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CSAPATREPÜLŐK  ANYAGI-TECHNIKAI  
BIZTOSÍTÁSÁNAK  SAJÁTOSSÁGAI,  KÜLÖNÖS  

TEKINTETTEL  AZ ÖNÁLLÓ  SZERVEZETI  KERETEK 
KÖZÖTTI MŰKÖDÉSRE 

Vasvári Tibor1 

A csapatrepülők szélesebb körű megjelenése, önálló seregtest szín-
tű szervezetbe való tömörítése az 1970-es évek elején vált tényszerűvé. 
Ez meghatározta a felkészítés, az eszközrendszer, a megszervezés és a 
hozzá kapcsolódó mindenoldalú tevékenység tartalmat is. Ez időszak alatt 
a Csapatrepülő Parancsnokság munkájának és tevékenységének elsőd-
leges és meghatározó eleme volt a szárazföldi elvonuló csapatok művele-
teinek támogatása és az elvonulókra jellemző tábori típusú tevékenységi 
és támogatási forma működtetése. Mostanában természetesen kevés szó 
esik, mondhatni szerényen hallgatunk az akkori – a Varsói Szerződés 
megszűnése időpontjáig tartó – működtetésről. Pedig az akkor szerzett és 
felhalmozódott tapasztalatok, az abból levont megfelelően szintetizált ta-
pasztalatok nem igazán elhanyagolhatóak lehetnének. A csapatrepülők 
szempontjából ez az időszak a fokozatos fejlesztés és az intenzív kikép-
zés és a hozzá kapcsolódó komplex támogatás megvalósítása óriási erőfe-
szítéseket követelt meg. Különösen érvényes volt ez az úgynevezett elvo-
nulókra – alapvetően futár, szállító később harci helikopter, valamint 
felderítő-repülő erőkre és eszközökre. Ez időszakban a repülők másik 
homogén területét az Országos Légvédelmi Parancsnokság (további-
akban OLP), majd az 1. Honi Légvédelmi Hadsereg (Lé. HDT) köte-
lékébe tartozó vadászrepülő szervezetek képviselték. 

Az önálló középvezetői szervként való funkcionálástól tekintve a kü-
lönböző szervezési változások hatásaként a csapatrepülő parancsnokság 
felszámolása után a szárazföldi csapatokat vezető parancsnokság szerve-
zetéből történő kiválással egyidejűleg a repülő és légvédelmi hadtest ál-
lományában 1995-ben a repülőerőket tömörítve egységes vezetés alatt 
jelentek meg a csapatrepülő-erők, amelyek alkalmazásukat és feszített-
ségüket tekintve ekkor is elsősorban az összfegyvernemi művelet össze-
tevőjeként jelentkeztek. A csapatrepülők akkori állományába harci, szállí-
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tó, futár, zavaró és egyéb rendeltetésű (pl. légivezetési pont, vegyi-sugár 
felderítésre és mentesítésre alkalmassá tett, stb.) helikopterek, futár, szál-
lító és egyéb rendeltetésű repülőgépek tartoztak, mely repülőszerkezetek 
egy vegyes szállítórepülő dandárba, egy harci helikopter ezredbe, egy 
vegyisugár-felderítő és mentesítő repülőezredbe, egy vegyes szállító-
repülő osztályba (ezredbe) és egy futár repülőszázadba voltak szervezve.  

Az önálló seregtest szintű és az át-alárendelés (majd átszervezés) 
utáni tevékenységben – a seregtest szintű létrehozástól a különböző szer-
vezeti és strukturális megoldásokon keresztül történő vezetés alatt – a 
csapatrepülő-erők alapvető feladatát képezte a Magyar Köztársaság ál-
lamhatárát megsértő légi és földi agresszor tűzzel való pusztítása, légi, 
személy, anyag- és sebesültszállítási, futár és tábori posta, vegyi-
sugárfelderítési és mentesítési, rádióelektronikai zavarási, harcászati légi 
felderítési, légi fényképezési, tűzhelyesbítési, légi aknatelepítési, deszant 
szállítási és kirakási, kutató-mentő, katasztrófa-elhárítási és egyéb felada-
tok végrehajtása.  

Az akkori doktrínális felfogás szerinti műveletek végrehajtása során 
a csapatrepülők fő feladatát képezte az összfegyvernemi csapatok légi-
támogatása, a harcászati légi felderítés, légi biztosítás és légi oltalmazás. 
A csapatrepülők feladataikat stacionáris, vagy ideiglenes repülőterekről, 
illetve leszállóhelyekről, alapvetően egyes gép, géppár, raj-, századköte-
lékben, homogén vagy vegyes kötelékek alkalmazásával tervezték végre-
hajtani. 

A helyi háborúk, valamint az időszakban lefolytatott hazai és külföl-
di gyakorlatok (gyakorlások), az e tárgyban megjelent publikációk elem-
zései, tapasztalatai már akkor is igazolták, hogy komplex értelemben vett 
feszes anyagi-technikai biztosítás megvalósítása nélkül a haditechnikai 
eszközökkel (különös tekintettel a repülőeszközökre) az elvárható ered-
ményt nem képesek teljesíteni.  

A csapatrepülők mai értelemben vett logisztikai biztosítása meg-
szervezésében, végrehajtásában és kiterjedésében az a meghatározás ér-
vényesült, mely szerint a csapatrepülő-erők harctevékenységének anyagi- 
technikai biztosítása a mindenoldalú biztosítás komplex rendszerének 
azon része, amely a harc (hadművelet) anyagi, technikai, közlekedési, 
egészségügyi, repülőtér műszaki, repülőtér technikai, baleseti mentő és 
más irányú (katonai kereskedelmi, tábori elhelyezési, stb.) dologi szük-
ségleteinek kielégítésére, egyéb szolgáltatások megvalósítására irányul és 
magába foglalja ezen feltételek megteremtésére szolgáló tevékenységek 
összességét. 



 129 

A tanulmányban a teljességre való törekvés nélkül a történelmileg 
kialakult és működött csapatrepülő szervezetek fő jellemzőit és szakmai 
összetevőit, specialitásait tervezem megjeleníteni, kifejezetten a logiszti-
kai (anyagi-technikai) biztosítás oldaláról és az arra ható tényezők szerint 
a terjedelmi keretek behatárolásával fenntartani. A dolgozat nem részekre 
bontva, hanem átfogó keresztmetszetszerűen igyekszik feldolgozni a vi-
szonylag napjainkig tartó folyamatot, mely alapján a részletek estleges 
későbbi kibontása további feldolgozást eredményezhet. A szerző aki ma-
ga is személyes résztvevője volt a kezdettől napjainkig tartó folyamatok-
nak nagyban támaszkodott személyes tapasztalataira is. 

1. A csapatrepülők szervezete, felépítése és fegyverrendszerei 

1.1. A csapatrepülők szervezete 

A hetvenes évek elején jelentős változás következett be a repülőerők 
alkalmazásában. A honi légvédelem erői mellett mind nagyobb igénnyel 
vetődött fel a szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató, kiszolgá-
ló csapatrepülő kötelék létrehozásának igénye. 

1973-ban az Országos Légvédelmi Parancsnokság megszüntetésé-
vel, a honi légvédelem irányítása az MN 1. Honi Légvédelmi Hadsereg 
(MN 6205), míg a szárazföldi erők tevékenységét támogató légierőé pe-
dig a Csapatrepülő Parancsnokság (MN 8300) alárendeltségébe került. 
A tervekben fokozatosan kirajzolódott egy szállító-helikopter, egy harcá-
szati felderítő és egy futárhelikopter egység, valamint egy önálló szállító-
repülő század képe. 

A könnyű helikopter alegységnél 1970-ben a Mi-1-es mellett megje-
lent a KA-26 típusú helikopter. 

1973-ban a szállítórepülő századtól a hajózók egy csoportja típusát-
képzésen vett részt a Szovjetunióban. 1973-74-ben a Li-2-es gépeket ki-
vonták a hadrendből, helyettük 10 db AN-26 típusú közepes szállító repü-
lőgép érkezett. Az 1974-ben létrehozott MN 1936 Önálló Szállítórepülő 
Században feladatuk volt meghatározott hazai és nemzetközi légi szállí-
tási, deszantolási feladatok végrehajtása. 

1974 végén, illetve 1975 elején a Könnyű Helikopter Osztály       
(1 Mi-1-es és 1 KA-26-os század) áttelepült Szentkirályszabadjáról 
Börgönd repülőtérre. Itt később 1982. szeptember elsején alakult meg az 
MN 90.Vezetésbiztosító és Futárhelikopter Ezred. Az egységnél meg-
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kezdődött a hajózók típusátképzése és a helikopter technika lecserélése. 
A Mi-1-es helyett, 1982 őszén hat, 1983 tavaszán pedig több, mint húsz 
Mi-2-es érkezett. 1987-88-ban a KA-26-os kivonásával, az egység már 
csak egyféle (35 db Mi-2-es ) típussal rendelkezett. 

1975-ben, több mint két évtizedes szolgálat után a Magyar Néphad-
seregből kivonták a MIG-15 típusú repülőgépeket, így a korábban (1971. 
szeptember 1.) alakult MN 101. Felderítőrepülő Ezred egy L-29-es szá-
zaddal oldotta meg feladatait. 

1983 végén az L-29 Delfin típusú repülőgépeket is kivonták a had-
rendből. 1982-ben számos új helikopter (Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24) be-
érkezésével számolva, helikopter-vezető tanfolyamot indítottak. A hallga-
tókat az első turnusban a repülő, a másodikban a szárazföldi csapatoktól 
toborozták. Az elméleti képzést a Kilián György Repülő Műszaki Főis-
kolán, Szolnokon, a gyakorlati képzést Szentkirályszabadján szervezték 
meg. 

