. Ezeket a feladatokat egyszerre, ugyanabban az időben nem kell

140 Fekete István. Égi Fuvarosok. Szolnok, 2000. 36. oldal.
141 A Duna és a Tisza szorításában. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szakállamtitkársága, Budapest
2006. 168-193. old.; 212-213. old.
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végrehajtani, ilyen szituációra még nem volt példa. A legnagyobb léptékű, legnagyobb gép-

igényű művelet a szárazföldi erők érdekében végrehajtott „légimozgékony hadművelet”, il-

letve a különböző nagyságrendű harcászati légideszant kiszállítási-kirakási műveletek vol-

tak.

Alkalmi Harci
kötelék

A szállítmány
tömege [kg]

Szükséges
MI-8 helikopter [db]

Szükséges
MI-17 helikopter

[db]
szakasz szintű 2109 1 1
század szintű 13000 8 5

megerősített század 19503 10 7
zászlóalj szintű 56320 28 21

megerősített zászlóalj 65515 33 23
Megjegyzés: Harc- és gépjárművek nélkül.

4. számú táblázat: Elvi számvetés egy „Alkalmi Harci Kötelék” szállításához szükséges he-
likopterek számáról (változat)

Szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

A MI-8/17 közepes szállítóhelikopter műszaki-technikai lehetőségei alapján a 4.

számú táblázat tartalmazza a különböző nagyságú deszantroham-csoportok, alkalmi harci

kötelékek szállítóhelikopter-gép igényét. A táblázatban feltüntetett zászlóalj szintű kötelék

létszámánál szintén 500-550 fővel számoltam, figyelemmel az egyéni felszerelésre és fegy-

verzetre, mint ahogy a 2.4.2. pontban már utaltam rá.

A technikai eszközökre megállapított minimális üzemképességi-hadrafoghatósági

szint általában 80%. Ennek alapján, ahhoz, hogy egy zászlóalj-harccsoport kiszállítható le-

gyen, a táblázatban szereplő értéknél 20%-al több technikai eszközt – szállítóhelikoptert kell

üzemben tartani, vagyis 38 darab MI-8 képességű, vagy 29 darab MI-17 képességű közepes

szállítóhelikoptert, melyek csak a Magyar Honvédség helikopterszállító-képességét teremtik

meg.

Természetesen ez a gép-mennyiség akkor szükséges, ha egy időben kívánunk moz-

gatni egy teljes zászlóalj szintű alkalmi harci köteléket. Ugyanakkor a szükséges gépmeny-

nyiség megállapításához számtalan egyéb harcászati igény és szempont is figyelembe vehe-

tő, azonban tekintettel az értekezés nyilvános voltára, itt csak egy lehetséges feladatrend-

szert vettem alapul, mely a leginkább reális feladat az ország védelme szempontjából.

Egyéb harcászati elemzéseket elvégezve, ez az alkalmazási igény még finomodhat és az egy

időben jelentkező harcászati igény is bővülhet adott esetben. Egy másik hadműveleti össze-

függésben az 5. számú táblázatban felvázolom az egy időben felmerülő műveleti követel-

ményekhez rendelt közepes szállítóhelikopter darabszám szükségletet.
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Fsz. Szállító helikopter feladat Darabszám
1. Egy légimozgékony könnyű lövészszázad, vagy egy lövészszázad gyors

be- és kirakodására, továbbá harcászati felszereléssel, szakasz köteléken-
kénti kijuttatására, (130 fő)

8

2. 4 KMCS gyors be-, és kirakodására, továbbá harcászati felszereléssel tör-
ténő kijuttatására

2

3. Egyidejűleg minimálisan egy feladatra harci kutatás és mentés részfeladat-
inak végrehajtására

2

4. Egyidejűleg minimálisan három helyszínen, helyszínenként 4 fő fekvő,
vagy 7 fő ülő beteg kapacitással légi egészségügyi kiürítés végrehajtása

3

5. Műveleti igény (a rendszeresítendő 80%-a) 15
6. Rendszeresítendő 19

5. számú táblázat: Egy időben felmerülő műveleti követelmények alapján szükséges köze-
pes szállító helikopter igény

Az MH ÖHP elemzés alapján szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

Véleményem szerint az előbb ismertetett helikopter-mennyiséggel, illetve szállítási

kapacitással békeviszonyok között is rendelkeznünk kellene. Ugyanis ez képes fedezni a

Magyar Honvédség közepes jellegű szállítóhelikopter-igényét. Nem véletlenül hangsúlyo-

zom a „közepes” jellegű szállítóhelikopter-igényt. A Magyar Honvédség a múlt század ki-

lencvenes évek elejéig rendelkezett „könnyű” szállítóhelikopterekkel is. Ezek az eszközök –

az utolsó rendszeresített típusuk a MI-2 volt – a CUBIC munkacsoport tevékenységének

eredményeképpen kivontuk a hadrendből.142 Abban a tekintetben egyet tudok érteni az ak-

kori döntéssel, hogy a MI-2 típusú könnyű szállítóhelikopter, miután a kor követelményei-

nek megfelelő berendezésekkel nem látták el (pl.: azonosító, idegen-barát felismerő, harcá-

szati rádió, felderítő), jelentős harcászati értékkel nem rendelkezett. Nehéz vezethetősége,

viszonylag instabil repülési sajátosságai miatt nem volt ideális eszköz a helikoptervezető-

jelöltek alapképzésének a végrehajtására sem. Ahhoz, hogy a MI-2 harcászatilag értékes és

142 CUBIC Corporation: egy San Diego-i USA székhelyű világcég, mely szorosan kötődik a védelmi szektor-
hoz. Az USA kormányának anyagi támogatásával az 1990-es évek második felében részt vett az akkori Ma-
gyar Honvédség átvilágításában és átszervezésében. A munkacsoportban nyugállományú, nagy tapasztalatú, az
USA különböző haderőnemeinél szolgált vezető beosztású katonák tevékenykedtek. Abban az időben a politi-
kai és katonai vezetés körében elfogadott nézet volt, hogy csak arra van szükség, ami a NATO részére fel-
ajánlható. Nem volt szempont az országvédelem, „mert majd megvéd a NATO”. Ennek a hibás szemléletnek a
következménye volt, hogy több fegyverrendszert kivontak a hadrendből, mint például az akkor felújított és
modernizált tűzvezető rendszerrel ellátott 152 mm-es önjáró tarackok, vagy a BMP-1 lövészpáncélos, T-72
harckocsik, MI-2 helikopterek, JAK-52 kiképző repülőgépek és sorolhatnám. A nézetem szerint hibás haderő-
átalakítási folyamatokat generálta az is, hogy túlságosan „erős” szava volt az amerikai szakértőknek, akik
alapvetően az amerikai haderő felépítési tapasztalataikra támaszkodtak és nem vették figyelembe a magyar
nemzeti sajátosságokat.
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hasznos gépként a rendszerben maradjon, technikai fejlesztéseket kellett volna végrehajtani,

mint ahogyan azt a gyártó Lengyelország meg is tette. Mivel erre nálunk nem állt rendelke-

zésre forrás és nem volt szándék, így az eszköz sorsa megpecsételődött. Meggyőződésem,

hogy a Magyar Honvédségnek napjainkban is szüksége van a könnyű helikopterek alkalma-

zására.

Ez a képesség azonban mindmáig hiányzik a Magyar Honvédség eszköztárából, mint

ahogy nem rendelkezünk a helikoptervezető-alapképzéshez szükséges eszközzel sem. Nem

kell különösebben gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy belássuk, olcsóbb és célsze-

rűbb a pilóta-alapképzést egy kis költséggel üzemben tartható helikopterrel megoldani, mint

egy drágább üzemeltetésűvel.

A szállítóhelikopterek egy másik, speciális gépet igénylő feladata, melyről külön cél-

szerű szólni, az állami és katonai vezetők, delegációk légi járművel történő szállítása. A

speciálitást kimondottan utasszállító belső berendezés kialakítása jelenti. A korábban rend-

szerben tartott MI-8P típusa technikai bővítés eredményeképpen (rádió, GPS, transzponder)

biztosította a különösen fontos személyek szállítását bel- és külföldön egyaránt. A növekvő

szállítási igények kielégítésére az egykori MN 87. Helikopter Ezred kötelékében 1976. feb-

ruár 1-jével létrehoztak egy különleges rajt, melyhez az akkor meglévő három darab „pár-

nás” MI-8P helikoptert rendszeresítették. A raj parancsnokának Szikora Miklós őrnagyot

nevezték ki, állományába az akkori ezred legjobban képzett hajózóit és műszaki állományát

válogatták össze. A különleges repülőalegység technikája 1982 végén kettő darab MI-8PSZ

változatú helikopterrel bővült, így ekkor összesen öt darab speciális személyszállító helikop-

ter volt a magyar haderőben.143 Ez az öt gép került Szolnokra az 1984-es átszervezés során

az akkor megalakult MN 89. Vegyes Szállítórepülő-ezred állományába, folyamatosan bizto-

sítva az ország állami és katonai felső vezetőinek szállítását. A legjelentősebb művelet a

múlt század kilencvenes éveiben II. János Pál pápa magyarországi látogatásainak biztosítása

volt. A jövőben megoldást kell találni a VIP-szállításokra is, mivel napjainkra valamennyi

VIP-helikopter technikai üzemideje lejárt, pótlásukat tervezni kell. Úgy gondolom, hogy

annyira szegény ország azért nem vagyunk, hogy az állami és katonai felső vezetők, illetve

a hozzájuk hivatalos látogatásra érkező partnereik szállítására megfelelő minőségű és tech-

nikai színvonalú helikopter ne álljon rendelkezésre. Az állami protokoll részét kell, képezze

ez a képesség is.

143 Brandt Gyula: A BAKONY Harcihelikopter Ezred és Jogelődjeinek története 1958-2004. Zrínyi kiadó Bu-
dapest; 2009; 99. oldal.
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46. ábra: A 10446 oldalszámú MI-8PSz szállította II. János Pál pápát magyarországi látoga-
tása során.

Fotó: Orosz Zoltán altábornagy.

A Magyar Honvédség jelenlegi helikopteres képességének meghatározó eleme a

többfeladatú tűztámogatás, melyet a MI-24-es harci helikopterek jelenítenek meg.

A harci helikopter-képesség esetében jelenleg konszolidáltabb a kép. A Magyar

Honvédségben rendszeresített MI-24 típusú harci helikopterek 2013-2015-ig üzemeltethe-

tők. Ekkor esedékes soron következő nagyjavításuk, mely után 2026-ig továbbra is had-

rendben tarthatóak.

