
 

140 

 

Schäffer Krisztián 

 

A HELIKOPTERES LÉGIMOZGÉKONYSÁG ESZKÖZEINEK, 
SZERVEZETEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJL ŐDÉSE A MAGYAR 

HADERŐBEN 

Absztrakt 

A technika fejlődése az 1950-es évektől már lehetővé tette a helikopterek kiterjedt 
katonai alkalmazását. Hazánkban az első helikopteres légideszant-szervezetet 
azonban csak 1987-ben hozták létre 5. önálló deszantroham-zászlóalj néven. Napja-
inkban a NATO szövetséges erők feladatai jelentős mértékben igénylik és a jövőben 
még inkább igényelni fogják a légimozgékony helikopteres deszantok által képviselt 
képességek meglétét, azok bővítését, illetve továbbfejlesztését. A tanulmány kitekint 
a magyar helikopteres szervezetek számára mintául szolgáló fontosabb külföldi had-
erők légimozgékony szervezeteinek fejlődésére is. 

Kul csszavak : katonai helikopter, légi mozgékonyság, Magyar Néphadsereg, Magyar 
Honvédség 

Bevezetés 

A második világháborúban széles körben elterjedt tömeges ejtőernyős deszantok 
alkalmazását az ötvenes évektől kezdődően már korlátozta a légvédelmi eszközök 
fejlődése, a légvédelmi rakéták megjelenésével a nagyméretű teherszállító repülőgé-
pek alkalmazása légideszant feladatokra egyre bonyolultabbá vált.1 Ezt a folyamatot 
a hetvenes évektől betetőzte a kézi légvédelmi rakéták széles körű elterjedése.  

Az ötvenes évektől a légideszantok helikopteres szállítása egyre inkább előtérbe 
került. Elsőként a koreai háborúban került sor alegység szintű helikopteres deszantok 
alkalmazására. A koreai, majd a vietnámi háborútól a helikopterek alkalmazása vált 
jellemzővé harcászati deszantok esetében. A helikopter ideális eszköz a csapatok 
gyors harcbavetésére, a szárazföldi csapatok harcának tűzzel való támogatására, az 
utánpótlások kiszállítására, a sebesültek elszállítására és a harcoló csapatok kieme-
lésére egyaránt. Ugyanakkor a helikopterek – az ejtőernyős deszantot szállító repü-
lőgépekkel szemben – csak viszonylag könnyű terheket képesek kis hatótávolságra 
szállítani. Rendelkeznek azonban azzal a csak rájuk jellemző rugalmassággal, hogy 
csaknem minden helyzetből képesek tevékenykedni, függetlenek a fel- és leszálló 
pályáktól. A szállító helikopterek függésből ott is képesek terheket kirakni, ahol a te-
rep állapota a leszállást nem teszi lehetővé. Az ejtőernyős katonák kiképzése hosz-
szadalmas, költséges és nem veszélytelen, míg a helikopteres deszantokat gyakran 
a lövészalegységek állományából jelölik ki és rövid idejű gyakoroltatást követően be 
is vethetik azokat.  

A vietnámi háborúban kifejlődött a helikopteres légimozgékonyság. A vietnámi há-
borúban a helikoptert a különleges katonai és terepviszonyok miatt főként a földi 
csapatok mozgékonyságának növelésére használták: többségében harcászati de-
                                                           
1 A modern haditechnika enciklopédiája Guliver Kiadó, Budapest 2001. 60-62. o.  
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szantokat szállítottak a nehezen megközelíthető hegyvidéki övezetekbe. A vietnámi 
háború szovjetek által folyamatosan nyomon követett helikopteres tapasztalatai alap-
ján a szovjet haderőben is felállították a helikopteres légideszant szervezeteket. A 
szovjet légideszantok hatékonyan alkalmazták az afganisztáni háborúban a helikop-
teres deszant harceljárást. A helikopteres légideszantok alkalmazása az afganisztáni 
szovjet hadviselés kulcselemévé vált. A gerilla-hadviselés leghatékonyabb ellenszere 
– akárcsak Vietnámban – itt is a helikopteres légimozgékonyság volt. 