A csapatrepülő parancsnokság megalakítását a HM 1972. június 
27-én kelt 00015/1972 számú parancsával, valamint az MNVKF 
00750/200/1972 számú intézkedésével rendelte el. A parancsnokság önál-
ló magasabbegység szintű és jogkörű irányító és vezetőszerv lett a Hon-
védelmi Minisztérium közvetlen alárendeltségében. A parancsnokság fe-
letti általános felügyeletet a Magyar Néphadsereg légvédelmi és repülő 
felügyelője, szakirányítását a Magyar Néphadsereg repülő főnöke gyako-
rolta. Feladatát az MNVKF szervezési csoportfőnök által kiadott 
00800/41/1972 számú intézkedés határozta meg: 

• Békében az alárendeltségébe utalt csapatrepülő egységek közvetlen 
vezetése, felkészítésük – a kiadásra kerülő intézkedéseikben meg-
határozott feladatok tervezése, szervezése és irányítása. 

• Háborúban az alárendeltségébe tartozó csapatrepülő egységek köz-
vetlen vezetése. Feladatainak ellátása során együttműködik az       
5. HDS és az 1. honi légvédelmi hadsereg parancsnoksággal. 

A fenti intézkedéssel egyidejűleg – 1972. november 28-án – kiadásra 
került az 1973. január 1-én életbelépő 4/40 számú állománytábla, amely a 
parancsnokság állományát 100 főben határozta meg. 
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Az 1. honi légvédelmi hadsereg alárendeltségéből – 1973. március 
1-el – a csapatrepülő parancsnokság alárendeltségébe kerültek az aláb-
bi alakulatok: 

• 101. Felderítő-repülő ezred (csak békében). 

•  87. Szállítóhelikopter ezred. 

•  88. Könnyű helikopter osztály. 

•  89. Szállítórepülő század. 

• 309. Vegyes szállítórepülő hadosztály.  

A fejlődés néhány kiemelt kronológiája vázlatosan: 

• 1973. május 1-i hatállyal az MNVK szerv.csf. 00800/170/1972 
számú intézkedése alapján – a „VELENCE-II”-re tervezett fel-
adatokból előrehozva – Börgönd állomáshellyel megalakult a 90. 
vezetésbiztosító és kiszolgáló zászlóalj. Ezzel egyidőben meg-
szűnt a 88. könnyűhelikopter osztály szervezetében a parancs-
nokság vezetésbiztosító és kiszolgáló szerve. A zászlóalj alap-
rendeltetése, a CSRP – vezetési-, anyagi-, technikai-, valamint a 
88. könnyűhelikopter osztály repülésének mindenoldalú biztosí-
tása és kiszolgálása. 

• A 88. könnyűhelikopter osztály diszlokálását Szentkirálysza-bad-
járól Börgöndre az MNVK szerv. csf. 00800/171/1972 számú in-
tézkedése határozta meg 1973. november 15-ig. A határidőt az 
MNVK szerv. csf. 00800/298/19732 számú intézkedése módosí-
totta 1974. április 30-ig. Az alakulat a feladatot a CSRPK 
003/1974 számú parancsa alapján 1974. április 18-án két lépcső-
ben eseménymentesen végrehajtotta. 

• 1978-ban új, korszerű technika, a MI-24D harci-helikopter rend-
szeresítésére került sor. A 87. szállítóhelikopter ezrednél meg-
alakult az első harci-helikopter század, 1980-ban pedig a máso-
dik század. Az új, korszerű technika rendszerbeállításával az 
ezred képessé vált az ellenség élőerejére és harci technikájára 
megfelelő csapást mérni. 

• A 139. műszaki zászlóalj és a 91. repülőtér gondnokság, 1980. 
után került a magasabbegység szervezetébe. 
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1.2. A Csapatrepülő Parancsnokság struktúrája 

Szervezetét illetően a struktúra igazodott az ekkor érvényes hierar-
chikus felépítésének. A parancsnokság önálló hadtest besorolású szerve-
zet volt és mint ilyen a VKF közvetlen parancsnoksága alá tartozott. 
Szakmai és gyakorlati vezetését a légvédelmi és repülő főcsoportfőnök 
valósította meg. Itt valósult meg a technikai szolgálatok szakmai vezetése 
is, míg a hadtáp szolgálat a MN Hadtápfőnökség szakirányítása alá tarto-
zott. Mint látható, a szakmai vezetés több különböző irányú csatornán ke-
resztül valósult meg, ami időnként a középszintű parancsnokságnál bizo-
nyos eljárási feszültségeket generált. Különösen a hadtáp szolgálatnál 
jelentkezett élesen, mivel a MN Hadtápfőnökségnek nem volt közvetlen 
repülő kapcsolódása, és elsősorban a „hadseregrepülőknél” elég sok 
„plusz magyarázatot” kellett eszközölni. 

Belső szervezetét illetően a parancsnok technikai helyettes aláren-
deltségében: 

• Terveztési-szervezési alosztály (az általános adminisztráció vég-
zésére); 

• Repülő mérnök-műszaki szolgálat: a repülőgépek és helikopterek 
szakmai üzemeltetésének irányítására; 

• Páncélos és Gépjármű szolgálat; 

• Fegyverzeti szolgálat; 

• Műszaki és vegyivédelmi technikai szolgálat; 

• Anyaggazdálkodási alosztály. 

A parancsnok hadtáp helyettes alárendeltségében: 

• Hadtáp törzsfőnök a beosztottakkal; 

• Egészségügyi szolgálat; 

• Élelmezési szolgálat; 

• Üzemanyag szolgálat; 

• Ruházat szolgálat; 

• Közlekedési szolgálat; 
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• Elhelyezési szolgálat; 

• Értékelő-elemző alosztály. (számvitel). 

A parancsnokság szervezetébe tartoztak az akkori időszaknak meg-
felelő párt és politikai szervek is. 

A parancsnokság – mint már az előző pontban kifejtésre került – 
1972 második félévében egy szűk létszámú előkészítő törzs munkája so-
rán gyakorlatilag 1973-ban kezdett el működni, amikor is az akkori OLP-
től megkezdték az alakulatok átvételét. 

Első időben a parancsnokság létszáma mintegy 100 fő volt, de a fej-
lesztések és új alakulatok hadrendbe kerülése után sem haladta meg a 150 
főt. 

Az 1980-as évek második felében az akkori időszaknak megfelelően 
korszerűnek mondott földalatti harcálláspont (bunker) került kialakításra, 
aminek béke vezetési funkciója nem volt, működése csak „M”-re, illetve 
gyakorlatok idejére korlátozódott. 

A parancsnokság „B” szervezetéből MHKSZ időszakában megalakí-
tásra, kikülönítésre és át-alárendelésre került egy úgynevezett csapatrepü-
lő osztály megnevezésű szervezet az akkori 5. HDS törzse részére. Szer-
vezetében alapvetően az át-alárendelt repülő szervezetek szakmai 
vezetésére és irányítására hivatott szakemberek voltak megtalálhatók. Az 
át-alárendelésre kerülő erők – így a felderítő-repülő ezred, a harci heli-
kopter ezred (dd.), valamint a könnyűhelikopter osztály állományából lét-
rehozott futárhelikopter csoportok – teljes földi anyag és eszközkészle-
tükkel vonultak el, illetve kerültek átadásra. A visszamaradó csapatrepülő 
erők alapvetően hátországi feladatokat láttak el. 

A Csapatrepülő Parancsnokság Börgönd füves repülőtéren tele-
pült. A családok lakhatását a közeli Székesfehérváron biztosították. A 
személyi állomány szállítását fordulókkal saját autóbuszok végezték. 

1992-ben az átszervezések hatásaként a Csapatrepülő Parancsnok-
ság, mint középirányító szervezet megszűnt, egyidejűleg a Szárazföldi 
Csapatok Parancsnokságánál megalakult a kibővített Repülő Főnökség, 
így a csapatrepülő alakulatok vezetését a SZCSPK vette át, a szakmai 
irányítást a REF (SZCSPK Rep.H.) végezte. Egyidejűleg a KA-26 tip. he-
likopter kivonásra került, a MI-2 hel.század a szolnoki vegyes repülő ala-
kulathoz került. A későbbiek folyamán a Légierő Vezérkar megalakulása 
után a repülő irányítással foglalkozó szakállomány kivált a szárazföld kö-
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telékéből és Veszprém vezetési rendszerébe került. Időközben a 93. Ve-
gyes repülő osztály is felszámolt, így Budaörs és Tököl repülőtérről is 
kivonult a csapatlégierő, a felderítő-repülő század átadásra került a 
Légvédelmi Parancsnokság Taszáron települő vadászrepülő szervezeté-
hez és folyamatosan szűntek meg a csapatrepülő „M” katonai szerveze-
tek. A megalakuló Légierő Parancsnokság kötelékébe már csak a szol-
noki vegyes szállító repülő (állományában könnyű és közepes szállító-
helikopterek, közepes szállító-repülőgépek, valamint a szentkirályszabad-
jai harci helikopter szervezet tartozott. 2004-ben a meglévő csapatrepü-
lőket Szolnokon egy katonai szervezetbe vonták össze, (az eszközök 
szükséges átcsoportosításával) egyidejűleg a szentkirályszabadjai repü-
lőtér felszámolásra került. 

1.3. A csapatrepülők fegyverrendszerei 

A csapatrepülők fegyverrendszerei alapvetően a légitámogatási fel-
adatoknak megfelelően különültek el. 