Miért szükséges ezt a típust, ezt a képességet rendszerben tartani? Nagyon sokan ab-

ból indulnak ki, hogy egy harci helikopter alapvetően támadó fegyver, a Magyar Köztársa-

ság pedig nem akar megtámadni senkit! Ennek a megállapításnak csak a második fele igaz,

mert a harci helikopterek nélkülözhetetlenek békében is, de különösen konfliktushelyzetben

a haderő védelmi feladatainak végrehajtása során, következésképpen a harci helikopter al-

kalmazását tekintve sokkal árnyaltabb és összetettebb a kép. Nézzük meg, melyek azok az

alap-képességek, melyekre napjainkban is alkalmazzuk ezt a harceszközt.

A harci helikopter nagy manőverezési lehetőséggel bír a sebesség vonatkozásában, -

nullától a típusra megadott maximumig - jelentős időt képes a levegőben tartózkodni, mely

lehetővé teszi a több órás őrjáratozást, légtér-ellenőrzést, sokoldalúan alkalmazható külön-

böző földi és légi célok ellen. A MI-24-es harci helikopter széles körűen alkalmazható fegy-

verzettel rendelkezik, mely a megfelelő elrettentést és szükség esetén jelentős pusztítást ké-
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pes megvalósítani. Fontos a helikopter túlélőképessége, ezt a MI-24 esetében a megfelelő

páncélvédettség biztosítja, amely a pilótakabinra és a létfontosságú rendszerekre is kiterjed.

A harci helikopterek feladatai

Békében: a terrorizmus elleni tevékenység, határvédelmi feladatok, ipari és termé-

szeti katasztrófa-helyzetekben való tevékenység, nemzeti légvédelmi készenléti feladatok

ellátása, a Magyar Köztársaság légtér-szuverenitása biztosításának érdekében.

Háborús helyzetben: a szárazföldi csapatok szállítása, szállításának oltalmazása, tűz-

támogatása, közvetlen légi támogatása, légvédelmi készenléti szolgálatok ellátása, felderítés

végrehajtása.

Válsághelyzetben: válságkezelési műveletek keretében, a háborús alkalmazás jelle-

géhez hasonló feladatok, kiegészülve a demonstratív célú, valamint a humanitárius segít-

ségnyújtással. Következtetésként megállapítható, hogy a harci helikopter korlátozás nélkül

alkalmazható a Magyar Honvédség elé támasztott feladatok szinte teljes spektrumában.

A MI-24 változtatás nélkül képes végrehajtani a számára meghatározott feladatokat,

csupán a feladatszabásban, az alkalmazási szabályokban és a kiszolgálásban fedezhetünk fel

különbségeket. A harci helikopter képességeiben szükségszerűen átfedéseket fedezhetünk

fel, tehát egyfajta képesség sok területen alkalmazható. Ugyanakkor az esetleges hátrányok

is egyformán befolyásolhatják az adott műveletet. Bármilyen műveletet elsődlegesen befo-

lyásoló tényező a túlélőképesség.

A MI-24 jelenleg a világon a legjobb mutatókkal rendelkezik a túlélőképesség tekin-

tetében. Páncélzata, rendszereinek védettsége lehetővé teszi a műveletek sikeres és a lehető

legbiztonságosabb végrehajtását nagy fenyegetettség mellett is. A tervezők úgy alkották

meg a gépet, hogy a személyzet gyakorlatilag egy páncél bölcsőben helyezkedik el, a haj-

tóművek és a fő reduktor szintén páncéllemezekkel védett. A helikopter kabinja – beleértve

a deszant teret is – hermetizált, vagyis repülés közben zárt légtérben helyezkedik el a sze-

mélyzet, a levegő-utánpótlás a külső térből speciális szűrőrendszeren keresztül kerül a belső

térbe. A szűrőrendszer biztosítja a radioaktív, vegyi és bakteriológiai szennyezők kiszűrését

is. Ennek megfelelően a helikopter viszonylag nehéz, de a nagyteljesítményű hajtóművek-

nek köszönhetően biztosított a gép jó manőverező képessége. Összehasonlításul: a kétségkí-

vül modern és szofisztikált műszerezettséggel, illetve fegyverrendszerekkel ellátott Apache

helikopter mintegy kilenc tonnás maximális felszálló tömege mellett 295 km/ó sebességet

képes elérni, szemben a tizenkét tonnás MI-24 harci helikopter 330 km/ó sebességével. A

MI-24 üzemképesség tekintetében is a világ élvonalába tartozik. Magyarországon a mintegy

huszonöt éves üzemelés során nem történt a helikopter-meghibásodásából keletkezett ka-
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tasztrófa, sőt még géptörés sem. A bekövetkezett balesetek során a lehető legnagyobb vé-

delmet biztosította a személyzetek részére. Korszerűsítés nélkül is még sokáig képes teljesí-

teni a Magyar Honvédség számára az országvédelem szempontjából meghatározott felada-

tokat. Minimális navigációs és kommunikációs korszerűsítéssel nem csak nemzeti, hanem

NATO-feladatokra is alkalmassá tehető.

Egy alapkorszerűsítés során GPS előbeépítéseket hajtottak végre, illetve digitális rá-

dió berendezéseket, valamint a MOD-4 saját-idegen felismerő rendszer fedélzeti válaszadóit

szerelték be. 144

47. ábra: MI-24P harci helikopter fegyverzeti variációi
Fotó: Dr. Toperczer István o. alezredes

A következőkben részletesen bemutatom a MI-24 képességeit.

A helikopter maximális gyakorlati repülési távolsága 500 m barommetrikus magas-

ságon, normális felszálló súllyal, 5% tüzelőanyag maradékkal leszállás után, harci (4db

9M114 rakétával, 2db UB-32 blokkal) és szállító változatoknál nem kevesebb, mint 450

km.145

144 Orosz Zoltán: Harci helikopterek alkalmazása a légtér védelmében. ZMNE RMI konferencia: Új évszázad,
Új technológia-Gripenek a Magyar Légierőben. Szolnok, 2006.
145 Re/1443 Szakutasítás a MI-24 harci helikopter személyzete részére 2. könyv. A Honvédelmi Minisztérium
kiadványa, Budapest 1988. 9. oldal.
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A MI-24 maximális vízszintes sebessége v=335 km/h, függőleges emelkedőképessé-

ge vy=12 m/s, statikus csúcsmagassága Hstat=1 900 m (a légpárnahatás zónáján kívül), de va-

lójában valamennyi fontosabb manőverjellemzője összevethető a hasonló korú és rendelte-

tésű nyugati típusokéval (48. ábra). Mint az ábra adataiból is kiolvasható, képes kissebessé-

gű és alacsony repülési magasságú légi célok gyors feltartóztatására és megsemmisítésére,

fedélzeti géppuskájával, vagy a 9K114 STURM rakéták alkalmazásával. Utóbbiak a mellső

és hátsó féllégtérből egyaránt indíthatóak légi célra. A 9-A-624 12,7 mm-es négycsövű ne-

hézgéppuska nagy tűzgyorsaságával, 400-1500 m hatásos lőtávolságával szintén megfelelő

fegyver a légi célok leküzdésére is.146

Mindezek a technikai lehetőségek és harcászati manőverjellemzők, kiegészülve ki-

magasló önvédelem-képességgel, alkalmassá teszik a típust őrjáratozásra, légtér- illetve ha-

tárvédelmi feladatok eredményes ellátására.

48. ábra: Harci helikopterek manőver jellemzői. Forrás: Óvári

A felsorolt képességek birtokában e helikopter kiválóan alkalmas terrorelhárítási és

megelőző feladatok ellátására, valamint a különösen fontos személyek és objektumok vé-

146 Re/1458 A 9-A-624 géppuska alkalmazása MI-24 helikopteren. A Honvédelmi Minisztérium kiadványa,
Budapest. 1989. 11. oldal.
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delmére (például, a pápalátogatások idején is egy MI-24-es géppár biztosította a légi szállí-

tást).

Az orosz légierő és a szárazföldi csapatok – az afganisztáni tapasztalatai alapján –

minden hadműveleti területen MI-24-ekkel biztosítják a fontos légi szállításokat. E típus

önvédelmi berendezései a megadott terepszakaszokon biztosítják a szállító légi jármű vé-

delmét, valamint azonnal megsemmisíthetik, vagy lefoghatják a támadó légi és/vagy földi

eszközöket. A „Bárányfelhő” feladat során egyedül a MI-24 harci helikopterekből álló köte-

lék volt képes biztosítani a folyamatos légi jelenlétet az őrzött objektum közvetlen közelé-

ben, kettős feladatrendszerrel, vagyis légvédelmi és szárazföldi felderítő és beavatkozó

elemként egyaránt.147

A terrorista csoportok általában gyorsan mozgó, kis létszámú elemekből állnak. Eze-

ket az elemeket ilyen tulajdonságaik miatt nehéz felderíteni és megsemmisíteni. A MI-24

rendelkezik a megfelelő fegyverzettel a csoportok megsemmisítéséhez, valamint vizuális és

optikai felderítést és riasztást végezhet. A terrortámadások közvetlen megelőzéséhez tarto-

zik az erődemonstrációs célú repülés. Átütő tűzereje miatt még mindig a MI-24 harci heli-

kopter rendelkezik az egyik legnagyobb elrettentő erővel. Az izraeli hadsereg is széles kör-

ben alkalmazza harci helikoptereit a terroristák elleni harcban.

A teljes fegyverzet függesztése esetén, egy géppár – mely a legkisebb bevetésre ke-

rülő harci egység – tűzereje összemérhető egy szárazföldi zászlóalj tűzerejével.148 Itt termé-

szetesen a kollektív fegyvereket és nem a katonák egyéni fegyvereit vetjük össze. A zászló-

alj ilyen fegyverzete géppuskákból, aknavetőkből csapatlégvédelmi eszközökből áll, mely

nem képes biztosítani azt a tűzsűrűséget, illetve mobilitást, amit a helikopter-géppár – mint-

egy hat tonna fegyverzetével – megvalósít, benne nem irányított páncéltörő és repeszraké-

tákkal, bombákkal, irányított rakétákkal, és a nagy tűzgyorsaságú fedélzeti géppuskákkal, il-

letve gépágyúval. A 6. számú táblázatban látható, hogy egy darab MI-24 helikopter UB-

32A-24 típusú, nem irányított rakétablokk alkalmazásakor – négy blokk függeszthető a he-

likopterre – 16 kilőtt rakétával, sorozatonként az általános szóráskép 70 m x 120 m (mely-

hez hozzáadódik a harci fej típusától függő repeszhatás zónája is). A javadalmazás felhasz-

nálása a táblázatban jelzettek szerint alakul.