Az 1991. és 2003. évi iraki háborúkban ismét sor került a légideszantok második 
világháborúban tapasztalt széles körű, komplex és intenzív alkalmazására. Mindez a 
NATO hadseregek légideszant csapatainak ismételt előtérbe kerülését érzékelteti. A 
2002. évi prágai NATO csúcsértekezleten előtérbe került a csapatok gyors telepíthe-
tősége és ezzel összefüggésben a légi szállítás, illetve a légi szállításra alkalmas 
alakulatok. Mindez az ejtőernyős és a helikopteres légimozgékony képességekkel 
bíró csapatok fejlesztéséhez vezet. Könnyű szállíthatóságuk mellett az ilyen alakula-
tok a legalkalmasabbak az alacsony intenzitású fegyveres küzdelem kategóriájába 
sorolható terrorizmus elleni harc megvívására. 

Napjainkban a Magyar Honvédség szervezeti keretei között is egyre nagyobb 
súllyal jelennek meg a különleges műveleti erők és a helikopteres légimozgékony 
szervezetek. Ezért a Magyar Honvédség helikopter és szállító repülőgép képessége-
inek fejlesztésénél, új típusok kiválasztásánál a fő szempontok között kell kezelni a 
légideszant alakulatok kor színvonalának megfelelő szállítását. A Magyar Honvéd-
ségben a 25/88. könnyű lövész zászlóalj továbbra is fenntartja helikopteres 
légimozgékony képességeit. A zászlóaljon belül helikopteres légimozgékony és ejtő-
ernyős-deszant szervezeti elem is megtalálható, ezért „a Magyar Honvédség keretein 
belül az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj integrálja leginkább … a légideszant, 
légiroham típusú képességeket.”2 A légi szállító kapacitás, illetve a légideszant alaku-
latok fejlesztésének igénye indokoltan jelenik meg mind a Szövetség, mind a hazai 
fejlesztési tervekben.  

 

 
1. ábra. A légimozgékony csapatok támogató fegyverzetének mozgatására alkalma-

zott könnyű terepjárót deszantolnak egy Mi-8 szállító helikopterből 

                                                           
2 Ruszin Romulusz: Légiroham műveletek tervezésének sajátosságai beépített területen. Seregszem-
le, 2010. évi 1. sz. 20. o.  
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A csapatok légi mozgékonysága a jövő egyik nagy lehetősége. A jövő korszerű 
katonai szervezetei már dandár szinten is integrálják a helikopteres közvetlen 
légitámogató, a páncélos, és a helikopteres légideszant elemeket.3 Napjainkban és a 
közeljövőben olyan kisebb és rugalmasabb, dandárszintű gépesített szervezeti ele-
meket hoznak létre a korszerű haderők, amelyekben harckocsizó, gépesített lövész, 
illetve helikopteres légi mozgékony deszant és harci helikopter, illetve tüzér zászlóal-
jak egyaránt megtalálhatók.4 Véleményem szerin a helikopteres harcászati deszan-
tok alkalmazásával, szervezeti és haditechnikai kérdéseivel kapcsolatos kutatások 
nemcsak napjainkban – az új típusú szállító helikopterek beszerzésének előestéjén – 
aktuálisak a Magyar Honvédség szemszögéből, de a jövő korszerű összfegyvernemi 
harceljárásainak, illetve szervezetfejlesztésének is az egyik kulcselemét képezhetik. 

A légimozgékonyság fejl ődése a nagyhatalmak hader őiben 

A világon elsőként a német haderő rendszeresített szállító helikoptert, a Focke-
Achgelis Fa-223 típust.5 A háború folyamán a légierőnek 11 darab helikoptert adtak 
át, ahol azokat helikopteres szállítószázadba szervezve üzemeltették. A helikopter 
acélcsővázas rácsszerkezetű törzsében 10 fő deszant szállítására volt lehetőség. Az 
1000 LE teljesítményű befecskendezéses, feltöltött csillagmotort lehetővé tette egy 
tonna tömegű külső függesztmény emelését és szállítását, emellett 175 km/h-ás 
végsebességet biztosított. Belső tartályokkal 350 km, míg külső függesztésű 300 lite-
res póttartállyal 700 km hatótávolság volt elérhető. A helikopter repülési csúcsma-
gassága 2400 méter volt. Kisebb terhek mozgatására alkalmas csörlővel is felszerel-
ték. Fegyverzete egy géppuskából állt.  