1.3.1. Elvonuló csapatrepülő erők: 

• repülőgépek (felderítő): - MIG-15, L-29, SZU-22M, 

• helikopterek: harci - MI-24D, MI-24V, 

 szállító - MI-8, 

 vezetési- Mi-9, 

 futár -MI-1, MI-2, KA-26. 

Az elvonuló erők és eszközök – beleértve a felderítő-repülőket is – 
alapvetően tábori repülőtéri körülmények közötti feladat végrehajtásra 
készültek és földi felszerelésük is ennek megfelelően osztályozódott és 
készleteződött. 

Rendszerint két leszállóhelyen megosztva települt a felderítő és a 
harci helikopter ezred általában megőrizve a századok integritását és ki-
egészítve az élet- és munkakörülmények, a bevetések biztosítását végső 
erőkkel és eszközökkel. 

A futár-helikopterek a seregtest és magasabbegység törzseknél tele-
pültek, kiszolgáló erőik – eszközeik csak a közvetlen bevetések repülés 
kiszolgálására álltak rendelkezésre. 
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Az át-alárendelést követően – jegyzőkönyvileg történő átadás-átvétel 
után – a repülőeszközök bevetésének tervezését, vezetését az ELÉREH 
vette át. 

Az átadás-átvétel előre elkészített „blanketta” nyomtatványok alap-
ján a mindenkori tényleges képességeknek megfelelően viszonylag rövid 
idő alatt történt meg. 

A fentieknek megfelelően az úgynevezett hadseregrepülőket a felde-
rítő repülőezred (század), a harci helikopter ezred és a könnyű helikopter 
osztály alkotta. A felderítő-repülők természetesen képességeiknél fogva 
harcászati csapásmérő erőként is alkalmazható volt. Az ezred az akkori 
időszaknak megfelelő viszonylag korszerű légifénykép kiértékelő és 
elemző eszközökkel, valamint a repülőgépek légi vezetéséhez szükséges 
rádiótechnikai és FRISZ eszközökkel is rendelkeztek. 

A harci helikopter szervezet a harci helikopter és felfegyverzett 
(NIR) közepes szállító-helikoptereken kívül 1 db légi vezetési pont heli-
kopterrel és REH feladatra felszerelt helikopterekkel rendelkezett. 

1.3.2. Hátországi csapatrepülő erők és eszközök: 

Az átadás-átvételek végrehajtása után az úgynevezett „B” erőkből a 
szállító repülőgépek maradtak a CSRP közvetlen alárendeltségében, a 
többi katonai szervezetmozgósítás útján alakult meg. Így ennek megfele-
lően: 

• MALÉV és OMSZ bázisán a szállítórepülő ezred és az önálló se-
besült szállító repülő század döntően TU-134, TU-154, AN-24 és 
AN-2 repülőgépekkel és a hozzá kapcsolódó repülésbiztosítási 
irányító erőkkel és eszközökkel. 

• MEMRSZ bázisán a vegyi sugár felderítő és mentesítő ezred 
alapvetően AN-2, KA-26 tip. repülőeszközökkel. 

• MHSZ bázisán a futárhelikopter ezred az anyaszervezet fellelhető 
repülőtípusaival. 

• Az RTG-knek repülő eszközeik nem voltak, csak fogadókészséget 
és infrastruktúrát biztosítottak. 

A megalakult szervezetek közül a vsfm.re.e., és a futárrepülő ezred 
alapvetően távol egymástól az ország területén szétszórtan század köte-
lékben önálló komplex alkalmazásra kész helyzetben települtek. 
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A csapatrepülők fő fegyverrendszerei repülőnemek szerint:
 

20 06 . 0 9 .  0 5. 6

A  csapa to k  fő  fegyverren dszere i
87 .he l.e . (dd .) - M i-8 , M i-17 , M i-240 , M i-24V , L I-2

101 .fre .e . (szd .) - M IG -15 , L -29 , S Z U -22M

93 .ve .re .o . - A N -24 , L -410 , Z -43 , IL -1 8

89 .szá ll.re .szd .(e .) - A N -26 , M i-8 , M i-2

88 .k .he l.o . - M i-1 , K A -26 , M i-2

309 .szre .e . - M A L É V

311 .fu .re .e . - M H S Z , K P M , V ízüg y

313 .vsfm .re .e . - M É M R S Z

317 .s.sz .re .szd . - O M S Z

 

A táblázatból jól látható a típusok sokrétűsége, ami abból adódott, 
hogy a fellelhető eszközök teljes egészében, „katonásításra” kerültek és 
képességeiknek megfelelően centrális vezetés alá kerültek, ahol adott 
helyzetben központi cél és feladat szerint tevékenykedtek volna. Abban 
az időben az elv az volt, hogy lehetőleg komplex szervezetek kerüljenek 
átformálásra a maguk kiszolgáló – biztosító és infrastrukturális elemeivel 
együtt, ami végső soron nagyban megkönnyítette a bevetési alkalmazha-
tóságot és a logisztikai támogatás megvalósítását is. 

2. A csapatrepülők anyag-technikai biztosításának fejlődése 
és sajátos tartalma 

A Csapatrepülő Parancsnokság megalakulásakor az anyagi-technikai 
biztosítás két önálló szakterület – a hadtáp és technikai biztosítás – kere-
tei között működött., belső tartalmukat az 1.2. pontban foglaltak adták. 
Mindkét szakterület vezetője önállóan parancsnokhelyettesi státuszt is je-
lentett mind a seregtest törzsben, mind a csapatoknál. Ez 1990-ben kez-
dett megváltozni, gyakorlatilag ekkor központi döntés alapján a két szak-
területet igazából csak összetolták és felettük egy anyagi-technikai főnök 
/parancsnokhelyettes diszponált a megfelelően integrált törzskari szerve-
zetekkel. Mindazonáltal az ágazatok feladatrendszere, a biztosítási tevé-
kenység tartalmi része és működési mechanizmusa semmit sem változott. 
A későbbiek folyamán amikor – mint napjainkban is – áttértünk a logisz-



 137 

tikai támogatás fogalomrendszerére, a megnevezéstől függetlenül a tar-
talmi tényezők és szabályozó rendszer gyakorlatilag ugyanazok marad-
tak. Változást gyakorlatilag abban lehet felszínesen összefoglalni, hogy 
az eddig különálló egyéb ágazatok anyagi-technikai jellegű tevékenysége 
beintegrálódott. 

A fentieknek megfelelően a támogatási sajátosságok vizsgálatánál 
igazából a tartalmi kérdésköröket viszonylagosan folyamatosnak lehet te-
kinteni. 

Mint már említésre került, a történelmi folyamat eredményekénti 
megvalósulás minden részét e tanulmány természetesen  nem tudja és 
nem tudhatja feldolgozni, ezért az anyagi technikai biztosítás vonatkozá-
sában is csak a fő vonalakra igyekszik összpontosítani  

2.1. A csapatrepülők anyagi- technikai biztosításának jellemzői: 

A csapatrepülő alakulatok anyagi- technikai biztosítás rendeltetés-
szerű feladatait az alakulatszinten centrálisan létrehozott és egyes harcoló 
repülő-helikopter alegységek (századok) anyagi-technikai biztosítására 
hivatott anyagi-technikai biztosító alegységek útján végezték, melyek 
egyidejűleg közvetlen végrehajtó szervezeteket is jelentettek. Az alakula-
tok anyagi-technikai biztosító alegységei az anyagi biztosítás feladatait 
időszakonként újból megalakított, illetve kiegészített készletekből hajtot-
ták végre. A technikai biztosítás feladatai üzembentartó és centrális, álta-
lános és speciális rendeltetésű technikai biztosító alegységek útján való-
sultak meg.  

Az egészségügyi biztosítás terén az alakulatok egészségügyi szolgá-
latai általában centrális és közvetlen biztosító feladatokat, míg egyes he-
likopter alegységek már első orvosi segélyig végeztek hajózó és általános 
ellátású gyógyító kiürítő biztosítást.  

A csapatrepülő alakulatok önálló közlekedési úthálózattal nem ren-
delkeztek, alapvető feladataik a tevékenységi körzet belső közlekedési és 
csatlakozó útvonalak kijelölésén, valamint a szállító-eszközök – különös 
tekintettel a speciális pusztító eszközök szállítóeszközeinek – felkészíté-
sén túlmenően az általánostól nem tértek el.  

Az anyagi - technikai biztosítás vezetése terén az alakulatok törzsé-
ben differenciált és viszonylagosan önálló ATB vezetési alrendszer volt 
található, amely a végrehajtást közvetlenül szabályozta. Az anyagi-
technikai főnökségek az elöljáró szakmai vezetésével és általa biztosítva 
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a differenciáltan meglévő anyagi-technikai biztosító és kiszolgáló alegy-
ségeket bevonva képesek voltak a megszabott harcfeladatokat teljesítő és 
végrehajtó alegységek időben történő anyagi-technikai biztosítására, a ta-
gozatokra megfelelő munkamegosztás alapján előírt rendszabályok és 
feladatok szerint.  