147 A „Bárányfelhő” feladat az európai miniszterelnökök magyarországi informális találkozója biztosítása volt
2004 őszén.
148 Orosz Zoltán - Rolkó Zoltán: A MI-24 harci helikopter hosszú távú alkalmazása a 2236/2003. (X.1.) kor-
mányhatározatban a Magyar Honvédség számára megfogalmazott feladatok tükrében. ZMNE RMI konferen-
cia: Fél évszázad forgószárnyakon a magyar katonai repülésben. Szolnok, 2005. 8. oldal.
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Tűzkiváltások
1 2 3 4 5 6 7 8
16 32 48 64 80 96 112 128

70x120 70x240 70x360 70x480 70x600 70x720 70x840 70x960R

32 64 96 128 ----- ----- ----- -----
70x240 70x480 70x720 70x960 ----- ----- ----- -----K

----- ----- ----- -----
64 128 ----- ----- ----- ----- ----- -----

70x480 70x960 ----- ----- ----- ----- ----- -----

S
O
R
O
Z
A
T H

----- ----- ----- ----- ----- -----
Megjegyzés: R: rövid sorozat; K: közepes sorozat; H: hosszú sorozat.

Sorozatonként: kilőtt rakéták száma/lefogott terület [m x m]

6. számú táblázat: Nem irányított rakéták szórásképe egy helikopter esetén
Forrás: Re/390 A MI-24D helikopter harckiképzési szakutasítása

Szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

Lehetőség van a deszant-térben elhelyezni két lövész katonát is, akik két oldalra gép-

puskával szintén tüzet tudnak vezetni. A felsorolt fegyverzet hatékonyságát még fokozza az

intenzív manőverezés a harcmező felett. Mindezek eredményeként a Magyar Honvédségnél

rendszeresítet MI-24-es helikopter-modifikációk bármelyike földi célok leküzdése elleni ha-

tékonyság szempontjából összevethető azonos rendeltetésű és korszerűségű típussal (49. áb-

ra)

49. ábra: Földi célok leküzdésének hatékonysága. Forrás :Óvári

A MI-24 harci helikopter kiválóan alkalmazható földi menetoszlopok védelmére, kí-

sérésére. Sebessége lehetővé teszi a lassan haladó gépjármű-menetoszlop menetvonalának

folyamatos biztosítását, a földi biztosító erők riasztását és tűztámogatását. A MI-24 légi je-

lenléte egyszerűen elvonja a támadók figyelmét a földi tevékenységről, így a szárazföldi
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elemeknek megnövekszik a cselekvési szabadságuk. Lengyelország iraki műveleteiben 6 db

MI-24 vett részt elrettentési feladattal.

A MI-24 harci helikopter rendelkezik a terrorizmus elleni harchoz szükséges összes

képességgel. Minden területen, de a terrorizmus elleni harcban, valamint az ipari katasztró-

fák esetén is nagyon fontos a MI-24 egyedülálló sugár-, vegyi és biológiai védettsége – már

utaltam rá, hogy a gép páncélzata és a hermetizált kabin a speciális levegőszűrő rendszeré-

vel – szinte korlátlan műveleti szabadságot biztosít szennyezett környezetben. Ezeket a tu-

lajdonságokat felhasználva került sor a légi sugár-felderítőkonténer csapatpróbájára, majd

rendszerbe állítására. A próbarepülések során a feladat nagy és kis aktivitású sugárforrás ke-

resése, detektálása, a szoftverrendszerek, konténerek tesztelése volt. Az érzékelő a MI-24

fegyverzeti függesztő sínjén helyezhető el 1-1,5 perc alatt. Ezt a berendezést rendszeresítet-

ték a Magyar Honvédségben.

A haderőben megjelent könnyű lövész- és különleges műveleti elemek sikeres mű-

ködéséhez szükséges a helikopter-támogatás, ami nagymértékben hozzájárul az egyik leg-

főbb alapelv megvalósulásához, a mobilitáshoz.

Megállapítható, hogy a légtérvédelem napjainkban egy rendkívül összetett, a légierő

valamennyi fegyvernemét érintő, együttműködést igénylő feladatrendszer, melyben a harci

helikopterek alkalmazásának meghatározó szerepe van. A légtér földfelszíntől, az alsó 400-

600 méterig terjedő részében a kis sebességű légi járművek azonosítása, ellenőrzése, illetve

szükség esetén rendszabályok foganatosítása szempontjából leghatékonyabb eszköze a rend-

szerben lévő MI-24 típusú harci helikopter.

Azon repülési, manőverezési képességek, melyekkel a típus rendelkezik és a rend-

szeresített fegyverzet alkalmassá teszik arra, hogy a légtérvédelemben hatékony eszközként

lehessen alkalmazni. Valamennyi helikoptertípusnak, legyen az szállító- vagy harci, helye és

szerepe van a mai modern, professzionális Magyar Honvédség feladatainak megoldása so-

rán. Ezen feladatok kiemelten jelennek meg a Magyar Honvédség személyi állománya ki-

képzésében, felkészítésében, a NATO-eljárási és harci alkalmazási elvek alkalmazásában,

missziós szerepvállalásunk teljesítésében.

3.5.2. A Magyar Honvédség helikopter-képességének fejlődési lehetőségei

Napjaink magyar hadereje a megújulás időszakát éli, hiszen most már a reálisan gon-

dolkodók számára egyértelművé vált, hogy csak a kor színvonalán álló felszereléssel ren-

delkező, felkészült, kiképzett Magyar Honvédség képes országvédelmi feladatokat ellátni.

Az ilyen haderő hozzá tud járulni a NATO közös védelmi potenciáljához és ezen az alapon
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eredményesen tud részt venni a szövetségesek érdekeit érvényesíteni képes missziós felada-

tokban.

A Magyar Honvédség helikopteres képességét napjainkban 17 darab közepes szállí-

tó-helikopter és 12 darab harci helikopter jeleníti meg, amikor valamennyi gép technikailag

üzemképes és hadra fogható. Nézetem szerint az ismert feladatrendszer tükrében a rendel-

kezésre álló helikopter-technika nem elegendő. Ha az országvédelem szempontjából közelí-

tem meg ezt a kérdést – tekintettel az ország katonaföldrajzi tulajdonságaira, a terep által

meghatározott alkalmazási irányokra, a terepen végrehajtható katonai feladatokra – megál-

lapítható, hogy kevés a rendelkezésre álló géplétszám. Ha a szövetségesi szerepvállalásun-

kat tekintem, akkor még inkább kevés ez a helikopter-technika, hiszen az országvédelmi

feladatok mellett kell helytállnunk a koalíciós műveletekben. Ahhoz, hogy a képesség ren-

delkezésre álljon, szükséges a folyamatos szakemberpótlás, mindennek az alapja a folyama-

tos magas színvonalú alapképzés és kiképzés. A felkészítés, amely értelemszerűen nem csak

a hajózóállomány kiképzését, felkészültségének szinten tartását jelenti, hanem a szárazföldi

csapatok napi tevékenységét is, melynek érdekében a csapatrepülők, esetünkben a helikop-

terek tevékenykednek. A Magyar Honvédség szinte minden alakulata igényli a feladatai

végrehajtásához a helikoptererők támogatását. A Magyar Honvédség szárazföldi harcoló

alakulatai: az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, az MH 25. Klapka György Lövészdan-

dár, az MH 25/88. Könnyű Lövész-zászlóalj, az MH 34. Bercsényi Különleges Műveleti

Zászlóalj alapfeladatai ellátásához nélkülözhetetlenek a helikopterek. De ugyanígy a mo-

dern harc megvívásához a harci támogató, harci kiszolgáló-támogató alakulatok felkészíté-

séhez is szükséges a helikopteres képesség, elsősorban szállítóhelikopter-képesség. Ahhoz,

hogy ezeket a felkészítési igényeket ki lehessen elégíteni, természetesen szükséges a hajózó

állomány szakkiképzése is, ami jelen esetben a karbantartó, gyakorló repülések végrehajtá-

sát jelenti. A hajózóállomány kiképzettségének egyik, de nagyon fontos mutatója az egy év-

ben a levegőben töltött idő, vagyis az egy év alatt repült óraszám. A NATO-

szakutasításokban, direktívákban a hajózóállománnyal szembeni követelmény csak a NA-

TO-műveletekben, feladatokban részt vevő hajózóállományra van megállapítva. Ez legalább

180 óra évente, melyből legfeljebb 40 óra teljesíthető szimulátoron. Vagyis egy évben mi-

nimum 140 órát kell a levegőben töltenie annak a pilótának, aki NATO-kötelékben repül.149

149 ACO Forces Standards Vol. III. Air Force: A Szövetséges Európai Parancsnokság Légierő Csapatok felké-
szítésére, követelményekre vonatkozó utasítás III. kötete tartalmazza az idézett adatot. Az utasítás minősített
okmány, de ez az adat, ami a repülési időre vonatkozik olyannyira ismert, hogy bátorkodtam idézni, ezzel titok
sértést nem követtem el. II-5. oldal
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Mivel a Magyar Köztársaság a NATO tagja, és elfogadjuk az előbb említett normatívát, ak-

kor a Magyar Honvédség pilótáinak évente 140 órát kellene repülniük. A Szövetség nem vé-

letlenül fogalmazta meg direktívájában ezt a követelményt. A gyakorlatban szerzett tapasz-

talataim alapján megállapítható, hogy hazai körülmények között évi 100 óra repülési időnek

is nagyon lehetne örülni, mely jártasságot biztosítana a feladatok végrehajtására. Ez a repült

óramennyiség biztosíthatja, hogy olyan pilótákkal rendelkezzünk, akik képesek a harcfel-

adataikat a legnagyobb hatékonysággal végrehajtani, a repülés során adódó bármilyen szitu-

ációban helytállnak, és megfelelnek a repülésbiztonsági követelményeknek.

A technikai eszközöket általában folyamatos igénybevételre tervezik, egyszerűen

azért, mert így gazdaságos. Különösen igaz ez a haditechnikai eszközökre. Egy adott had-

művelet során a harctevékenység a győzelemig, illetve a kitűzött cél eléréséig tart. Vagyis a

helikopterbe csak az üzemanyagot és a lőszert kell tölteni, a köztes karbantartásokat elvé-

gezni és repüljön. Csak ember, személyzet legyen, aki ezt az igénybevételt bírja. Ezért ala-

kult ki az a gyakorlat, hogy „béke elhelyezésben” 1,5 - hadműveleti területen (háborúban) 2

személyzetet számolunk egy légi járműre. Vagyis egyszerűen meghatározható, hogy adott

gépmennyiség és személyzet mellett, az adott évben mennyi repülési időt kell tervezni. Ez

alapján a jelenlegi rendszeresített technika mennyiségéből kiindulva kiszámítható, hogy a

szállítóhelikopterek esetében 26 gépparancsnoknak, a harci helikopter esetében pedig 18 he-

likopter-pilótának kellene biztosítani a 140 óra repülési időt, plusz a 40 óra szimulátor időt.