Polgári változata már 1936-ban repült, míg a katonai változat első felszállására 
1940 tavaszán került sor. Első csapatoknál végrehajtott repülésére 1943-ban a 
hegyicsapatok innsbrucki kiképzőközpontjában került sor, ahol könnyűfegyverzetű 
hegyivadász-csoportok és könnyű lövegeik magashegyi kihelyezésére és mozgatá-
sára használták. A légideszantcsapatok és a különleges műveleti képességű Bran-
denburg-hadosztály állománya is gyakorlatozott a helikopterek első példányaival. A 
légideszantcsapatok a könnyű szállító-vitorlázórepülőgépek visszaszállítását gyako-
rolták vele a deszant-zónából. 1945-ben a körülzárt Breslauból menekítettek ki sze-
mélyeket segítségével. A helikoptert a háború folyamán az ellenség vonalai mögött 
végrehajtott harcászati és kutató-mentő feladatokra is bevetették, de használták ki-
sebb utánszállítások végrehajtására is. 

A helikopteres légideszantok széles körű elterjedésére azonban csak a második 
világháborút követően, a gázturbinás helikopter-hajtóművek elterjedését követően 
került sor.  

 

  

                                                           
3 Kőszegvári Tibor: Hadviselés a 21. században. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskola 
jegyzet, Budapest, 1998. 19-20. o. 
4 Uo. 
5 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant I. Puedlo Kiadó, Budapest, 2009. 40. o. 
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FONTOSABB SZÁLLÍTÓHELIKOPTER TÍPUSOK 

                 1. sz. táblázat 

Típus     Terhelhetőség      Hatótávolság 

(terheléssel) 

Sebesség  

Bell UH-1 1500 kg 270 km 240 km/h 

Sikorsky UH-60 3600 kg 550 km 270 km/h 

Mil Mi-8 3000 kg 420 km 250 km/h 

Mil Mi-17 4700 kg 495 km 280 km/h 

Mil Mi-6 12000 kg 350 km 300 km/h 

Mil Mi-26 22000 kg 220 km 290 km/h 

Boeing CH-47 12700 kg 190 km 300 km/h 

Sikorsky CH-53 16000 kg 260 km 325 km/h 

 

Elsőként a koreai háborúban került sor rendszeresen alegység szintű helikopteres 
deszantok alkalmazására. A helikopterek egy 1951. november 11-én végrehajtott 
légimozgékony műveletnél már zászlóalj erejű deszantot – összesen 950 főt - szállí-
tottak az ellenség vonalai mögé6. A továbbiakban a koreai háború során már rend-
szeressé vált a század, illetve – különösen a második szállítóhelikopter század 1953-
as felállítását követően – a zászlóalj erejű légimozgékony deszantok kirakása és 
harcba vetése. Összességében 60046 katonát és 3400 tonna felszerelést 
deszantoltak a háború során a szállítóhelikopter-századok.7 1954-ben James Gavin 
vezérőrnagy egy helikopteres légimozgékony szervezet létrehozására tett javaslatot. 
„Helikopterekre gondolok, amelyek automata fegyverekkel és kézi páncéltörő eszkö-
zökkel felszerelt katonákat … szállítanak, amelyek szembeszállhatnak a szovjet T-34 
közepes harckocsikkal.”8 Gavin koncepciója már ekkor nagy súlyt fektetett a helikop-
teres deszantok páncélozott célok elleni harcképességének megteremtésére.  