A csapatrepülő alakulatok anyagi-technikai főnökségeit jellemez-
ték:  

• Megfelelő mozgékonyság és manőverező képesség; 

• A biztosítási, kiszolgálási, üzemeltetési tevékenységek biztonság-
technikai oldalról megközelített megfelelő tábori típusú szervezeti 
felépítés; 

• Az előírt mozgó anyagi készletekkel való alkalmazási készség; 

• A csapatkészletek - légi szállítóeszközökkel való megerősítéssel 
együtt - egy vagy több fordulóban való szállíthatósága; 

• Elkülönített csapatkészleteivel 2-3 közepesen feszített harcnap 
anyagszükségletének biztosítása, egyes anyagnemekből 8-20 
harcnap anyagfelhasználásának alap-repülőtéri készletből történő 
megoldása; 

• Helikopter alegységek biztosításához és kiszolgálásához igazo-
dott, megosztva történő alkalmazási lehetőség; 

• Szakanyagok, üzemeltető, javító és helyreállító szakemberek 
gyors átcsoportosításának lehetősége; 

• A közvetlen alegységek HKSZ-ének és harckészségének megfele-
lő készenléti fok;  

• Különböző behatás viszonyai között élet-, működő- és teljesítő 
képesség viszonylagos megőrzése, veszteségek minimálisra való 
csökkentése;  

• Időleges munkaképesség szennyezett terepen; 

• Helyreállító tevékenység komplex alkalmazása (stacionáris, tábo-
ri, helyszíni); 
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• Sérült technikai gyűjtőhelyek egy körleten belüli telepítése, illetve 
egyes részterületek együttes üzemeltetése (helikopter és gépjár-
mű); 

• A biztosító és kiszolgáló eszközök - különös tekintettel szállító és 
ellátást biztosító eszközökre - alacsony terepjáró képessége; 

• Hazai és „keleti” típusú szakanyagok döntő többsége, az üzemel-
tetés és üzembetartás nagyfokú import igényessége.  

Az anyagi biztosítás feladatai mintegy 7-8 ezer főt - ezen belül 650 - 
700 fő II. és III. normaellátás hajózó besorolású állományt érintett, akiket 
el kellett látni személyi felszereléssel, naponta 3-szori étkezéssel, ivóvíz-
zel, valamint a meghatározott esetekben start étkezéssel, kereskedelmi 
cikkekkel, javított és tisztított folyamatos és idény ruházati, valamint 
egyéb anyagokkal és tábori törzsbútorzattal. A ruházati ellátást bonyolítja 
az állomány mintegy 35-40 %-át kitevő repülő- műszaki és eje. állomány 
is.  

A lőszer és egyéb fegyveranyag ellátás kiterjedt:  

a) Egyéni lövészfegyverekre;  

b) Fedélzeti fegyverrendszerekre:  

- irányított rakéta - indítósínek szerint;  
- nem irányított rakéta - UB-16, UB-32 blokkok 

szerint, V-20, B8-V-20; 
- fedélzeti géppuska - 12,7 mm; 
- bomba-függesztési változat szerint;  
- gránát és géppuska - gondola változat szerint.  

c) Gépágyúkra: lé. - ZU-23-2  

d) Zavaró töltetekre - 26 mm  

Üzemanyag ellátást a ténylegesen meglévő Mi-24V, Mi-24D, Mi-8, 
Mi-9, Mi-17, Mi-2,  AN-26, ZLIN, L-410, valamint "M"-kor bevonuló  
helikopter, illetve repülőgépekre és 1400 - 1500 db gépjármű és 150 - 200 
db egyéb gépeszközre kellett tervezni és végrehajtani. Javítóanyag ellá-
tást 70-80 típusú gépjárműre, 8-10 típusú áramforrásra, 16 - 20 típusú 
utánfutóra, 25 - 30 típusú munkagépre, 15 - 20 típusú egyéb eszközre, va-
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lamint 8 - 9 típusú helikopterre, 5 - 7 típusú repülőgépre kellett tervezni 
és végrehajtani.  

A fentieken kívül az általános szakanyag biztosítás mellett kiemelt 
jelentőségű volt a repülő műszaki, repülőtér technikai, repülőtér műszaki 
és eje. anyagbiztosítási feladatok egyedisége.  

A csapatrepülő alakulatok az általánoson felül a technikai biztosí-
táson belül végrehajtották:  

• A különböző típusú rakéták, bombák és egyéb pusztító eszközök 
ellenőrzését és közvetlen alkalmazásra való előkészítését;  

• A különböző típusú blokkok és gondolák feladatnak megfelelő és 
az alkalmazási követelményt kielégítő függesztési változat szerin-
ti közvetlen előkészítését;  

• Fedélzeti géppuska, lőszer hevederezését és betöltését;  

• A repülőgépek és helikopterek profilaktikus, időszakos, repülés 
előtti, utáni, fedélzeti és egyéb eszközök dekadikus, ciklikus tech-
nikai kiszolgálását; 

• A felsorolt eszközök repülés közben történő meghibásodásai lehe-
tőségeknek megfelelő elhárítását, kis- és folyójavítását, helyreállí-
tását, vontatását, kalibrálását, berepülését, beszabályozását és 
visszatérítését;  

• Repülőtér műszaki munkálatok elvégzését;  

• Repülőtér technikai eszközök üzemeltetését, ellenőrzését, javítá-
sát.  

A felsorolt személyi állomány és haditechnikai eszközök anyagi-
technikai biztosítását, harcon kívüli helyzetben és a harccal kapcsolatos 
tevékenységek egyes eseteiben a feladatoknak megfelelő csoportosítá-
sokban az esetleges eltérő célrendeltetéseknek megfelelően is elkülönítve, 
de ugyanakkor összehangolva volt szükséges megszervezni. 

Az elgondolások szerint, amikor a csapatrepülő erők harctevékeny-
séget folytatnak az anyagi-technikai biztosítás struktúrája alapvetően a 
hadtestparancsnok( gl. és re.lé.) elhatározása szerinti széttelepítésnek kel-
lett, hogy megfeleljen, vagyis az anyagi-technikai biztosítás objektumai 
az alaprepülőtereken kívül a század leszállóhelyek, célrendeltetési leszál-
lóhelyek (közbeeső leszállóhelyek, leshelyek) berakóhelyek lehettek.  
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A csapatrepülő alakulatok anyagi-technikai biztosító, kiszolgáló és 
ellátó alegységei béke állapotról háborús állapotra való átállítása ma-
gasabb harckészültségbe helyezéssel és mozgósítás révén valósult meg. 
Az egyes alakulatok készenléti ideje a feladatorientáltságnak és célirá-
nyosságnak megfelelően eltérő, M-3 2400-tól M-7 2400-ig terjedt. 

Az átállítás feladatai megfelelnek az ez irányú általános szabályo-
zásnak, azonban sajátosságként jelentkezett, hogy ez idő alatt a kijelölés-
nek megfelelően egyidejűleg kellett végrehajtani emeltszintű készültségi 
és készenléti erők-eszközök, a légi biztosítási feladatok, más szervezetek 
és elöljáró érdekű légi szállítási feladatok anyagi-technikai biztosítását is. 
Végrehajtásra került - az elöljáró külön intézkedésére - a harci helikopter 
és a futárhelikopter szervezet összfegyvernemi hadtest részére történő át-
alárendelése (átadása). A mozgósítás útján megalakuló repülőszervezetek 
csapatkészleteinél az eredeti üzemeltetőnél meglévő tényleges készlet 
volt az irányadó.  

A csapatrepülő alakulatok tevékenysége során felhasznált szakanya-
gok folyamatos pótlása, a felhasználók részére történő biztosítása az ala-
kulatok anyagi-technikai biztosítást végrehajtó közvetlen erőivel és esz-
közeivel valósult meg.  

2.2. A csapatrepülők anyagi-technikai biztosítását megvalósító 
szervezetek:  

A csapatrepülők külön hadtestszintű javító, kiszolgáló szervezetek-
kel nem rendelkeztek. Mint már említésre került a hadsereg ellátó dandár 
megszűnésével az állományában lévő csapatrepülő szállítószázad is meg-
szűnt, erői és eszközei nem kerültek a csapatok között szétosztásra. A tel-
jes igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az alegység élesben sohasem gya-
korolt vagy tevékenykedett. Az alárendelt alakulatok az anyagi-technikai 
biztosítást saját szinten a szervezetükben meglévő üzemeltető, üzemben-
tartó, ellátó, javító, kiszolgáló alegységekkel valósították meg. A külön-
böző középvezetői szinten meglévő integrált szervezethez (jav.z.) az álta-
lános szabályozásnak megfelelően kapcsolódtak, mely jellemző volt a 
szárazföldi, majd a légvédelmi seregtest alárendeltségére is.  

a) Haditechnikai főnök irányításával alakulatok szintjén:  

• javítószázad: feladata, rendeltetése, felépítése megfelelt a tipizált 
ez irányú szervezeteknek. Sajátossága, hogy szervezetében erői- 
eszközei között a repülés-kiszolgáló eszközök részére külön javí-
tó-szervezet volt rendszeresítve.  
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• egyesített technikai raktárak: rendeltetése, feladata, felépítése, a 
sajátosságokkal kiegészítve nem tért el az általánostól.  

b) Mérnök-műszaki szolgálatfőnök irányításával:  

• Javító osztály: rendeltetése, a repülőszerkezetek időszakos csapat-
szintű ellenőrzése, átvizsgálása, fődarabok cseréje, kis- és csapat-
szintű középjavítások végrehajtása, az üzemfenntartás biztosítása. 

•  Állományába széles skálán mozgó szakember gárda, különböző 
műhelyek és szakfelszerelések és berendezések, valamint anyagel-
látó szervezet tartozott.  

Munkáját jól elkülönítetten az alábbi szakági csoportosításban vé-
gezte: 

• sárkány és hajtómű, 

• rádió, 

• EMO, 

• fegyver. 