Ebből könnyen kiszámítható, tervezhető, hogy melyik gép mennyit repül az évben, mikor

kerül sor a karbantartó javításokra, nagyjavításokra és így tovább. Ez már a mérnökök szak-

területe és minden jól is működik, ha van elegendő forrás a fenntartásra. Ha nincsen elég fe-

dezet, mint ahogy az elmúlt években ez jellemző volt, akkor a maradékelv érvényesül. Va-

gyis nem annyit repülünk, amennyire a haderőnek szüksége van, hanem annyit, amennyire

pénz van. Kezdődik a spórolás az üzemanyagon és az alkatrészen, a gépek elmaradó nagy-

javításán, ami kihat a teljesíthető repülési időre, és emiatt a hajózóállomány, illetve az egész

haderő kiképzettségi szintjére. A fejezet címében megfogalmazott problémafelvetésre a vá-

lasz a következő: a helikopter-képesség fejlődésének a legegyszerűbb lehetősége a szüksé-

ges forrás biztosítása. Ez azonban nem ilyen egyszerű, tekintettel arra, hogy az elmúlt évek-

ben a honvédelemre szánt összeg annyira alultervezett volt, hogy a keletkezett képesség hi-

ány hosszabb idő alatt állítható csak helyre. Melyek a legfontosabb tennivalók?

Először is a kivonásra tervezett MI-8 szállító gépek pótlása szükséges. Ez a feladat

2006 óta tolódik, először abban az évben kellett volna kiírni a tendert az új szállítóhelikopte-

rek beszerzésére. Anyagi okokból erre nem került sor, s így a helyzet azóta csak romlott, hi-
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szen az eltelt évek alatt a meglévő MI-17 típusú helikopterek is lassan ledolgozzák üzemide-

jüket, esedékes lesz a nagyjavításuk. Vagyis napjainkban már nem csupán vásárolni kellene

helikoptert, de a meglévők nagyjavítása is szükségessé vált. A probléma megoldása nem ha-

logatható sokáig. A MI-24-es harci helikopterek esetében az aktuális nagyjavításokat el kell

kezdeni ahhoz, hogy a típus rendelkezésre álljon az országvédelmi feladatok ellátására. A

szükséges javítások végrehajtása esetén 2026-ig megoldott ez a képességünk.

Az üzemelési, üzemképességi feladatok mellett a rendelkezésre álló géplétszámról is

szükséges szólni. A jelenleg hadrendben tartott gépmennyiség a 2004. évi „haderőreform”

eredményeképpen alakult ki. Abban az évben megszüntetett MH 87. Bakony Harci helikop-

terezred és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülőezred bázisán létrejött az MH 86. Szol-

nok Helikopterezred. Annak idején, mint az új alakulat kijelölt parancsnoka, hivatalból részt

vettem a 86-os szervezeti struktúrája kialakításában. A munka során többször megkérdez-

tem, hogy mi alapján határozták meg a maradó géplétszámot. Nem kaptam meggyőző vá-

laszt. A korábban leírtak alátámasztják azon megállapításomat, miszerint az

országvédelemből és szövetségesi kötelezettségeinkből következő feladatok nagyobb heli-

kopteres kapacitást igényelnek. Már utaltam a szállítók esetében az alkalmi harci kötelék,

vagy zászlóalj-harccsoport szállításához szükséges gépigényre. Ez önmagában mintegy 23

darab nagyobb teljesítményű szállítóhelikopter egyidejű alkalmazását igényli. Az üzemké-

pességi követelményt vizsgálva nyilvánvaló, hogy ennek az igénynek a megnyugtató bizto-

sítására mintegy 20%-kal több géppel kell rendelkezni.

A harci helikoptereket vizsgálva, például a páncélelhárító képességet tekintve egy

irány lefogására legalább egy helikopterraj szükséges, ami négy darab helikoptert jelent. Az

általános harcászati elvek alapján egy zászlóalj támadásban mintegy három kilométeres sáv-

ban tevékenykedik. Ebben a zászlóalj támadási sávban legalább kettő harckocsiszázadnak

kell lennie, ami  azt jelenti, hogy a harckocsik száz méterenként helyezkednek el mintegy 1-

1,5 km-es sávban. Ennek a sávnak a lefogását kell biztosítani a négy harci helikopternek.

Ha a tevékenység folyamatos és megfelelő tartalékot is képezni kell, akkor ez kettő

raj, vagyis nyolc darab helikopter. A fegyveres konfliktusban más, általam korábban emlí-

tett feladatok is megjelenhetnek, ezért könnyen belátható, hogy a 12 darab gép nem fedi le

egy művelet teljes spektrumát, nem jelent tartalékot, manővererőt, légtérvédelmet, még egy

szimpla határvédelmi feladatban sem. A 8. számú táblázatban a Magyar Honvédség alkal-

mazására vonatkozó országvédelmi feladatrendszer egy reális változatában a szükséges he-

likopter erőt vázolom.
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Szállító Harci KönnyűFeladat

darab darab darab

1

- fő irányban 48 db erősen páncélozott eszköz meg-
semmisítése,
- minimum három könnyen páncélozott, hevenyészett
védelemben, menetben, vagy körletben lévő zászlóalj
nagyságú kötelék számára 50%-os veszteség okozásá-
ra;

8
1x felderítő
1x EHV
1x vez.bizt.

2

- másik irányban 24 db erősen páncélozott eszköz
megsemmisítése
- minimum egy könnyen páncélozott, hevenyészett
védelemben, menetben, vagy körletben lévő zászlóalj
nagyságú kötelék számára 50%-os veszteség okozásá-
ra;

4
1x felderítő
1x EHV
1x vez.bizt.

3

egy légimozgékony könnyű lövészszázad, vagy egy
lövészszázad gyors be-, és kirakodására, továbbá har-
cászati felszereléssel, szakasz kötelékenkénti kijuttatá-
sára, (130 fő)

8 4

4 4 KMCS gyors be-, és kirakodására, továbbá harcá-
szati felszereléssel történő kijuttatására 2 4 4

5 egyidejűleg minimálisan két helyszínen/irányban ku-
tatás-mentés végrehajtása 4

6 egyidejűleg minimálisan egy feladatra harci kutatás és
mentés részfeladatainak végrehajtására; 2 2

7
egyidejűleg minimálisan négy helyszínen, helyszínen-
ként 4 fő fekvő, vagy 7 fő ülő beteg kapacitással légi
egészségügyi kiürítés végrehajtása

4

8
egyidejűleg két irányban a szárazföldi, különleges és
légi műveletek EHV támogatása, vizuális és technikai
felderítés, légi sugárfelderítés, vezetésbiztosítás

2 felderítő
2 EHV
2 vez.bizt.

9 Különösen fontos személyek szállítása 2

10 Műveleti igény (a rendszeresítendő 80%-a) 16 22 22

11 Rendszeresítendő 20 28 28

8. számú táblázat: Helikopter erő szükséglet egy országvédelmi feladat-rendszerben. (válto-
zat)

Az MH ÖHP elemzés alapján; Szerkesztette: Orosz Zoltán altábornagy

Már kitértem a könnyű szállító-, vagy más néven könnyű, több feladatú helikopter

alkalmazásának kérdésére. Meggyőződésem, hogy a Magyar Honvédség előtt álló feladatok

igénylik egy ilyen kategóriájú eszköz meglétét. Természetesen egy, a kor követelményeinek

megfelelő könnyűhelikopter-képességre van szükség, tekintettel arra, hogy univerzális hor-

dozó platformként egy könnyűhelikopter nagyon sok feladatkörben gazdaságosabban al-
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kalmazható, mint egy nagyobb teljesítményű szállítóhelikopter. A könnyűhelikopter szállító

változata alkalmas kis létszámú csoportok – pl. egy különleges műveleti csoport – rejtett,

költséghatékony kijuttatására. Speciális berendezések fedélzeti telepítésével a harcmező fel-

derítésére, megfigyelésére, célmegjelölésre, tűzvezetésre; különleges fegyverzettel szerelve

a szárazföldi csapatok tűztámogatására, páncéltörő képesség megerősítésére. Ezekkel a ké-

pességekkel egy könnyű helikopter adott esetben ki tudja egészíteni a meglévő képessége-

ket, nagyobb manőverező lehetőséget biztosít, tartalékot képez. A könnyűhelikopter-

képesség megoldást jelenthetne a krónikus helikoptervezető-hiány kezelésére, ugyanis az

alapkiképzést is gazdaságosan lehetne végrehajtani ezen a könnyű helikopteren.

A helikoptervezető-alapképzésnek van egy másik szegmense is. A Magyar Honvéd-

ségen kívül más állami szervek is üzemeltetnek helikoptereket, nevezetesen a Magyar Rend-

őrség, illetve a valamikor állami, majd magántulajdonú, de állami feladatot ellátó Légi Men-

tő Szolgálat. Ezeknél a szervezeteknél napjainkban egykori katonai helikoptervezetők szol-

gálnak, repülnek. Életkoruk alapján hamarosan véglegesen nyugállományba vonulnak, ami

azt jelenti, hogy az említett helyeken helikoptervezető-hiány lép majd fel. A helikopterveze-

tő-alapképzés szervezett formában Magyarországon csak a Magyar Honvédség kötelékében

létezik. Vagyis a Magyar Honvédség meglévő pilótakiképző-kapacitását az állami szektor

helikoptervezető-igényének kielégítésére is fel lehetne használni. Ezzel a megoldással az is

biztosítható, hogy a Magyar Honvédség megfelelő felkészültségű tartalékos pilótaállomány-

nyal rendelkezzen. Ez az önkéntes műveleti tartalékos helikoptervezetői állomány az előírt

alapkiképzettséggel rendelkezve bármikor rendelkezésre tudna állni, szükség esetén azzal a

technikával vonható be az országvédelem feladataiba, melyekkel a mindennapokban mun-

káját végzi. Véleményem szerint könnyen belátható ennek a modellnek az előnye.

A 3.4.3. pontban kitértem arra, hogy miért előnyös a kutató-mentő képesség szem-

pontjából a könnyű szállítóhelikopter alkalmazása. Ezzel ugyanis a Magyar Honvédség légi

kutató-mentő szolgálata integrálható lenne az országos légi mentő rendszerbe, az hatéko-

nyabban működhetne, nagyobb országos lefedettséget biztosítva ezzel a szolgáltatás részére.

Nem lenne kétséges továbbá a szolgáltatás finanszírozása sem, hiszen átlátható módon a

Magyar Honvédség is részesülhetne a szolgáltatás fenntartási költségéből. Még egy fontos

szempont: a pilóták folyamatosan gyakorolhatnának, repülhetnének, miközben éles beveté-

sen vesznek részt. Ismert, hogy a valóság a legjobb felkészítő, „train as you fight”, vagyis

gyakorolj úgy, mintha harcolnál.