Vietnámban megjelent és teljes mértékben kifejlődött a helikopteres 
légimozgékonyság harcászati koncepciója. A vietnámi háborúban rendkívüli mérték-
ben megnőtt a szárazföldi haderőnek alárendelt helikopterek szerepe. 9300 vadász 
és felderítő repülőgépre mintegy 10000 helikopter esett. A helikoptert a különleges 
katonai és terepviszonyok miatt főként a földi csapatok mozgékonyságának növelé-
sére használták. A helikopterek deszant-csoportokat szállítottak a nehezen megköze-
líthető hegyvidéki övezetekbe. A vietnami háborúban rendszerint század szintű erők 
légimozgékony tevékenysége valósult meg. Az amerikai légimozgékony hadosztály 
szabályzat szerint „a vietnami háború jellege miatt a légimozgékonyság lehetőségei 

                                                           
6 Groehler, Olaf: A koreai háború. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1981. 127. o. 
7 Kirjan, M.M.(szerk.) A váratlanság szerepe az USA fegyveres erői műveleteiben. Zrínyi Katonai Ki-

adó, Budapest, 1986. 340. o. 
8 James M. Gavin: Cavalry, and I Don’t Mean Horses! Harper’s magazine, 1954. 4. sz. 
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nem bontakoztak ki teljes mértékben.”9 Ugyanakkor végrehajtásra kerültek jelentő-
sebb helikopteres légimozgékony műveletek is. Magasabbegység szintű helikopteres 
légideszant szervezetek a vietnami háború óta működnek az amerikai haderőben. A 
Vietnámban bevetett 1. légimozgékony (légi lovassági) hadosztály lényegében a tör-
ténelem első helikopteres légimozgékony szervezete volt.  

 

 
2. ábra. Motorkerékpáros felderítők kirakása a helikopterből biztosítás mellett 

 

A szovjet légideszantok alkalmazott harceljárásai is kibővültek a légimozgékony-
ság módszereivel. A 60-as évek második felében a szovjet légideszantcsapatoknál 
az ejtőernyősdeszantokat részben felváltották a helikopteres deszant szervezetek. 
Ezt a szervezési folyamatot a MI-8 közepes szállítóhelikopter, a nehéz haditechnikai 
eszközök deszantolására is alkalmas MI-6 nehéz szállítóhelikopter rendszeresítése 
tette lehetővé. A helikopterek széles körű elterjedése új lehetőséget nyitott a gépesí-
tett lövész zászlóaljak alegységeinek légi úton történő bevetésében is. Ezeket a csa-
patokat ekkortól helikopteres deszant feladatok ellátására is felkészítették.  

A vietnámi háború szovjetek által folyamatosan nyomon követett helikopteres ta-
pasztalatai alapján felállították helikopteres légideszant szervezeteiket. A helikopte-
res légideszant szervezetek számára megfogalmazták az együttműködés elveit a 
harckocsizó és gépesített lövész csapatokból szervezett előrevetett osztagokkal.10 A 
rugalmasan bevethető helikopteres deszant csoportokat folyamatosan előrevethették 
a harckocsi csapatok támadási irányába, hogy biztosítsák a folyami átkelőhelyeket 
vagy egyéb fontos objektumokat foglalhassanak el. Légiroham feladatokra páncélo-
zott roham-deszant helikoptereket (Mi-24) alkalmaztak.  

A szovjet légideszantok 1979-től létrehozták és hatékonyan alkalmazták Afganisz-
tánban a helikopteres rohamdeszant harceljárást. Afganisztán lerohanásakor 1979. 

                                                           
9 FM 71-100-3 US ARMY Field Manuals, Air Assault Operations, Introduction 2. o. 
10 Glantz, David M.: The Soviet Airborne Experience. Combat Studies Institute, Fort Leavenworth, 1984. 146. 
o. 
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decemberében egy légimozgékony dandárt a határ menti Kunduz elfoglalása érde-
kében vetettek harcba.11 Az ország megszállása lényegében 1980 januárjáig lezaj-
lott.  

 

 
3. ábra. Kiemelő köteles technikával élőerő és felszerelés deszantolását gyakorolja a 

légimozgékony raj 

Az afganisztáni háború további részében a légimozgékony- és Szpecnaz dandá-
rok, illetve a 345. önálló légimozgé-kony ezred helikopteres deszant-tevékenysége 
vált meghatározóvá, immár a gerillák elleni harcban. A szovjetek konvojaikat és tá-

                                                           
11 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, Budapest, 2009. 40. o. 
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madó csapataikat egyaránt sikerrel kísérték – oltalmazták és támogatták – helikopte-
res deszantjaikkal. Emellett a Mi-24-esek támogatásával alkalmazott Mi-8 helikopte-
rek – összesen 600 forgószárnyas repülő eszköz - gyorsan és rugalmasan helyeztek 
ki légideszantokat a hegyvidéki terepen, elősegítve a kisebb felkelő csoportok bekerí-
tését és felszámolását.  