Az alegység állományából kikülöníthetően készenlétbe helyezhető 
és alkalmazásra kész állapotban tartható, légi úton és közúton manőverez-
tethető javítócsoportok, brigádok voltak létrehozhatók, a feladat végrehaj-
tás közben vagy rep. előkészítése közben feltárt meghibásodások elhárítá-
sára, a kényszerleszállt, megsérült repülőszerkezetek lehetőség szerinti 
helyszíni javítására, illetve helyreállítására. Tevékenységét szigorú tech-
nológiai utasítások, gyári előírások szerint végezte. Állományával képes 
volt repülő (helikopter) STGYH tábori körülmények közötti létrehozásá-
ra, telepítésére és üzemeltetésére. Teljesítő képességét végrehajtható, il-
letve végrehajtott munkaórákban lehetett kifejezni.  

Különleges gépjármű kiszolgáló század: rendeltetése a repülőalegy-
ségek repülő műszaki kiszolgálásához szükséges eszközök és meghatáro-
zott szakanyagok biztosítása, az üzemeltetések feltételei technikai eszkö-
zeinek közvetlen rendelkezésre állítása és kiszolgáló eszköz háttér 
biztosítása. Állományába a repülő alakulatok típusának megfelelő indító, 
vontató, speciális anyagtöltő, ellenőrző, melegítő és egyéb eszközök tar-
toztak. Feladatát az alkalmazók (üzembentartó századok, javító osztály, 
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stb.) igénye szerint az erők- eszközök megerősítésre történő átadásával 
oldotta meg.  

Egyesített műszaki állomás (EMA) rendeltetése: az irányított raké-
ták periodikus ellenőrzéseinek végrehajtása állandó és tábori körülmé-
nyek között, azokon kisebb szabályozások elvégzése, a következő java-
dalmazásra előkészített rakéták tárolása, gyári csomagolásban lévő 
rakéták harci alkalmazásra történő előkészítése.  

Állományába gyakorló állomások, rakéta ellenőrző és felkészítő erők 
és eszközök tartoztak. Tevékenységét az egyesített technikai raktárakkal 
és a mérnök-műszaki törzs más közvetlen biztosító alegységeivel együtt-
működésben végezte. 

Üzembentartó századok: rendeltetése a repülőszerkezetek harci al-
kalmazásnak meghatározott időre és bevetési változatnak megfelelő elő-
készítése, repülés előtti és utáni szaktevékenységek végrehajtása, az 
üzemben tartási tevékenység zökkenőmentes és biztonságos, folyamatos 
fenntartása. Tevékenységét szigorú technológiai és műveleti utasítások 
szabályozzák a mai napig is. Az üzembentartó század napjainkban is az 
alkalmazásra való felkészítés és ellenőrzés közvetlen végrehajtó tagozata 
és végpontja. Munkáját általában a repülő-helikopter század feladatnak 
megfelelő hadműveleti alárendeltségében végezte. Állományába a me-
chanikusokon kívül repülő műszaki szakági erők tartoztak. Az üzemben 
tartáshoz, a közvetlen és ismételt felkészítéshez az erőket és eszközöket 
centrális intézkedés alapján szabályozott belső együttműködés keretén 
belül feladatcsoportonként és arra vonatkozóan megerősítésül kapta (üza. 
töltő, különleges repülést kiszolgáló gépjárművek, szállító, rakodó, leszí-
vó és egyéb eszközök). Egyes tevékenységi formák időszükséglete a re-
pülőszerkezetek típusától, a feladattól, a bevetési formától és egyéb té-
nyezőktől függően igen eltérőek.  

c) A hadtápfőnök irányításával az alakulatok szintjén: 

Az ellátószázad, segélyhely, hadtáp raktárak 

Rendeltetésük, feladatuk, állományuk a feladatorientált tipizálásnak 
megfelelő. Sajátosságuk a hajtó-anyagfeltöltés és szállítást végrehajtó 
eszközök viszonylagos nagy száma és a biztonságtechnikai oldalról meg-
közelített minőségi garanciákat biztosító laboráló erők-eszközök, vala-
mint az egyedi külön normákban ellátandó hajózó étkezést végrehajtó al-
egységek megléte volt.  
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 d./ A csapatrepülő parancsnok /törzsfőnök/irányításával: 

A repülőtér előkészítő zászlóalj 

Nem kifejezetten a hagyományos értelemben vett anyagi-technikai 
biztosítás ágai között szereplő fő feladatra szervezett, de annak periféri-
kus részét érintő és részben megvalósító szervezet. Feladata az ország te-
rületén meglévő használaton kívüli repülőtér, repülőszerkezetek részére 
történő tevékenységének repülőtér-műszaki és repülőtér-elektronikai 
szempontból alkalmassá tétele, feltételrendszere alapjainak megteremté-
se. Megerősítés nélkül csak a fel és leszállások, valamint az ellátás meg-
határozott szintjét volt képes megvalósítani.  

A kötelékben lévő repülő-helikopter századok anyagi-technikai biz-
tosítását végrehajtó alegységek, ellátószakaszok, javítórajok és segélyhe-
lyek: állományuk, rendeltetésük, erők eszközeik a célirányosság, a feladat 
és alkalmazási tevékenységek, valamint a kiszolgálandó erők- eszközök-
nek feleltek meg.  

A csapatrepülő alakulatok a fentieknek megfelelően mintegy 830 - 
900 tonna szilárd, 650 - 800 tonna folyékony szállítótérrel rendelkeznek, 
amiből utánszállításra az ez irányú tevékenység vonatkozásában mintegy 
50 % volt tervezhető igénybevételre.  

A csapatrepülő alakulatok ellátási forrásai:  

Az erők alkalmazása esetén az anyagellátás biztosítása általában az 
alap- és hadműveleti repülőtereken, központi raktárakban, termelő üze-
mekben, létrehozott fenntartási készletekből történt. Az ellátási rendszer 
már egység és önálló alegység tagozatban is közvetlenül kapcsolódott a 
központi bázisokhoz, nemzetgazdasági erőforrásokhoz, azok raktáraihoz, 
termelő üzemekhez, laktanyai fenntartási készletekhez. Mindezek figye-
lembevételével a klasszikus, felülről elfelé történő szakaszos ellátási rend 
már akkor is csak igen kis mértékben tudott érvényesülni. A repülőerők 
vonatkozásában a katonai kerület parancsnokságok felelősségi körzetében 
lévő raktárak, termelő üzemek, katonai objektumok készleteinek meglété-
ig gyakorlatilag az egyszakaszos ellátási rend lehetett az általánosan al-
kalmazható és követhető módszer.  

Az ellátási források vonatkozásában mindenképpen szükséges 
megemlíteni egy olyan sajátosságot, amely az 5. HDS szervezeti rend 
fennállásáig működött. Mint ismert, ez időben az elvonulók ellátására, 
ellátási forrásként alapvetően a hadsereg ellátódandár funkcionált, termé-



 145 

szetesen csak a szárazföldi erők részére rendszeresített általános anyagok 
vonatkozásában. A különböző gyakorlatok tapasztalatai és az elemzések, 
valamint a csapatrepülők részére kialakított feladatrendszer szükségessé 
tette a speciális anyagokkal történő stabil és közvetlen ellátási forrás 
megteremtését. Az elvonuló csapatrepülő alakulatoknál a kiszolgálások 
térbeli kiterjedése miatt is az ellátó-szerveket már nem lehetett tovább fe-
szíteni és terhelni, valamint az ehhez kapcsolódó rengeteg sajátos jelleg 
miatt is a feltételrendszer (szervezeti, települési, utánszállítás-szervezési, 
raktározási, komissziózási, stb.) sem volt biztosított. Ezért került a rend-
szerbe az ellátó-dandár alárendeltségében egy úgynevezett önálló csapat-
repülő szállítószázad. Szervezetében repülő hajtóanyag, repülő rakéta és 
lőszer, valamint repülő-műszaki anyag szállító alegységekkel Ez az al-
egység képes volt mintegy kettő napi tevékenység anyagszükségletét 
utánszállítani. Az alakulat „M”-kor alakult meg Szentkirályszabadja re-
pülőtéren, rendszerben állása során azonban egyszer sem működött gya-
korlati keretek között, csupán elméleti szerepkörben törzsvezetési gya-
korlatokon, kiképzési foglalkozásokon számvetettünk vele. Így gyakorlati 
és alkalmazhatósági tapasztalatokat szerezni nem tudtunk. 

Repülő szakanyagokból az ellátási források száma az egyéb szak-
anyagokhoz képest korlátozottabb volt és úgy tűnik napjainkban sincs ez 
másképp. A repülő-hajtóanyag pótolható központi raktárakból, a központi 
szervek által kirakóállomásokra vagy egyéb helyekre (ATKK, ÜTKK) 
szállított készletekből, a saját alárendeltségű és más kijelölt repülőtéri ob-
jektumokból.  

A repülőrakétából, bombából, repülő műszaki szakanyagból a köz-
pontraktárakban a művelet kezdetére csak egy minimális mennyiségű 
készlet maradt. A magasabb harckészültségbe helyezés, mozgósítás idő-
szakában a központraktárakban lévő készleteket a repülő alakulatok fel-
vételezték. A központi raktárakból történő ellátás ezekből az anyagok-
ból pótlás, utánszállítás során korlátozott mértékben volt lehetséges. Így 
a hadművelet kezdetén a repülőlőszer, rakéta, bomba, repülő műszaki 
szakanyag ellátás alapvető forrásai a repülőterek, valamint a központi tar-
talékkészletek jöhettek számításba. Más forrásból való beszerzésükre ke-
vés lehetőség kínálkozott. A csapatrepülő alakulatok közül az ilyen jelle-
gű egyik legnagyobb anyagfelhasználó a harci helikopter ezred. 
Amennyiben a béke díszlokáció szerinti repülőtéren marad, alapvető ellá-
tási forrásként a repülőtéri fenntartási készletek, központraktárak és azok 
által különböző helyekre biztosított készletek, valamint a termelő üze-
mekben meglévő anyagi-technikai szakanyag készletek jöhettek számí-
tásba. Az ezred megosztott telepítése és alkalmazása esetén - a gépesített 
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hadtestek (majd a hadosztályok) felelősségi sávjába települt repülőszáza-
dai elvileg általános anyagellátásra voltak utalhatók az illetékes hadtest 
ellátó-ezredhez, javítózászlóaljhoz. Az ezredtől közúton 60- 70 km-nél 
nagyobb távolságra vagy természeti akadály miatt az ezredtől elszakadva 
települt harci helikopter század, vagy századok részére az elöljáró sereg-
test parancsnok anyagi-technikai helyettes döntésétől függően az elöljáró 
szállító szervezetei is szállíthattak lőszer és hajtóanyag készleteket. 