A jelenleg rendszerben tartott helikoptereink üzemképességi helyzeténél kitértem ar-

ra, hogy ezek a légi járművek naptári életkoruk utolsó harmadában járnak. Ez azt jelenti,
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hogy a kötelező karbantartások, nagyjavítások elvégzése ellenére, a MI-8-as néhány darab-

ját leszámítva, már nem repülhetnek; a MI-17-es az évtized végéig tartható rendszerben; a

MI-24-es pedig a következő évtized közepéig. Vagyis az elmaradt helikopter-beszerzések

mellett a MI-17 esetében is el kell kezdeni előkészíteni az új gépbeszerzést. Azért kell már

most megtenni az első lépéseket, mert a személyzetek átképzéséhez a rendelkezésre álló he-

likopter-darabszámtól függően a gyakorlati tapasztalatok alapján kettő, három évet kell biz-

tosítani. Csak így lehet a képességet zökkenőmentesen fenntartani.

Véleményem szerint, figyelemmel a különböző harcászati-hadműveleti igényekre, a

Magyar Honvédségnek 28 harci helikopter, 20 közepes szállítóhelikopter és különböző fel-

adatkörrel, mintegy 30 könnyű, többfeladatú helikopterre van szüksége. Már hallom is az el-

lenérveket, hogy ne álmodozzak, maradjak a realitások talaján. Kérdés: mit nevezünk reali-

tásnak?! Azt, ha egy elvégzett harcászati elemzés alapján még ennél is nagyobb darabszá-

mot prognosztizálunk, vagy azt, ha a jelenleg a levegőbe emelhető darabszámot is bőven

elégnek tartja valaki. Külön kezelem azokat, akik a rendelkezésre álló forrásokkal érvelnek.

Nos, ezzel nem lehet vitatkozni, de éppen ezért kezelem ezt külön, mert a pénz másról szól.

Arról, hogy van vagy nincs, de ez nem változtat azon, hogy mire van szükség, mi a reális

igény. Teljes mértékben vallom azt az álláspontot, hogy nem keverendő össze a szükséges

és a lehetséges.

Én a szükségesről beszélek, mert katonaként nem vizsgálhatok más szempontot. Re-

ális igénynek a megalapozott szakmai szükségletet tartom, melyre lehet azt mondani, hogy

ennyi forrás nincs. A biztonságpolitikai és ebből következő harcászati-hadműveleti elemzé-

sek rendelkeznek bizonyos szubjektivitással, de én éppen ezért úgy gondolom, hogy egy

dolgot semmiképpen nem lehet kijelenteni. Ez pedig az, hogy bárki ma meg tudja mondani

azt, hogy mi lesz öt vagy tíz év múlva. A rendszerek nagy tehetetlenséggel reagálnak az új

kihívásokra, nekünk pedig egészséges óvatossággal kell készen állnunk – meggyőződésem

szerint – a rosszabb verzióra. Ezért is gondolom úgy, hogy az esedékes helikopter-

beszerzésnél úgy kell gondolkodnunk, hogy többfunkciós gépünk legyen, melynek az al-

kalmazása a helyzet függvényében variálható. Léteznek ilyen típusok, vagyis olyan gépre

lenne szükségünk, melynél a helikopter egy alapplatform, és alapkonfigurációban szállítóhe-

likopter, de a feladat függvényében többféle fegyverzetet lehet elhelyezni és akkor harci,

(fegyveres) helikopterként képes levegő-föld, illetve levegő-levegő szerepkörökben tevé-

kenységet folytatni. De lehet felderítő, elektronikai zavaró, kutató-mentő stb. szerepkörök-

ben is alkalmazni. Ugyanígy a könnyű helikopter kategóriában is olyan többfunkciós gépre

lenne szükség, amely a feladatok függvényében kiegészítő berendezésekkel több feladat-
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körben alkalmazható. Egy ilyen koncepció megvalósulása esetén megítélésem szerint elég

lenne közepes harci-támogató feladattal mintegy 12-14 darab gép, közepes szállító feladattal

szintén 12-14 gép (azonos típusú platform, például UH-60) és 30 db többfeladatú könnyű

helikopter. A harmincas szám első hallásra soknak tűnik, de ha utánaszámolunk, kiderül,

hogy harminc könnyű helikopter mintegy tíz darab közepes szállítóhelikopter kapacitásának

felel meg, pont annak a hiányzó kapacitásnak, amelynek a beszerzése 2006 óta tolódik for-

ráshiány miatt. A könnyűhelikopter-képesség nagyobb rugalmasságot biztosít a feladatel-

osztásban, -végrehajtásban, alacsonyabb üzemeltetési költségen. Így a helyzet és a feladatok

függvényében rendelkezésünkre állhatna adott esetben 24-28 közepes szállítóhelikopter (ha

szállítókapacitás kell), vagy 24-28 közepes harci-támogató helikopter (ha a kialakult helyzet

okán tűztámogató, vagy páncélelhárító kapacitás kell), mely megerősítésül kapná a könnyű

helikoptereket szállító, harci-támogató, felderítő, SAR, CSAR, MEDEVAC stb. feladatkör-

ben. Egy ilyen nagyságú és rugalmasan alkalmazható helikopter-képesség biztosítaná a Ma-

gyar Köztársaság védelmét bármilyen váratlan helyzetben.

A Magyar Honvédség helikopteres képességének fejlődése napjainkban elég behatá-

rolt. Nevezetesen el kell végezni azokat a karbantartásokat, ipari nagyjavításokat, melyek

után a gépek üzemeltethetőek az évtized végéig, a következő évtized közepéig. Ezzel párhu-

zamosan meg kell kezdeni más típusú gépek beszerzését, a beszerzés előkészítését. Meg-

győződésem, hogy költséghatékony és ésszerű, ha alapplatformot keresünk, mely harcászati

kiegészítőkkel változatos feladatrendszer végrehajtását teszi lehetővé közepes és könnyű ka-

tegóriában. Léteznek ilyen gépek, a hozzáértő, tenni akaró gazdasági és pénzügyi szakembe-

rek feladata ezek beszerzése, melyhez a helikopteres állomány kész minden segítséget meg-

adni. Ez az együttműködés a Magyar Honvédség helikopter-képessége fejlődésének a zálo-

ga.

3.5.3. A Magyar Honvédség helikopter-képességének lehetőségei a NATO szövetségi rend-

szerben

A Magyar Honvédség rendeltetése a Magyar Köztársaság katonai védelme és a NA-

TO kollektív védelméből fakadó feladatok ellátása.

A NATO katonai ereje, katonai képessége a tagországok katonai erejének és képes-

ségeinek összességéből tevődik össze. Ennek megfelelően egy-egy misszió katonai céljai-

nak a megvalósításához is a tagországok felajánlásai alapján áll össze a haderő, a katonai

képesség. Egy adott katonai művelet megkezdése a politikai döntés függvénye. A döntés

meghozatala után a felelős NATO-parancsnokság kezdi meg a művelet tervezését és ezzel
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együtt az erő-eszközigény összeállítását. Az úgynevezett erőgenerálási konferenciákon a

tagállamok felajánlásai alapján összeállítják a szükséges katonai kontingenst a meghatáro-

zott képességekkel. Minden tagország maga dönti el, hogy az adott műveletben részt kíván-

e venni, s ha igen, azt milyen erővel teszi. Fontos megjegyezni, hogy a műveletben való

részvétel költségeinek meghatározó részét az adott tagország fedezi. Alapvetően a pénzhi-

ány az oka annak, hogy Magyarország mindeddig helikopterekkel katonai műveletben nem

vett részt.150 Pedig lett volna alkalom, lehetőség, mely viszonylag kis költséggel, de nagy

kiképzési hozadékkal járult volna hozzá a helikopteres képességünk fejlődéséhez. Ilyen le-

hetőség lett volna pl. a balkáni helikopteres szerepvállalás.

Minden esetben, amikor felmerül a Magyar Honvédség megjelenése a balkáni tér-

ségben, megtervezik az alkalmazandó erő összetételét is. Napjainkban, amikor előtérbe ke-

rül az erők mobilitási képessége, illetve követelmény a gyors bevethetőség az adott teljes

hadműveleti területen, ez a képesség fokozottabb jelentőséggel bír.

A következőkben megvizsgálom, milyen lehetőségei vannak a magyar katonai heli-

koptereknek esetleges részvételre az ALTHEA, vagy a KFOR műveletben.

A rendszeresített helikoptertípusok a Magyar Honvédségben a MI-8 és MI-17 típusú

szállító-helikopterek, valamint a MI-24 harci helikopter. A Balkán térség hegyes terepvi-

szonyai között valamennyi helikoptertípus alkalmazható, tekintettel arra, hogy a kérdéses

térségben jellemzően 1 000-2 000m magasságon szükséges repülni, illetve a repülőterek, he-

likopter-leszállóhelyek is hasonló magasságtartományban találhatóak. Számolni kell azon-

ban a terepviszonyok és a nagyobb tengerszint feletti magasságból adódó

hajtóműteljesítmény-korláttal, mely végső soron a teheremelő-képességet csökkenti. A

többéves üzemeltetési tapasztalatok alapján napjainkban a MI-8 típusú szállítóhelikopter –

bár alkalmas – nem javasolt magashegyi viszonyok közötti üzemeltetésre. Ezt a régi, napja-

inkra elavulttá vált hajtóművek viszonylag csekély teljesítménye indokolja. A MI-17 típusú

szállítóhelikopter és a MI-24V/P típusú harci helikopterek viszont kiválóan helytálltak ilyen

körülmények között is. (Az Afganisztán elleni szovjet intervenció idején jelentős fejleszté-

seket alkalmaztak az orosz helikoptereken, illetve ezek a helikopter-típusok vettek részt a

harci cselekményekben is.) Ezek a helikopterek többnyire TV-3-117 VM (magassági) haj-

tóművekkel rendelkeznek, ami 4 000m magas leszállóhelyen is biztosítja a hajtóművek leál-

lítását, majd újra indítását. A helikopterek jelenlegi avionikai felszereltsége biztosítja, hogy

150 Az ISAF-műveletben Afganisztánban 2010. május 01-től veszünk részt egy Légi Tanácsadó Csoporttal (Air
Mentor Team), melynek feladata az Afgán Légierő MI-24-es pilótáinak felkészítése, kiképzése.
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alacsony fenyegetettség, illetve katonai fenyegetettséget nem jelentő körülmények között

alkalmazhatók, bevethetők legyenek. Jelenleg a Balkán ilyen alacsony fenyegetettség szintű

körzetnek számít.