A helikopteres légideszantok alkalmazása az afganisztáni szovjet hadviselés 
kulcselemévé vált. Később azonban – az amerikai segélyként beérkező kézi légvé-
delmi rakéták hatására – a helikopteres légideszant-műveletek egyre nagyobb vesz-
teségekkel jártak. A karavánutak és a rajtuk haladó konvojok ellenőrzésében megha-
tározó volt a helikopteren szállított Szpecnaz-csapatok közreműködése. A Szepcnaz 
légimozgé-kony határellenőrző járőre rendszerint két szállító- (Mi-8) és két felfegy-
verzett rohamdeszant (Mi-24) helikopterből állt. Egy ilyen csoport naponta két-három 
másfél órás felderítő repülést hajtott végre. Ha gyanús konvojra bukkantak a kara-
vánutakon, a két szállítóhelikopter leszállt az útra, majd egy kutató csoport megkezd-
te a konvoj szállítmányának ellenőrzését. Ha a leszállást megelőzően, vagy az ellen-
őrzés során fegyveres ellenállásba ütköztek, segítségül hívták a légierőt, illetve to-
vábbi Szepcnaz-megerősítéseket kértek.  

A Szpecnaz-csapatok másik fontos harcászati tevékenysége a gerillacsoportok el-
leni rajtaütések végrehajtása volt az ország belterületén, amit szintén helikopteres 
légimozgékony erőkkel hajtottak végre. A gerilla-hadviselés leghatékonyabb ellen-
szere – akárcsak Vietnámban – itt is a helikopteres légimozgékonyság volt. A heli-
kopterek gyorsan és rugalmasan helyeztek ki légideszantokat a hegyvidéki terepen, 
elősegítve a kisebb felkelő csoportok bekerítését és felszámolását is. 

1991-ben, az első Öböl-háború során a 101. légimozgékony deszant-hadosztály 
18119 fővel kezdte meg a harctevékenységet. A hadosztály a szervezetszerűen 
rendszeresített 256 db helikopterén mozoghatott a hadszíntéren belül. Helikopter 
állománya 72 AH-64 harci helikoptert, emellett 24 OH-58D könnyű felderítő helikop-
tert, 126 UH-60 közepes-, és 34 nehéz szállítóhelikoptert tartalmazott. Az amerikai 
helikopteres légimozgékony harceljárásában határozottan új elem volt a „békaugrás” 
technikájú harceljárás alkalmazása. Ez a támogatóhelikopter-repülőtérként és logisz-
tikai ellátó-pontként működő „előretolt műveleti bázisok” kialakításának volt köszön-
hető.12 Ezzel a technikával mintegy megháromszorozták a légimozgékony-
hadosztály behatolási mélységét, ezáltal önálló, nagy mélységű légimozgékony mű-
veletet hajtottak végre. Berendezett bázisaikról számos kisebb műveletre voltak ké-
pesek a mélységben, melyek során – harci helikoptereik támogatása mellett – fontos 
irányokat zártak le. Tevékenységük során – szervezetszerű harcihelikopter erőikkel – 
folyamatosan támogatták a gépesített csapatok harcát. 

Az Afganisztán elleni 2001. évben megkezdett háborúban az amerikai tengerész-
gyalogság októberben és novemberben nagy hatótávolságú, önálló légideszant-
műveleteket hajtott végre.13 Műveleteiket páncélozott harcárművek kijuttatása és 
csatahelikopterek intenzív támogatása jellemezte. E képességekre támaszkodva a 
deszantok részben önálló támadó tevékenységet folytattak, részben a szövetséges 
erők műveleteit támogatták. 