A csapatrepülők mozgósítás útján megalakuló repülő csapatai 
fenntartási készletekkel nem rendelkeztek, ugyanakkor a megalakulási 
repülőtereiken utalhatók voltak a megalakítóhoz mindaddig, míg azok 
saját repülőterükön tartózkodnak. Repülő szakanyag ellátásra a központ-
raktárakhoz, illetve a megalakítást végző és biztosító szervezetekhez utal-
ták. Mindezt a típus megfelelőség és különbözőség indokolta. A HVT 
rendelkezései szerint elsődlegesen az alapüzemeltetést végző, átadásra 
kötelezett szervezet szakanyag készletei és speciális anyag lekötéseit kel-
lett az irányadónak tekinteni.  

Az állandó készenlétű csapatrepülő alakulatok ellátási és más fegy-
vernemi szakanyagokból a béke díszlokációs repülőtereiken jelentős 
fenntartási készletekkel rendelkeztek. A fenntartási készletek átlagosan 
főzhető élelmezési anyagból 15-20 javadalmazás, gépjármű hajtóanyag-
ból 4-6 napi készlet, repülő-hajtóanyagból 6-10 napi készlet, különböző 
fenntartási anyagokból 200-300 tonna állhatott rendelkezésre, amelyek 
átlagosan alapvető beavatkozás nélkül 15-20 egységszintű bevetést bizto-
sítottak. A harci helikopter ezred vonatkozásában a harci helikopter szá-
zadok részére a készletek nagysága az azonnali feladattól függően kerül-
tek meghatározásra, általában úgy, hogy 1-2 napig biztosítsa a 
beavatkozás nélküli feladat végrehajtást. Amennyiben a harci helikopter 
ezred várhatóan nem tudta a harci helikopter századai részére az utánszál-
lítást folyamatosan végrehajtani (az ellenség támadó csoportosításának a 
védelembe történő beékelődésével várható a század elszigetelődése köz-
úton az ezredtől, a közúti utánszállítást természeti akadály vagy erős kor-
látozás akadályozza, légi úton történő utánszállításra nincs lehetőség, 
stb.) úgy a századot az ezred ellátó és egyéb biztosító kiszolgáló alegysé-
gekből megerősítve ezredszintű mozgókészletekkel látták el. Ilyen eset-
ben rendszerint szükségessé vált az elöljáró utánszállítással történő köz-
vetlen beavatkozása is.  

A harctevékenység végrehajtása során elsősorban a fenntartási 
készletek kerültek felhasználásra, a csapatkészleteket a maximális lehe-
tőségig 100 %-os szinten kellett tartani, amennyiben erre már nem volt 
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lehetőség, úgy törekedni kellett a nap végére a repülő csapatoknál leg-
alább a mozgókészlet 80 %-ával rendelkezni. 

A védelmi hadműveletben harcanyagokból, szak- és fenntartási 
anyagokból a számított fogyás katonai szervezetenként és hadműveleti 
időszakonként változó képet mutatott. A repülőszerkezeteknél egy beve-
tés hajtóanyag fogyasztása általában 0,5-0,8 javadalmazás. A harci heli-
kopter ezrednél a legnagyobb mérvű hajtó- és harcanyag fogyásra a fő 
védőöv megtartásáért vívott harc időszakában lehetett számolni, ugyan-
akkor a vere.dd. és vere.o.-nál már a veszélyeztetés időszakában is kiter-
jedt és ATB szempontból feszített légi tevékenységi feladatot kellett biz-
tosítani. A vsfm.re.e. vonatkozásában a különböző okokból bekövetkezett 
katasztrófák következményei felszámolása időszakában a re. üza. és men-
tesítő anyagszükséglet volumenében ugrásszerűen és azonnali rendelke-
zésre állítással jelentkezik. Bonyolította a helyzetet, hogy az ez irányú te-
vékenységet egyidejű anyagi-technikai biztosítás különböző – az ország 
teljes területét átfogó – komplex rendszerekben kellett biztosítani, külö-
nösen úgy, hogy már válsághelyzet rövidebb – hosszabb ATB-t valósítot-
tunk meg.  

Az elrendelt készletek megalakításához szükséges anyagokat a repü-
lőcsapatok a kijelölt ellátó bázisokról alapvetően napi vételezéssel pótol-
ták. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a repülőcsapatok szállí-
tóeszközeit – alegységek közvetlen kiszolgálása, illetve a saját után-
szállítási feladataik végzése miatt – legfeljebb 20 - 30 %-ig volt lehetsé-
ges bevonni az utánszállítási feladatokba.  

A repülő-hajtóanyagot a repülőtér közelében üzemeltetett kirakóál-
lomásokon volt célszerű vételeztetni. Repülő-hajtóanyag vételezési lehe-
tőségek lehettek volna a tábori fővonali és állandó jellegű kőolajtermék 
csővezetékeken kijelölt üzemanyag kiosztó pontok is. Ugyanakkor ennek 
alkalmazási lehetőségét csökkentette a repülő-hajtóanyaggal szemben 
támasztott minőségi követelmények betartásának elsődlegessége. A repü-
lőlőszert, rakétát, bombát és repülő műszaki szakanyagot – a központ-
készletből – az elöljáró szállító szervezetei tervezték egy változat szerint 
kiszállítani, elsősorban a harci helikopter ezred részére. A hadművelet ké-
sőbbi napjaiban a repülő szakanyagokat a központraktárak, vasúti kirakó-
állomásra, illetve repülőterekre légi úton is tervezte kiszállítani. Ez utóbbi 
általában akkor volt lehetséges, ha légi úton csoportosítják az anyagokat 
az ország egyik részéből a másikba és rendelkezésre állt megfelelő beve-
tési kapacitás, illetve egyedi speciális indokok alapján.  
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A szállítandó anyag mennyisége csökkenthető volt a települési re-
pülőtereken meglévő és felhasználásra kerülő fenntartási készlet súlyá-
val (RTG-k amíg voltak, majd polgári készletek stb). A csapatrepülőknek 
alaprepülőtéren kívül letárolt készletei csak Pér repülőtéren voltak, ami 
alapvetően a harci helikopter és a vsfm.re. alegység érdekében volt elő-
irányozva. Ez a repülőtér területén lévő félig földalatti védett 4 db 50 e li-
teres tartály készletből állt, amelyben folyamatos frissítéssel TSZ-1, B-91 
és SZB-78 repülő benzin volt tárolva és a harc helikopter ezred készletét 
képezte. 1989-ben a tartályok leürítésre, az anyagi készletek megszünte-
tésre kerültek. Ilyen csapatszintű és nagyságrendű készlet saját hatáskörű 
közúti eszközökkel történő felszámolása komoly szervezést és feszes 
végrehajtást követelt meg az alakulat anyagi-technikai szolgálatától. A 
feladatok végrehajtásakor a helikopterek és repülő szervezetek – megfele-
lő együttműködés alapján – igénybe vehették a harcászati repülők repülő-
tereit is. Itt a helikoptereket, repülőgépeket- amennyiben rendelkeztek a 
szükséges anyaggal - feltölthették hajtóanyaggal, repülőlőszerrel, rakétá-
val. A leszállás történhetett tervszerűen, ilyen esetben együttműködés so-
rán kellett rendezni a kiszolgálás, ellátás lehetőségeit. Ugyanakkor le-
szállhattak idegen repülőtéren tervtől eltérően is (kényszerleszállás, 
váratlan manőver, időjárási tényezők változása, stb.). 

A harci helikopter ezrednél fontos, meghatározó feladatként je-
lentkezett a harci helikopter századok folyamatos ellátása pusztító esz-
közökkel, repülő-hajtóanyaggal az alaprepülőtéren (leszállóhelyen) és a 
közbeeső leszállóhelyeken. A szükséges anyagi-technikai szakanyag 
készletek utánszállítását többnyire közúton volt célszerű végezni, viszont 
sürgős esetben az ezred szállító helikopter százada is bevonásra került e 
feladatba. A század részére, a hadosztály (amíg volt ilyen) sávjában kije-
lölt 1-2 közbeeső leszállóhelyre az ismételt bevetéshez szükséges repülő-
lőszert és rakétát a harci helikopter század ellátó szakasza – figyelembe-
véve annak kapacitását – csak egy közbeeső leszállóhelyre tudta közúton 
kiszállítani. A közbeeső leszállóhely váltása esetén az anyagi készletek 
átmanővereztetését közúton nem lehetett időben végrehajtani, ezért az új 
közbeeső leszállóhelyre rendszerint az ezred szállító helikopterei szállí-
tották ki a repülőlőszert, rakétát és a kiszolgáló (rakodó, UB-blokk töltő). 
Figyelembe véve, hogy a közbeeső leszállóhelyen a harci helikopterek az 
ellenséges felderítés miatt csak a pusztító eszközök betöltéséig tartózkod-
hattak, ezért ott repülő-hajtóanyag utántöltésével nem számvetettek.  