A Magyar Honvédség helikopter-vezetői kiképzettségük alapján képesek azokat a

már vázolt feladatokat végrehajtani, melyeket a harcászati alkalmazás jelent. A konkrét kör-

zetben történő missziók teljesítése esetén előbb az úgynevezett magas hegyi leszállásokat

kell gyakorolni, melyek a kétoldalú együttműködés alapján a szomszédos országok (Auszt-

ria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) területén végrehajthatóak. Ilyen kiképzési megállapo-

dásunk jelenleg Szlovéniával van, ott végezzük a helikopter-pilóták magashegyi kiképzését.

Bizonyos körülmé-

nyek között korlátozó té-

nyező lehet az éjszakai al-

kalmazás. Szövetségese-

ink, köztük a velünk

együtt csatlakozott orszá-

gok esetében is az éjjellátó

készülékkel végrehajtott

feladat már nem jelent

problémát. Pár évvel ez-

előtt azonban például a

Boszniában tevékenykedő

cseh helikopterek éjszakai

bevetést vegyes kötelék-

ben hajtottak végre a belga

személyzetekkel oly mó-

don, hogy a belga pilóták

éjjellátó készülék alkalmazásával felderítették az alkalmas leszállóhelyet, „berendezték” azt,

majd irányításuk mellett az így előkészített leszállóhelyre szállították a cseh MI-17 helikop-

terek a deszantot. Természetesen ez szükségmegoldás volt. Egyben jó példa arra, hogy egy

képesség-felajánláskor nem feltétlenül szükséges valamennyivel rendelkezni, hiszen a korlá-

tozott műveleti képesség is fontos lehet adott helyzetben. Különösen igaz ez a helikopter-

alkalmazás esetében. Napjainkban egyébként már a Magyar Honvédségben is rendelkezünk

kiképzett, éjjellátó berendezés alkalmazásával repülni tudó helikopter-pilótákkal.

50. ábra Mi-17N repülése éjjellátó készülék alkalmazásával
Forrás: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
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Az első „éles” bevetésen is túl vagyunk – az emlékezetes „Vörös Iszap”-katasztrófa

bekövetkezése után MI-17 helikopterekkel éjszaka menekítették a súlyos sérülteket a terü-

letről. A le- és felszállásokat éjjellátó berendezés alkalmazásával hajtották végre a személy-

zetek. Visszatérve a balkáni szerepvállalásra, helikopteres jelenlétünk a hadműveleti terüle-

ten segítené a hajózóállomány gyakorlatokon megszerzett képességeinek megszilárdítását,

lehetőség lenne harci körülmények közötti tapasztalatszerzésre, ezzel a kiképzettségi szint

emelésére. Vagyis a professzionális kiképzési folyamat, mint KIKÉPZÉS - GYAKORLÁS

– HAZAI GYAKORLAT – NEMZETKÖZI GYAKORLAT – HARCI ALKALMAZÁS tel-

jessé válna.

A Magyar Honvédség helikopterei alkalmazása szempontjából a balkáni régió egyéb

előnyökkel is rendelkezik: a hadműveleti terület „viszonylagos” közelsége lehetővé teszi,

hogy a gépek honi repülőtérről felszállva érjék el a műveleti területet. Ez a viszonylagos kö-

zelség – mintegy 400 km – egyszerűbbé teszi a logisztikai támogatást. Nem szükséges a

hadműveleti területen jelentősebb alkatrészraktárt üzemeltetni, készleteket felhalmozni, hi-

szen hazai bázisról – igény szerint – a szükséges ellátás biztosítható. Adott esetben az alkat-

rész-utánpótlás egyszerűen, gyorsan, pár napon belül megoldható. Esetleges komolyabb

meghibásodás esetén, a segítő mérnök-szakember könnyen eljuttatható a javítás helyszínére,

nem kell őt állandó státuszú katonaként a hadműveleti területen állomásoztatni. Ugyanígy a

javítás ideje alatt a tartalék helikopter könnyen kijuttatható, így biztosítva folyamatosan a

szükséges géplétszámot a hadműveleti területen. A helikopterek időszakos javításai – 100-

200 órás átvizsgálások – szintén honi területen tervezhetőek és végrehajthatóak. Visszatérő

probléma a hazai katonai repülésben az üzemeltetés helyzete, ugyanis az érvényben lévő

üzemeltetési utasítások egy békekiképzést folytató üzemre készültek. Nem rendelkezünk a

megváltozott körülmények és felhalmozott üzemeltetési tapasztalatok alapján alkalmazható

modernizált szakmai szabályzatokkal. Emiatt akár egy-két helikopter külföldi települése

esetén is jelentős létszámú műszaki szakember-állomány kiküldését kell tervezni. Vélemé-

nyem szerint a jövőben meg kell találnunk a megoldást erre a problémára és ésszerű, a repü-

lés-biztonsági követelményeket figyelembe vevő üzemeltetési rendet kell kidolgozni a mű-

szaki és hajózószakemberek bevonásával.

A boszniai – koszovói térségben a szövetséges helikoptererőket közösen állomásoz-

tatják a repülőtereken, helikopter-leszállóhelyeken. Azok őrzés-védelme kiépített, arra külön

erőket nem kell lekötni. A repülőtéri infrastruktúra rendelkezésre áll, csak a speciális tech-

nikai eszközöket kell kihelyezni. Ezek a tényezők lehetővé teszik, hogy a helikoptererők al-

kalmazása esetén létszámhatékony kihelyezés valósuljon meg.  Ez azt jelenti, hogy például
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kettő plusz egy helikopter esetén mintegy 25-30 fővel biztosítható a helikopteres jelenlét a

térségben. Ez a létszám magában foglalja a dupla hajózó–fedélzeti létszámot, valamint a ki-

szolgáló műszaki-logisztikai szakállományt.

Miért lenne fontos a helikopteres részvételünk a Balkán régióban? Úgy gondolom,

nem kell bizonygatni, hogy ez a régió a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű,

hiszen a közvetlen földrajzi közelségünkben helyezkedik el, a régió stabilitása közvetlen ha-

tással van hazánk biztonságára, jelenlétünk ebben a misszióban továbbra is indokolt. Ismert

az a tény, hogy a NATO légi szállítókapacitása, ezen belül a helikopteres kapacitás kevés,

több kellene, több lenne indokolt. A balkáni hadműveleti térségben kis ráfordítási költséggel

megjelenhetne a Magyar Honvédség egy új képességgel, amely valódi harcképességet jele-

nít meg. Kiváló terep lenne a hajózóállomány harcfelkészítése szempontjából, hiszen harci

eljárási rendek szerint, valós harcászati-hadműveleti térségben hajtana végre szövetségi ke-

retek között műveleteket. Ennek kettős haszna van: egyrészt eleget teszünk a szövetségesi

elvárásoknak, kötelezettségeknek, másrészt alacsony fenyegetettség szintű környezetben, de

mégis harci körülmények között alkalmazzuk a hajózóállomány megszerzett ismereteit,

gazdagítjuk gyakorlati tapasztalatait. Ez a felkészítés, gyakorlati tapasztalatszerzés jó alapot

nyújtott volna a későbbi, afganisztáni szerepvállalás esetén a hajózók kiképzésében is. Ah-

hoz, hogy a NATO elvárásainak és saját magunk által, elöljárói intézkedésekben megfogal-

mazott követelményeknek a helikoptervezető-állomány megfeleljen, folyamatos képzésre,

kiképzésre, hazai és nemzetközi tapasztalatszerzésre van szükség.151

Cseh és szlovák szövetségeseink éltek a balkáni hadműveleti terület közelsége adta

lehetőségekkel és helikopterekkel részt vettek az ottani műveletekben. Számukra jó tapasz-

talat-szerzési és kiképzési lehetőség volt a részvétel a feladatok biztosításában.

A NATO részére napjainkban meghatározó hadműveleti terület Afganisztán. Az ot-

tani speciális körülmények nélkülözhetetlenné teszik a helikopterek széleskörű alkalmazá-

sát. Mivel az afganisztáni hadszíntéren kevés a helikopter, és az új típusú helikopterek csak

az évtized közepére állnak rendelkezésre, Franciaország és Nagy-Britannia meghirdette a

ma már csak Brit-Francia Helikopterkezdeményezés néven ismert projektet. Ennek a lénye-

ge, hogy alkalmassá kell tenni a kelet-európai szövetségesek helikoptereit az afganisztáni

hadszíntéren történő feladatok végrehajtására. Ezek a helikopterek alacsony hadrafogható-

sági mutatókkal rendelkeznek, és miután a kelet-európai szövetségeseknek nincs elegendő

151 Szternák György-Tóthné Szternák Nóra: Magyarország lehetséges szerepe a válságreagáló műveletekben.
Tanulmány (kézirat), ZMNE Budapest, 2007. 19. old.



149

pénze a helikopterek felújítására, ezért meg kell finanszírozni ezeket a nagyjavításokat, fel-

újításokat. Magyarország a 2007-es vilnius-i NATO védelmi miniszteri értekezleten jelen-

tette be csatlakozási szándékát a helikopter-kezdeményezéshez, vállalva, hogy 2 darab MI-

17 típusú szállítóhelikoptert a felújítás és hadszíntéri modernizáció után 2 év időtartamra te-

lepít Afganisztánba. Az elmúlt évek során elvégzett előkészítő munka és egyeztetések

eredményeképpen a 2011-es aktuális állapot szerint a brit-francia alap befizető országai

mellett az Egyesült Államok is jelentős összeggel hozzájárul a helikopterek korszerűsítésé-

hez. Helikoptereink nagyjavítását a NATO-tenderen a cseh LOM-PRAHA vállalat nyerte

el.152 A nagyjavítások megkezdése 2010 óta húzódik, tekintettel arra, hogy az orosz gyártó

vállalat engedélyével a LOM-PRAHA vállalat nem rendelkezett. A helikopter-

kezdeményezés sorsa ezzel együtt bizonytalanná vált, hiszen időközben az Egyesült Álla-

mok jelentős helikopter erőt telepített Afganisztánba, így a képesség hiány napjainkra meg-

szűnt. A helikoptereink kitelepülése eredetileg 2013 közepére volt tervezve. A feladat vég-

rehajtására a hajózószemélyzetek felkészítése befejeződött. Az elvégzett munka semmikép-

pen nem volt hiábavaló, hiszen egy szállítóhelikopter-kiképzőcsoportot telepítünk Afganisz-

tánba 2011 nyarától. A nyugati régióban, Shindandban, egy olasz-magyar légi kiképző cso-

port részeként az Afgán Légierő szállítóhelikopter-pilótáit és műszaki állományát képezzük

ki terv szerint egy éven keresztül. Amennyiben a többnemzeti helikopter-kezdeményezés

nem valósul meg, úgy a légi tanácsadó csoport feladatát egy éven túl is vállalhatjuk. Ezekre

a feladatokra a NATO által előírt tematika szerint a személyi állomány felkészítése megtör-

tént, illetve folyamatban van. Véleményem szerint a fentiek meggyőzően bizonyítják, hogy

a helikopter-képességünk humán része képes és alkalmas a NATO követelményei, annak

elvárásai szerint tevékenykedni. Hosszú és fáradtságos út vezetett idáig, amely a PfP-

programmal kezdődött, és a NATO-csatlakozásunkkal folytatódott. Ezen az úton számtalan

elméleti felkészítés, sok-sok PfP-, majd NATO-gyakorlat következett, melynek eredménye,

hogy a helikopteres képességünk jelen van az ISAF-műveletben (MI-24 AMT) és a közeljö-

vőben bővül a szállítóhelikopteres részvétellel.