                                                           
12 Hegedűs Ernő: Légideszantok az első és a második öböl-háborúban (Eszközeik megérettek a ge-
nerációváltásra?). I. rész. Hadmérnök, 2009. IV. évf. 1. szám, 110. o. 
13 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, Budapest, 2009. 65. o. 
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2003 márciusában, a második Öböl-háború során a légideszant-műveleteket a 
légimozgékony műveletek nagy száma jellemezte.14 Kiemelkedik ezek közül a 101. 
légimozgékony hadosztály két dandárjának légi úton történő bevetése Nedzsefnél 
lehetővé tette a páncélozott felderítő erők gyors előretörésének maradéktalan kiak-
názását, míg a deszantok szervezetszerű légi támogatása, illetve az általuk nyújtott 
gyalogsági támogatás garantálta a városharc sikeres megvívását. A tábori repülőté-
ren kialakított előretolt műveleti bázis nemcsak a város elfoglalását könnyítette meg, 
hanem kiindulóbázisul szolgált a 101-esek Hilla és Kerbala ellen tervezett további 
műveleteihez is. 

A légimozgékonyság fejl ődése a magyar hader őben   

Hazánkban a Mi-4 típus megjelenésével vette kezdetét a szárazföldi csapatok 
légimozgékonyságának fejlődése. A Mi-4 szállítóhelikopter ugyan már 1954-től rend-
szerben állt a magyar haderőnél, a típus 16 fős, illetve 1,6 tonnás szállító kapacitása, 
illetve teljes terhelés mellett adódó 150 km-es hatótávolsága azonban még nem tette 
lehetővé a légimozgékonyság képességének hatékony megvalósítását. Ennek elle-
nére 1955-ben a 16. önálló vegyes repülőezrednél rendszeresített 2 db Mi-4-es heli-
koptereken már megkezdték a szárazföldi csapatok helikopteres deszantolására vo-
natkozó gyakorlatokat. Kísérleteket folytattak könnyű terepjáró, illetve 76 mm-es 
páncéltörő ágyú helikopteres légi szállítására is. 

A tervek szerint a Mi-4 helikopterekből az évtized végéig egy század felállítását 
tervezték, amelynek már feladatai közé tartozott volna egy kijelölt lövészzászlóalj 
szükség szerinti légi szállítása. A szervezetfejlesztési elképzeléseknek azonban gá-
tat szabtak az 1956-os forradalmi események, amelyeket követően a szovjetek el-
zárkóztak további Mi-4 helikopterek átadásától. A Mi-4-es helikoptereket végül 1958-
ig kivonták a szolgálatból.  

A helikopteres csapatszállítás területén csak a 24 fő vagy 4 tonna teher – egyebek 
mellett könnyű gépjármű - szállítására alkalmas, gázturbinás Mi-8 közepes szállító-
helikopter rendszeresítése jelentett mérföldkövet. 1968 végén megalakították a MN 
86. Önálló Helikopter Ezredet, melynek állománya kiutazott a Szovjetunióba Mi-8 
szállítóhelikopter tanfolyamra. Az első kiképzési repüléseket az ezred még Kecske-
méten hajtotta végre, de az önálló helikopter egység a repülések alkalmával már 
nem fért el ezen a repülőtéren, ezért 1969-ben áttelepültek Szentkirályszabadjára. 
1984-től az MN 86. Önálló Helikopter Ezred Mi-8-as helikopteri Szentkirályszabadjá-
ról Szolnokra települtek. E helikopteres szállító elemekből, illetve a szolnoki Önálló 
Szállító Repülő Századból alakult meg a 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred. Állomá-
nyát két Mi-8-as szállítóhelikopter-század, egy An-26-os szállítórepülő-század és 
támogató elemek képezték.  

A helikopteres légi szállító kapacitásra és a városban települő könnyűlövész szer-
vezeti elemekre támaszkodva ekkor merült fel először a magyar katonai vezetésben 
egy helikopteres légimozgékony légideszant szervezet létrehozásának gondolata. 