A harcfeladat végrehajtása után, mivel a harci helikopterek a már 
igénybe vett, közbeeső leszállóhelyre nem tértek vissza, ezért a másik 
közbeeső leszállóhelyre a pusztító eszközöket az erre a célra is rendszere-
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sített szállítóhelikopter század helikoptereivel lehetett és kellett – alapvál-
tozat szerint – kiszállítani.  

A pusztító eszközök folyamatos biztosítása mellett meghatározó fel-
adatként jelentkezett a repülő-hajtóanyag ellátás megszervezése is. 
Ugyanakkor gyakorlati tapasztalatok azt igazolták, hogy a bevetések rö-
vid távolsága miatt nem szükséges minden bevetés utáni hajtóanyag fel-
töltést végrehajtani. 

A várható fogyást figyelembe véve naponta 2-3 alkalommal, az 
alaprepülőtéren volt célszerű a helikoptereket hajtóanyaggal feltölteni. 
Ezt a megfigyelővel közösen, a harcfeladatokat a közbeeső leszállóhely 
és az alaprepülőtér közötti távolságot figyelembe véve szervezték meg. 

A csapatrepülők anyagi-technikai biztosítási rendszerében az egy-
ségtagozaton belül az ellátásért való felelősség differenciálódott, vagyis a 
parancsnok az alegységek ellátásáért való felelősségét ellátási ágazatokért 
felelős szervek útján gyakorolta. A kötelékben lévő alegységeken belül 
mindennemű anyagellátás közvetlenül a parancsnok felelőssége mellett és 
irányításával valósult meg, azonban a repülő alegységek repülőszerkeze-
teinek hajtóanyaggal, rakétával és lőszerrel való feltöltését a hadműveleti-
leg alárendelt üzembentartó alegység parancsnoka szervezte meg. A csa-
patrepülő alakulatok anyagi eszközszükségletei a megalakítandó anyagi 
készletekből és a fogyasztási normákból tevődtek össze, melyek a feladat 
kezdetekor megalakítandó és a harcfeladat befejezésekor fenntartandó 
(nem csökkenthető) készletre, valamint a készenlét időpontjáig és a harc-
feladat végrehajtásának idejére való fogyasztásra osztottak fel. Az anyagi 
eszközszükséglet meghatározásánál figyelembevételre kerültek az aláb-
biak: 

• Az elhatározásokból adódó feladatok; 

• Az alkalmazott fegyverfajták; 

• A személyi, anyagi és technikai feltételrendszer; 

• Az alkalmazásra kerülő haditechnikai eszközök típusai, igénybe-
vételi mutatói; 

• A terep, az év- és napszak, továbbá az időjárási tényezők.  

A repülő alakulatok részére az anyagi eszközszükségletre vonatkozó 
adatok az elöljáró intézkedéseiben, a főbb cikkcsoportok szerint ellátási-
számvetési egységekben kerültek meghatározásra. A feladat végrehajtás-
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ra biztosított anyagi eszközkészletek elosztásánál az általános sémán kí-
vül sajátosságként jelentkeztek:  

• Repülőrakéta és lőszerből, gránát és bombából a légi lövész szol-
gálatfőnök, fegyverzeti szolgálatfőnök és a függesztési változat 
szerint a mérnök-műszaki szolgálatfőnök; 

• Üzemanyagból a megfigyelő szolgálatfőnök, mérnök-műszaki 
szolgálatfőnök és üzemanyag szolgálatfőnök közreműködésével 
történt a kiszámítás.  

Repülő mérnök- műszaki biztosítás 

A repülő mérnök műszaki biztosítási tevékenység alapvetően nem 
tért el az általános szabályozástól, mindazonáltal néhány, úgynevezett 
„elvonuló”-kra vonatkozó sajátosság fellelhető volt. 

A nagyértékű repülő és helikopter technikai eszközök háborús 
üzembentartási és szakanyag ellátási rendszere – függetlenül attól, hogy 
hol és kinek az alárendeltségében hajtják végre feladataikat – egy sor spe-
ciális sajátossággal bírt a békeidőszaki üzemben tartási és szakanyag ellá-
tási rendszerhez képest, amelyeket a technikai biztosítás megtervezése-
kor, megszervezésekor és végrehajtásakor (különös tekintettel a 
kiterjedt és feszített harctevékenységre) figyelembe kellett venni:  

• A repült óra, működési ciklus és naptári időkre vonatkozó üzem-
időket, korlátozó előírásokat nem vették figyelembe, (illetve meg-
felelően mérlegelve került teljesítésre).  

• A szállító repülőgépek és helikopterek hajtóműveinél és főreduk-
torainál általában 10 %-al meghosszabított üzemidőkkel számol-
tak;  

• A repült órák és naptári idő után elvégzendő soron következő idő-
szakos munkákat, profilaktikus és ipari javításokat csak kifejezett 
lehetőség szerint tervezték végrehajtani. 

• A repülő technika állapot szerinti üzemeltetését és szabályozását a 
fedélzeti műszereken mért, előírt értéktől való eltérés esetén vagy 
a működésük során fellépő rendellenesség esetén hajtják végre.  

• Megengedett volt a harcfeladat végrehajtásához történő előkészí-
tés folyamán a repülőgép megsemmisítő eszközökkel való feltöl-
tése közben olyan munkák végrehajtása, amelyekhez nem szüksé-
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ges az elektromos rendszer bekapcsolása (üzemanyag, folyadék-
ok, gázok feltöltése, mechanikus javítási munkák, stb.), azonban 
előírás volt, hogy a repülő technika vezetőfülkéjét a fegyverzeti 
rendszerek töltése és ürítésének végrehajtása során be kell zárni, 
bennük személyi állomány nem tartózkodhatott; 

• A sérüléses javítások végrehajtása érdekében a csapatjavító alegy-
ségek állományából komplex sérüléses javító brigádokat hoztak 
létre. A javító brigádok összetétele, felszereltsége és eszközei biz-
tosították a repülőtéren kívül kényszerleszállt repülő technika 
szétszerelését és a javítás helyére történő beszállítását, illetve az 
alap- és hadműveleti repülőtereken a sérülések kijavítását; 

• Létrehozták az üzembentartó alegységek komplex javító brigádja-
it;  

• A háborús üzemben tartási és javítási tevékenység huzamos időn 
át történő folyamatos biztosítása érdekében a repülő alakulatok 
fegyverzeti és technikai szolgálatainak munkáját mind az alapre-
pülőtéren, mind a hadműveleti repülőtéren emeltebb, de leginkább 
2x10 órás váltással szervezték és tervezték;  

• A repülő egységhez (alegységhez) leszállt együttműködő repülő-
gépeket a repülő egységnél meglévő és az adott típusú repülőgép-
ről alkalmazható fegyverzettel kellett előkészíteni. Szükség esetén 
felhasználták a repülő egységnél meglévő, az adott repülőszerke-
zetről alkalmazható indító berendezéseket és megsemmisítő esz-
közöket. A repülő technika előkészítését a gépszemélyzet bevoná-
sával és irányításával hajtották végre;  

• A tevékenység folyamán kiemelt figyelmet fordítottak a meg-
semmisítő eszközök, a rakéták előkészítésére, elosztására, a had-
műveleti repülőtérre (leszállóhelyre) való kiszállítására, a frek-
vencia csoportok megadására és a megsemmisítő eszközöknek az 
állóhelyekre történő időbeni kiszállítására; 

• A béke üzemben tartási rendszerben elrendelt üzemidő és naptári 
idő nyilvántartások vezetése másodlagos feladatot kapott úgy a 
fedélzeti berendezéseknél és alkatrészeknél, mint az ellenőrző be-
rendezéseknél. Az anyagok felhasználhatóságának minősítése az 
állapotuk alapján történt; 

• A sérülés alapján szétszerelésre ítélt repülő technikai eszközökből 
származó (kitermelt) üzemképes berendezéseket, alkatrészeket 
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felhasználásra alkalmas anyagként kellett kezelni, tárolni, nyil-
vántartani és használni. A nyilvántartásba vett anyagokhoz mellé-
kelni kellett a minősítő jegyzőkönyvet; 

• Az egység és alegység raktárakból felvételezett anyagok végleges 
kiadásba helyezéssel kerültek kiadásra az alegységeknek, javító 
brigádoknak. Visszavételezni csak hadihasználható, javítható 
vagy alkatrészeiben felhasználható anyagokat lehetett;  

• A harcfeladatok végrehajtása során feltételezhető volt, hogy a re-
pülő technika üzemeltetése, üzemben tartása térben elkülönülten, 
tagoltan, bizonyos esetekben ellenséges behatás körülményei kö-
zött, esetleg a harcérintkezés közelében történik, így a különböző 
harcbiztosító alegységeknek sokoldalú üzemben tartási, javítási és 
anyagellátási tevékenységet kellett elvégezni. A csapatrepülőkre 
jellemző volt, hogy harcfeladataikat század vagy ennél kisebb kö-
telékekben, egymástól távol lévő repülőterekről, illetve leszálló-
helyekről hajthatják végre, ezért a technikai alegységeket úgy 
osztják el, illetve osztották meg, hogy a repülőszázadok, kötelé-
kek által használt repülőtereken, leszállóhelyeken a folyamatos 
anyagellátás, kiszolgálás, technikai biztosítás megszakítás nélkül 
végrehajtást nyerjen.  