152 Szükséges megjegyeznem: az 1970-es, 80-as években a Szovjetunión kívül a Varsói Szerződés összes heli-
kopterének nagyjavítását Magyarországon, a Pestvidéki Gépgyárban (később Dunai Repülőgépgyár RT-ben)
hajtották végre. Napjainkra a gyár felszámolt, üzemcsarnokát lebontották. A cég számára a kegyelemdöfést az
a döntés jelentette, amikor kettő darab magyar MI-17 nagyjavítására kiírt pályázatot 2005-ben egy közvetítő
cég nyerte el, mely vasúton Novoszibirszkbe szállította nagyjavításra a magyar helikoptereket.
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Következtetések

Hazánkban a helikopterek katonai alkalmazása 1953-ra nyúlik vissza, amikor az első

MI-4 típusokat rendszeresítették. Az eltelt évtizedek alatt a helikopter-képesség látványos,

de ellentmondásos fejlődésen ment keresztül. Ez a fejlődés elsősorban a személyi állomány

kiképzettségében, felkészültségében jelentkezik. A kezdetek nappal, egyszerű időjárási vi-

szonyai közötti feladat-végrehajtástól eljutottunk addig, hogy a sajnálatos „vörös iszap”-

katasztrófa mentési feladatai során a helikopterek személyzete éjjellátó berendezés alkalma-

zásával mentették a sérülteket és szállították őket kórházba további ellátásra.

A Magyar Honvédség elsődleges feladata az ország területi szuverenitásának biztosí-

tása. Ebből a feladatrendszerből kiindulva szükséges a helikopter-képesség technikai össze-

tevőjének vizsgálata. A korábban ismertetett hadműveleti számvetéssel igazolható, hogy a

jelenleg rendszeresített helikopterek mennyisége teljes üzemképesség mellett sem elégséges

ennek az alapfeladatnak az ellátására. A Magyar Köztársaság védelme és a szövetségesi kö-

telezettségekből adódó missziós feladatok teljesítése, az ezekhez szükséges kiképzés, felké-

szítés biztosítására 28 darab harci, 20 darab közepes szállító- és 30 darab könnyű többfel-

adatú helikopter szükséges. Az általam felvázolt „többfunkciós” helikopter platform meglé-

te esetén mindösszesen 24-28 darab közepes többfeladatú helikopterre lenne szükség a 30

darab többfeladatú könnyű helikopter mellett. A jelenleg hiányzó könnyűhelikopter-

képességgel megoldható hosszú távon a helikopterpilóta-alapkiképzés is. Ez kormányzati

keretek között, honvédségi bázison, oktatókkal, követelményrendszerrel szervezve biztosí-

taná a rendőrség és a légi mentő szolgálat pilótaszükségletét is, ezzel együtt egy tartalékos

helikopterpilóta-létszámot az országvédelmi feladatok ellátására. A helikopteres légi kutató-

mentő szolgálat ellátása is bővülhetne, hiszen könnyű helikopterek szolgálatba állításával a

honvédségi szolgálatot csatlakoztatni lehetne az országos civil légi mentő rendszerhez.

Az ország védelmi feladatainak ellátása mellett a helikopter-képesség megjelent a

missziós, műveleti területen is. Az ISAF-műveletben tevékenykedő Légi Kiképzőcsoport

(AMT MI-24) tagjai immár egy éve képzik, oktatják az afgán légierő MI-24-es pilóta- és

műszaki állományát. E mellett a 2011-es évben hasonló feladattal MI-17-es hajózó- és mű-

szaki állomány kiképzése kezdődik, mely egy év időtartamú misszió lesz. Ezt követően ket-

tő plusz egy darab MI-17 típusú helikoptert telepítünk két évre Afganisztánba. Ezekre a fel-

adatokra a hajózó- és műszaki állomány felkészítése megkezdődött, illetve befejeződött,

melyek bizonyítják a magyar helikopteres állomány magas szintű szakmai felkészültségét.
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Ahhoz, hogy a feladatok maradéktalanul és eredményesen megvalósuljanak, elen-

gedhetetlen a meglévő helikopter géppark esedékes karbantartásainak, nagyjavításainak az

elvégzése. A brit-francia helikopter-kezdeményezés keretében a MI-17 gépállomány nagy-

javítása biztosított, ennek eredményeképpen azok 2018-ig rendszerben tarthatóak. Erre az

időre el kell majd indítani a közepes szállítóhelikopter-beszerzést a képesség folyamatos

fenntartása érdekében. A harci helikopterek esetében nem halogatható tovább a gépek nagy-

javítása, melynek az elvégzése után a típus 2026-ig rendszerben tartható. Keresni kell a

megoldást a könnyű helikopterek beszerzésére, már csak azért is, mert ez a kapacitás rész-

ben pótolja annak a 10 darab közepes szállítóhelikopternek a hiányát, aminek a beszerzése

2006 óta tolódik, késik. A könnyűhelikopter-képesség visszaállítása a Magyar Honvédség-

ben egyben lehetővé tenné a már említett pilótaképzési és kutató-mentő lehetőség megoldá-

sát is.

A helikopter-képesség megóvása, fenntartása, fejlesztése elengedhetetlen a Magyar

Honvédség előtt álló feladatok teljesítése szempontjából, mert túl az alaprendeltetésen, szö-

vetségesi kötelezettség-vállaláson, ez az alkalmazási lehetőség, amely a polgári szférában

jelentkező problémák, katasztrófák elhárításában, következményeinek felszámolásában is

hasznosítható.
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BEFEJEZÉS

A kutatás eredményeinek összefoglalása

Értekezésemben áttekintettem a magyar haderő csapatrepülő-képességének kialaku-

lását, helyét, szerepét napjaink Magyar Honvédségében és ezen keresztül a NATO védelmi

rendszerében. Ezzel együtt összefoglaltam azt a történeti utat, mely napjaink csapatrepülő-

képességét (harcászati szállítórepülők és helikopterek) jellemzi, felvázoltam az általam

megalapozottan szükségesnek ítélt és követendő változtatásokat a csapatrepülő-képesség

fenntartása érdekében. Megvizsgáltam és elemeztem az alkalmazási elvek rendszerét, a

nemzeti és NATO-szabályzók, -doktrínák alapján az erre épülő szerkezeti-szervezeti struk-

túrákat, a képesség humán- és technikai-műszaki állapotát. Leírtam és értékeltem a képes-

ség jelenlegi helyzetét, megfogalmaztam az általam elengedhetetlennek tartott további lé-

péseket, fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket. E nélkül a humán- és technikai fejlesz-

tések nélkül a képesség megszűnik. Rámutattam azokra a lehetőségekre is, melyekkel a

képesség működtetése hozzájárulhat saját fenntartási költségei racionalizálásához. Rávilágí-

tottam azokra az új kihívásokra, melyek a megváltozott globális biztonságpolitikai helyzet

és ebből adódó haderő-alkalmazási elvek változásából következően a Magyar Honvédség

felkészítésére, kiképzésére is hatással vannak, megújítást követelnek, ha megbízható szövet-

ségesek kívánunk lenni.

Tudományos eredményeimnek tekintem az alábbiakat׃

1) Bizonyítottam a Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek

létjogosultságát, szakmai szükségességét az országvédelmi feladatok mellett, a nem-

zetközi, szövetségesi kötelezettségeinkből adódó feladatrendszer megvalósítása so-

rán. Bizonyítottam, hogy a helikopter-képesség a NATO-hoz történt csatlakozásunk

óta, a mennyiségi mutatók csökkenése mellett alkalmassá vált szövetségi környezet-

ben, más nemzetek erőivel együttműködve közös műveletben történő

feladatvégrehajtásra. Kimutattam, hogy a Magyar Honvédség harcászati szállítóre-

pülő- és helikopter-alegységei napjainkban rendelkeznek azzal a képességgel, mely

alapján meg tudnak felelni az országvédelem követelmény-rendszerének, rendelkez-

nek azzal az elméleti-szakmai ismeretszinttel és gyakorlati tudással, mellyel képesek

teljesíteni azokat a követelményeket, melyek a szövetségesi alkalmazás alapfeltétele-

it jelentik.
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2) Feltártam és rendszereztem a szállítórepülő- és helikopter-képesség további

várható feladatait háborús, továbbá nem háborús katonai műveletekben. Igazoltam a

szállítórepülő- és helikopter-képesség jövőbeni fejlesztésének szükségességét, figye-

lemmel a Magyar Honvédség országvédelmi feladatai teljesítésében meglévő képes-

ség-hiányokra és megnövekedett missziós feladatrendszerre. Meghatároztam a fej-

lesztés célszerű irányait. Kimutattam, hogy a jelenleg elérhető helikopter-

képességszint csak az alapot jelenti a szövetséges, többnemzeti kötelékben való al-

kalmazásra. A konkrét feladat ismeretében még további felkészítés, kiképzés szük-

séges, melynek eredményes befejezése és ellenőrzése után kerülhet sor a műveleti

alkalmazásra.

3) Bizonyítottam, hogy a szövetségesi missziós szerepvállalásunkhoz a Magyar

Honvédség légi szállítóképessége jelenleg nem rendelkezik a szükséges humán- és

technikai erőforrással. Rámutattam, hogy a jövőbeni haderő- és képességfejlesztést

alapvetően befolyásolja, hogy a rendelkezésre álló szállítórepülő- és helikopter-

képesség okán megnő az erők összetételének, minőségének és készenléti helyzeté-

nek fontossága; megnő a jelentősége olyan képességeknek, mint például az erők

helyzetének fenyegetettséghez igazodó gyors átalakíthatósága, készenléti helyzetük,

szintjük fenyegetettséggel arányos és rugalmas változtathatósága. Kimutattam,

hogy a Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-képességének jelenlegi álla-

pota, képességértéke és a NATO tagállamainak hasonló képességei állapota, a harci

alkalmazási elvek és a folyó műveletek gyakorlati tapasztalatai, a hadszíntéri valós

igények alapján ki lehet jelölni a harcászati szállító-repülők és a helikopterek mű-

szaki-technikai, valamint a személyi állomány kiképzési-felkészítési fejlesztésének

irányait, megfogalmazhatóak a jövőbeni követelmények.