                                                           
14 Uo. 52. o 
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4. ábra. Légimozgékony raj a kiemelő kötélen 

 

A helikopteres légideszant-szervezetet 1987-ben hozták létre 5. önálló 
deszantroham-zászlóalj néven és az 5. hadsereg alárendeltségébe rendelték. A 
zászlóalj szervezete az alábbi elemekből tevődött össze:  törzs; négy deszantroham-
század (3 lövészszakasz és egy 82 mm-es aknavetőszakasz); egy páncéltörő üteg; 
egy 120 mm-es aknavetőüteg; egy híradószázad; egy kiszolgáló század. A 
rohamdeszant szakaszokat olyan rajokból állították össze, amelyek felszerelésükkel 
együtt befértek egy közepes szállítóhelikopter rakterébe. A rohamdeszant-század 
aknavetőszakasza és a rendszeresített lángszórók megalapozták a zászlóalj harcá-
szati képességeit épületharc megvívása, illetve megerődített támpontok elfoglalása 
során. A zászlóalj harcoló részeit Mi-8-as szállítóhelikopterekkel is szállítható, átala-
kított terepjáró személygépkocsikkal szerelték fel. A zászlóaljat 50-60 km helikopte-
res szállítást követően, maximálisan 8-10 kilométeres mélységben tervezték bevetni. 
Ennél az alkalmazási mélységnél még biztosítottnak látszott az, hogy a főerők kellő-
képpen rövid idő alatt képesek lesznek elérni a könnyűfegyverzetű zászlóalj által bir-
tokba vett objektumot, illetve terepszakaszt. A zászlóaljat 1990-ben, a rendszerváltás 
utáni első átszervezés során ("Gerecse”) felszámolták.  
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5. ábra. Mi-17 helikopter lövész-deszantot vesz fel beépített területen. A katonák egy 

része biztosítja társai gépre szállását 

1991-ben a szervezeti elemek bővülése következtében a 89. Vegyes Szállítórepü-
lő Ezredet dandárrá szervezték át, így a szállítórepülő szervezet megnevezése 89. 
Szolnok Vegyes Szállítórepülő Dandárra változott. A dandár egy An-26 szállítórepü-
lő-századból, két Mi-8 szállítóhelikopter-századból és két Mi-2 könnyűhelikopter-
századból állt. A dandárnál a támogató tevékenységet egy ejtőernyős kutató-mentő, 
egy ejtőernyős teherdeszant- és ejtőernyős hajtogató feladatokat ellátó légideszant 
és ejtőernyős kiszolgáló század, továbbá mérnök-műszaki; híradó; illetve reptérkar-
bantartó alegységek látták el. A dandár felállítását követően a legfontosabb kidolgo-
zásra és megvalósításra váró elméleti és gyakorlati feladat a helikopteres 
légimozgékony alegységek kialakítása és harcászati alkalmazásának begyakorlása 
volt.  

 

 
6. ábra. Deszant kirakása a helikopterből lecsúszásos kötéltechnikával bonyolult te-

repen 
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Szolnokon 1992-ben kezdődött meg egy századerejű légimozgékony könnyűlö-
vész szervezeti elem kialakítása a mélységi felderítő-zászlóalj bázisán. Erre, illetve 
részben az 5. önálló deszantroham-zászlóalj megmaradt haditechnikai eszközeire és 
személyi állományára támaszkodva megkezdték egy újabb helikopteres 
légimozgékony zászlóalj felállítását. Megkezdődött egy légimozgékony, gyorsreagá-
lású zászlóalj, majd ennek bázisán egy többfunkciós, rövid készenléti idejű összfegy-
vernemi alegység, az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj megalakítása. A zászlóalj 
jogelődje 1993. szeptember 1-én alakult meg, mint légimozgékony zászlóalj. A terve-
zett képességek kialakítása egy századdal és előkészítő törzzsel a mélységi felderí-
tő-zászlóalj bázisán egy évvel korábban kezdődött meg. Az 1993-as megalakításkor 
a zászlóalj szervezete a következő módon épült fel: Parancsnokság; 1-3. 
légimozgékony század, támogató század, kiszolgáló század, híradó szakasz, 
komendáns szakasz, műszaki szakasz, vegyi-sugár felderítő szakasz.  