Ezt a tényt az anyagi-technikai biztosítás vezetésének megtervezé-
sekor különös nyomatékkal vették figyelembe: 

• Mivel a gépesített hadtestközvetlen (hadsereg közvetlen) repülő 
csapatok alaprendeltetésükből adódóan igen sokféle harcfeladatot 
hajthattak végre, (a csapatok harctevékenységének légi támogatá-
sa, harcászati légi deszantok deszantolása és harctevékenységük 
biztosítása, harcászati légi felderítés, a speciális feladatok), így a 
kiszolgáló állománynak állandóan készen kellett lenni, a harcfel-
adatok jellegének megfelelően előkészíteni a repülőszerkezeteket. 
Ez azt is jelenti, hogy az ismételt feladatra történő előkészítési he-
lyeken a repülőszerkezetek közelében kellett biztosítani a külön-
böző típusú megsemmisítő eszközöket és a feladatok jellegének 
megfelelő speciális berendezéseket;  

• A tevékenység folyamán kényszerszállt, lezuhant vagy megsem-
misült repülőeszközök pontos helyeiről az információt a gépsze-
mélyzetek, illetve az összfegyvernemi csapatok, valamint polgári 
szervek információi alapján kerültek a különböző szintű vezetési 
pontokra, ez megkövetelte az együttműködés körültekintő meg-
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tervezését, megszervezését és működtetését. A sérült repülőesz-
közök helyszínen történő szemrevételezését általában egy operatív 
csoport hajtotta végre, amely megvizsgálva sérült repülő technikai 
eszközt döntött afelől, hogy milyen összetételű és felszerelésű 
csoportot kell kiküldeni a helyszínre (szállító, helyreállító vagy ki-
termelő). 

Az elgondolások szerint a sérült repülőeszközök helyreállításánál 
várhatóan igen gyakran kellett volna alkalmazni a „kétlépcsős” javítási 
formát, a helyszínen megoldani a repülőeszköz repülőképességét (esetleg 
korlátozásokkal) biztosító ideiglenes javításokat, majd az eszközt átre-
pülve a sérült technikai gyűjtőhelyre vagy javító bázisra, végrehajtani a 
hadrafoghatóságot biztosító végleges javításokat, kiszállítással. Ameny-
nyiben a tűzfeladatok végrehajtásakor rövid idő alatt több bevetést kellett 
volna végrehajtani, mint amit az alap díszlokáció lehetővé tenne, ezért 
közbeeső leszállóhelyeken került volna végrehajtásra az ismételt harcfel-
adatokra történő előkészítés, ahova az előkészítő állományt kiszállítják, 
ahol a hadtápalegységeknek a szükséges megsemmisítő eszköz és üzem-
anyag utántöltés lehetőségét kellett biztosítani 

A csapatrepülők anyagi-technikai biztosításának vezetése 

A csapatrepülő alakulatok tevékenységének anyagi-technikai biztosí-
tása vezetését a harci helikopter ezred, felderítő és a futár repülők vonat-
kozásában a gl.hdt. anyagi-technikai főnökség (5. HDS HVP) a többi 
csapatrepülő alakulat vonatkozásában mint már említésre került a csapat-
repülő parancsnokság, majd a re. és le. hdt.( és utód szervezetei) anyagi-
technikai főnökség tervezte, szervezte, vezette. A Szárazföldi Csapatok 
Parancsnoksága alárendeltsége időszakában a csapatrepülő alakulatok 
ATB-t a repülőfőnökség mellett a repülő mérnök-műszaki főnökség ko-
ordinálta, az általános ATB mint THDS, TVP közvetlen biztosítási for-
ma jelent meg. Az ATB megszervezésében (harctevékenységre vonatkoz-
tatva) az általános, e tárgyú határozványok érvényesültek. 

A csapatrepülő alakulatok anyagi- technikai biztosításának feladatait 
anyagi- technikai parancsban (intézkedésben) határozták meg. Mivel az 
ellátási utalás rendje, a települések helye várhatóan naponta – különösen 
az ország területén való tevékenység kizárólagos előtérbe kerülése után 
változtatni nem volt indokolt, ezért – a harci helikopter ezred kivételével 
– nem volt szüksége naponta intézkedést kiadni. Az ellátás, biztosítás 
rendjének csak jelentősebb változása esetén vált szükségessé a feladato-
kat újabb intézkedésben szabályozni. Az anyagi-technikai biztosítás vég-
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rehajtására vonatkozó napi feladatokat rövid, operaív intézkedésekkel 
volt célszerű módosítani, pontosítani.  

A harci helikopter ezred harcfeladata a harci alkalmazása függvé-
nyében naponta változhatott, a harci helikopter századok ennek megfele-
lően áttelepüléseket hajthattak végre. Ezért az ezred részére feltehetően 
naponta szükséges lett volna anyagi- technikai intézkedést kiadni.  

Az anyagi-technikai biztosítás és az ellátó, javító és kiszolgáló al-
egységek vezetését a harci helikopter ezrednél az ezred anyagi-technikai 
alegységek települési körletében települt anyagi-technikai vezetési pont-
ról, a repülő, helikopter kötelékben lévő alegységeknél és a többi csapat-
repülő szerveknél a parancsnok vezetési pontján települt vezetési csoport 
útján valósították meg.  

Térképen, grafikus, szöveges és táblázatos formában kidolgozott biz-
tosítási tervet csak a harci helikopter ezred és önálló alegységek készítet-
tek. Az önálló alegységeknél azonban – a kis létszámú vezető állomány 
miatt – nem volt célszerű biztosítási tervtérkép és munkatérkép kimunká-
lása, helyette elégségesnek látszott biztosítási elemekkel kiegészített 
munkatérképet vezetni. 

A csapatrepülő alakulatoknál a kiadandó intézkedésekben az álta-
lános rendszerben meghatározott szabályozáson túlmenően rendszerint 
meghatározzák:  

• Az üzembentartók részére adott megerősítéseket; 

• A repülés előtti és ismételt előkészítés feladatorientált fokozatát; 

• Az egyes bevetések függesztési változatait és annak tartalmi ösz-
szetevőit; 

• A kutató- mentőtevékenység terepszakaszait, körzeteit, légi és 
földi feladattartalmát; 

• A létrehozandó légi és földi mozgékonyságú hibaelhárító és hely-
reállító, valamint kitermelő csoportok nagyságát, összetételét, fel-
adat végrehajtás határidejét; 

• Repülőszerkezetek időszakos, fődarabcserés, hajtóműrendszer 
meghatározó alkatrészcserés munkáinak rendjét;  
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• A fedélzeti berendezések és felszerelések alkalmazási rendjét;  

• Egyéb különleges feladatok.  

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a csapatrepülő szerve-
zetek anyagi-technikai biztosítása, annak zökkenőmentes végrehajtása a 
szervezeteken belül minden egyes tagozat és szolgálati ág szintjén igen 
összehangolt és főnökségi szinten egyeztetett, időben behatárolt és a biz-
tonságtechnikai súlykérdések mélyrehatóan rendezett kérdéseinek együt-
tes és egy síkon való megvalósításával érhető el.  

Összegzés, következtetések 

A fő vonalaiban való megjelenítésből is jól látható, hogy a csapat-
repülő erők a honvédség által végrehajtott – tervezett végrehajtandó és 
megoldandó – feladat végrehajtási tevékenység között igen szerteágazó 
és széles skálán mozgó sprektumot képviseltek. A csapatrepülő szerveze-
tek és fegyverrendszereik megjelenésüktől fogva szinte állandó fejleszté-
sen (le és fel) és szüntelen szervezeti strukturális változásokon mentek 
keresztül. Ez természetesen jellemző volt az anyagi-technikai biztosítást 
megvalósító erőkre és eszközökre is. A tevékenység során óriási tapasz-
talat halmozódott fel, melynek szereplői mindinkább kimennek a rend-
szerből és nem kerülnek feldolgozásra szakmai elemzések és következte-
tések, melyekből ha nem is teljes konkrétumok, de szakmai gyakorlati 
tételekben bizonyított iránymutatások mindenképpen hasznosíthatók 
kell, hogy legyenek. 

Különösen fontosnak tartom – mindenféle szakmai elfogultságot 
mellőzve – a szárazföldi csapatoktól való biztosítási tevékenység – akár 
filozófiájában, akár konkrét végrehajtásában – meglévő specialitásainak 
működési mechanizmusainak, szabályozási környezetének objektív meg-
létét és szükséges működtetésének figyelembe vételét. Ezek már hosszú 
gyakorlati tapasztalatokon, és megfelelő prioritások figyelembevételével 
működnek. 

Kiemelendő lehet mozgósítás útján megalakuló és feladatot végre-
hajtó un. csapatrepülő szervezet megszervezése, átállítása, műveleti tevé-
kenységre való bevonás fe0ltételrendszereinek, gyakorlati kérdéseinek 
feldolgozása, rögzítése, és esetleges szükségszerű helyzetre való tartalé-
kolása, melyről a dolgozatban érintettek kapcsán igen komoly tapasztalati 
lehetőségek dolgozhatók fel.  
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Az anyagi – technikai biztosítás vonatkozásában – akár személyes 
tapasztalatok kapcsán is – megállapítható, hogy a csapatrepülő alakula-
tok fennállásuk időszaka alatt sikeresen ötvözték a szárazföldi elvárá-
soknak és saját specialitásuknak megfelelő követelmények megvalósítá-
sát. Ezt bizonyítja szükségszerűen kialakult kreativitásból eredő inkább 
„magamról gondoskodás”, saját erős, önálló biztosításra való törekvés 
és gyakorlati megvalósítás kialakult rendszere is. 

Nem utolsósorban meg kell említeni a szakmai kultúrához való tar-
tozás részeként szükséges történelmileg való kialakulás folyamatrend-
szerének ismeretét és feldolgozását. 