Ajánlások, javaslatok

Megítélésem szerint az általam elkészített értekezés anyaga a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem képzési programjában szereplő, a légierő alkalmazása háborús és nem

háborús műveletekben témák oktatása során felhasználható.

A NATO-ban mindennapos, korszerű csapatrepülő-alkalmazási, -támogatási feladat-

rendszerek, struktúrák bemutatása segíthet az összhaderőnemi gondolkodás és szemlélet ki-

alakításában, erősítésében.

A kutatási eredményeim és javaslataim hozzájárulhatnak a Magyar Honvédség csa-

patrepülő-képességének 2020-2025-ig történő megújításához, melynek eredményeképpen
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egy minden elemében alkalmas erő állhat rendelkezésünkre az országvédelmi feladatok és

szövetségesi kötelezettségeink teljesítésére. Ennek megfelelően figyelmébe ajánlom azok-

nak a kollégáknak is, akik hadműveleti alkalmazási, haderőtervezési területen dolgoznak.

További kutatást igénylő témajavaslatok

Úgy vélem, a csapatrepülő-képesség elemzése, vizsgálata, még számtalan lehetősé-

get rejt magában, mely a hatékony felkészítés, kiképzés és harci alkalmazás érdekében to-

vábbi kutató-munkát igényel.

Fontosnak tartom egy elemzés elvégzését, mely a meglévő, alapvetően harcászati

szállító-repülőink továbbképzését, hatékony alkalmazási lehetőségeit elemezné, különös te-

kintettel a harcászati alkalmazási távolságon túli hadműveleti területeken, illetve az európai-

tól különböző éghajlati viszonyok között.

A hajózó-utánpótlás képzése látszólag megoldott az NFTC program keretében, azon-

ban célszerű lenne annak a vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség számára kellően haté-

kony-e ez a megoldás, megfelelő-e a jelöltek kiválasztása és a képzés utáni beillesztése az

itthoni kiképzési struktúrába.

Értekezésemben külön kitértem és érintettem a helikopterek egyik igen fontos al-

kalmazási területét, a kutatás-mentést. Ez a feladatrendszer igen összetett, ezért célszerű

megvizsgálni a hazai légi mentőszolgálat és a honvédségi kutató-mentő szolgálat lehetséges

csatlakozási pontjait, a szolgálat működtetésének optimalizálási lehetőségeit.

Napjainkra is sokat változtak a haderő-alkalmazási elvek, az új kihívásokra választ

kell adni a rendelkezésre álló technikai eszközökkel, az új alkalmazásokra kiképzést, sza-

bályzatot szükséges alkotni. A harci helikopterek megjelenésekor fő feladatuk a földi célok

megsemmisítése, lefogása volt. Napjainkra a tömegessé vált helikopter-alkalmazás során

felmerült és valósággá vált a helikopter-helikopter elleni légi harc. Izgalmas új téma, mely-

nek feltárása megkezdődött, mindenképpen szükséges beillesztése a helikopter-pilóták ki-

képzési rendszerébe.

Katonai pályafutásom során a sors és a lehetőségek úgy hozták, hogy főiskolai és

egyetemi tanulmányaimat is külföldön végeztem. Fiatal, beosztott helikopter-vezetőként és

később a különböző szintű parancsnoki beosztásokban mindennapjaimat a repülő-

harckiképzés határozta meg. Pályám során – a „természetes” szakmai elfogultságot is le-

számítva – olyan érzésem volt, hogy a szakmámat, a csapatrepülő-képességet nem a kellő

súlyának megfelelően kezelik, háttérbe szorul. Kerestem az útját, módját, hogyan tudnék

többet tenni. A ZMNE Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamán szembesültem azzal, hogy a
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hadtudomány segítségével talán tehetek valamit, felhívhatom a figyelmet a lehet jobban, le-

het másként, kell többet tenni-re. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek a

fáradhatatlan és kitartó segítségért, professzoraimnak, tanáraimnak, munkatársaimnak, bará-

taimnak és végül, de nem utolsó sorban családomnak a türelmes támogatásért.

Ma már tudom, hogy a döntések meghozatala számtalan egyéb tényezőn is múlik,

vannak kényszerek, de értekezésem elkészültével a lelkiismeretem megnyugszik. A szakma

szemébe nézve mondhatom „…megcselekedtem, mit megkövetelt a haza…”.

Budapest, 2011. augusztus - n

 Orosz Zoltán altábornagy
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Antonov
An-124

Boeing
C-17

Globemaster III

Airbus
A319

Lockheed
C-130

Hercules

Antonov
An-26

Alenia
 C-27J

Spartan

Casa
 C-295

Hossz 69,1 m 53 m 33,84 m 29,8 m 23,8 m 22,7 m 24,5 m
Fesztáv 73,3 m 51,75 m 34,1 m 40,4 m 29,2 m 28,7 m 25,81 m
Magasság 20,78 m 16,8 m 11,76 m 11,6 m 8,5 m 9,64 m 8,6 m

Üres tömeg 173.000 kg 128.100 kg 38.200 kg 38.000 kg 15.400 kg 17.000 kg 14.000 kg

Max. felszálló tömeg 405.000 kg 265.350 kg 64.000 kg 70.300 kg 24.000 kg 30.500 kg 23.200 kg

Kapacitás
150.000 kg te-
her
88 fő

77.519 kg teher
102 fő
36 hordágy
54 ülő sérült

124-134 ülés

20.000 kg teher
92 fő
64 ejtőernyős
74 hordágy

5500 kg teher

11.500 kg teher
60 fő
46 ejtöernyős
36 hordágy

9250 kg teher
71 fő

Max. hatótávolság 4500 km 4400 km 6850 km 3800 km 2200 km 4260 m 4300 km

Csúcsmagasság 12.000 m 13.716 m 12.000 m 10.000 m 7500 m 9144 m 7620 m

Max. sebesség 865 km/h 830 km/h 903 km/h 610 km/h 540 km/h 602 km/h 576 km/h

Hajtómű

4x Ivcsenko–
Progressz D–
18T (229,47
kN/db)

4x Pratt &
Whitney F117–
PW–100 (180
kN/db)

2x CFM
International
CFM56-5B (98-
120 kN)

4x Allison T56–
A-15 (4x3210
kW)

2x AI-24VT, 1x RU-
19A-300 (2x 2103
kW, 1x 800 kp)

2x Rolls-Royce
AE2100-D2A (2x
3460 kW)

2x Pratt & Whitney
Canada PW127G
Hamilton Standard
586-F (2x 1972
kW)

Személyzet 6 fő 3 fő 2 fő
+utaskísérők 4-6 fő 5 fő 2 fő 2 fő

1.  szám
ú m

elléklet: szállító repülőgépek ha rcászati technikai ad atai
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Mil
Mi-24/35

Boeing
AH-64
Apache

Bell
AH-1
Cobra

Eurocopter
Tiger

Teljesítmény
2×1600 kW
(2×2200 LE) 2 × 1260 kW 1300 kW 2x 873 kW

Max. sebesség 335 km/h 293 km/h 277 km/h 292 km/h
Csúcsmagasság 4500 m 6400 m 3720 m 4000 m
Max. felszálló tömeg 12 000 kg 9525 kg 4500 kg 5925 kg

8 fő
Kapacitás

4 hordágy
Max. hatótávolság 450 km 480 km 510 km 800km

Fegyverzet
12,7 mm géppuska
+függesztmények

1 db 30 mm M230 gépágyú
+függesztmények

2 db 7.62 géppuska
+függesztmények

1 db GIAT 30 gépágyú
+függesztmények

2A
. szám

ú m
elléklet: H

arci heli kopterek harcászati -technikai adatai
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Mil
Mi-17/171

Eurocopter
AS-332

NH Industries
NH-90

Sikorsky
UH-60

Blackhawk

Boeing
CH-47

Chinook

Teljesítmény 2x2250 LE 2x1400 kW 2 x 1,662 kW 2x 1410 kW 2 x 5 069 LE
Max. sebesség 250 km/h 262 km/h 300 km/h 300 km/h 315 km/h
Csúcsmagasság 5000 m 4100 m 6,000 m 5790 m 5 640 m
Max. felszálló tö-
meg 13000 kg 9350 kg 10,600 kg 9900 kg 22,680 kg

Kapacitás
4000 kg belső teher
3000 kg
függesztmény

4540 kg belső teher
4890 kg

függesztmény

4200 kg teher
20 fő

1200 kg teher
14 fő
6 hordágy

10,000 kg teher
30 fő

Max. hatótávolság 495 km 1245 km 800 km 592 km 2 060 km

Fegyverzet
57mm-es NIR
rakétafegyverzet
(192 db)

gépágyú, géppuska
és nem irányított ra-
kéták

2 db 7,62 mm-es
géppuska

2B. szám
ú m

elléklet: Közepes szállító helikopterek harcász ati-tec hnikai
adatai
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Hughes OH-6 Cayuse
Bell UH-1D

Huey
Bell OH-58 Kiowa MBB Bo 105

Teljesítmény 1x236 kW 1x 820 kW 1x485 kW 2x313

Max. sebesség 282 km/h 220 km/h 222 242

Csúcsmagasság 4875 m 5910 m 5800 5180

Max. felszálló tömeg 1610 kg 4310 kg 1737 2500

Kapacitás 14 fő

Max. hatótávolság 430 km
510 km

555 575

Fegyverzet
2db 7,62 géppuska

+ függesztmények

gépágyú, géppuska
és nem irányított

rakéták

1 db 7.62 géppuska,

vagy

1 db 40 mm géőágyú

6 vagy 8 db páncéltö-

rő rakéta (tipustól

függő)

2C. szám
ú m

elléklet: Könnyűhelikopterek  harcászati -technikai ad a-
tai
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3.számú melléklet: repülő-műszaki képzési óraszámok (10 hónapos)

Kerékpár szerelő szakmai óraszámai

• természetesen a végzett őrmestert be sem engedik a repülőtérre, hanem lendületből visz-

szavezénylik továbbképzésre (nem növendékként, hanem őrmesterré avatva, fizetésért,

különélési pótlékért, nőtlen szállóra);

• a tiszthelyettes képzésben végzett nem feltétlenül marad békerepülőtéren, felügyelet alatt

évekig betanulni. Lehet, hogy fél múlva, misszióban, alul- (bolognailag) képzett hadna-

gyával kell felelős döntést hoznia, pl. egy háborús sérült repülőgép sorsáról.

Forrás: Óvári Gyula; Oktatási segédlet.
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