1996-ban jött létre az MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj. Szervezete egy ejtőer-
nyős képességű harcbiztosító századdal bővült.15 2000. október 1-étől a szervezet 
megnevezése MH 1. Könnyű Vegyes Ezred lett. Az 1100 fős ezred egy felderítő 
(harcbiztosító) századból, illetve ejtőernyős-, légi szállítású- és gépesített századok-
ból, továbbá gépesített-gyorsreagálású, harctámogató (aknavető, páncéltörő- és lég-
védelmi rakétás) illetve kiszolgáló (logisztikai) századokból állt.16 Az ezred minden 
időszakban speciális kiképzési feladatokat hajtott végre, úgymint: helységharc; vízi 
akadályok leküzdése; hegyi kiképzés; ejtőernyős kiképzés; felsőfokú ejtőernyős kép-
zés, illetve felkészítés légi szállításra. Kiképzési és egyéb feladatait az ezred az MH 
89. Szolnok Vegyes Szállító Repülő Ezreddel szoros együttműködésben, az ejtőer-
nyős ugró állomány (400 fő) az ejtőernyős felkészítést, illetve az ugrásokat az MH 
34. Bercsényi László Felderítő Zászlóaljjal közösen hajtotta végre.  

1997-ben a Vegyes Szállítórepülő Dandárt visszaminősítették ezreddé, megneve-
zése ekkortól 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred lett. 2004-től a MH 87. Ba-
kony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred összevoná-
sával 86. Szolnok Helikopter Ezred néven Szolnokon hozták létre a Magyar Honvéd-
ség teljes helikopteres kapacitását magába foglaló katonai szervezetet. Az alakulat 
feladatait egy MI-8 és MI-17 helikopterekkel felszerelt szállítóhelikopter zászlóaljjal és 
egy MI-24 harci helikopter zászlóaljjal látta el, az An-26-osok Szolnokról átkerültek 
Kecskemétre. Az új szervezeti rend a helikopteres egység harcászati képességeinek 
növekedését eredményezte, hiszen ekkortól a szállítóhelikoptereket hatékony harci 
helikopterek biztosíthatták a harcászati deszantok légi szállítása és kirakása során. A 
MI-24-esek egyrészt képesek voltak a deszantok földi harcának támogatására, más-
részt a páncélozott, erős fegyverzettel rendelkező, ugyanakkor 8 fő lövészdeszant 
szállítására is alkalmasak voltak.  

 

                                                           
15 Keresztúri László: Bevetésre kész! – Nulláról indulva Magyar Honvéd 2013. évi 6. szám 52. o. 
16 Uo. 
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7. ábra. A 25/88 zászlóalj katonái két aknavetővel deszantolnak a szállító helikopter-
ből. A helikopter hátsó tehertér-ajtaját a lehető leggyorsabb gépelhagyás érdekében 

leszerelték 

 

 
8. ábra. Mi-17 helikopter UAZ terepjáró gépkocsit szállít külső függesztményként 

 

Az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred 2004. szeptember 1-től már mint MH 25/88. 
Könnyű Vegyes Zászlóalj, az MH 25. Klapka György Lövészdandár szolgálati aláren-
deltségében, de mint önálló alakulat folytatta munkáját. A zászlóalj struktúrájában a 
NATO elveknek megfelelő törzs, a harcoló alegységek tekintetében pedig három 
manőverszázad tevékenykedett. A zászlóalj 2005-ben végrehajtott egy újabb helyőr-
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ségen belüli diszlokációt, és beköltözött az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred Bázisá-
ra. (A szolnoki repülőtéren települő helikopteres légi szállító szervezet mellé beköltö-
zött a MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj és az MH 34. Bercsényi László Különle-
ges Műveleti Zászlóalj is.) A zászlóalj alapvető harcászati műveleti alegységei a 
gyorsreagálású századok. Haditechnikai felszerelése, fegyverzete könnyű, málházott 
eszközökből áll. 

A 86. Szolnok Helikopter Ezreded 2007-ben megszűnt, jogutódja az MH 86. Szol-
nok Helikopter Bázis lett. Feladatait egy szállítóhelikopter-zászlóaljjal, egy harci heli-
kopter- zászlóaljjal és egy JAK-52 repülőgépekkel felszerelt kiképzőrepülő századdal 
látja el. Az egység legfontosabb feladata és alaprendeltetése a szárazföldi csapatok 
légi szállítása harcászati légideszant feladatok végrehajtása során, illetve harctevé-
kenységének légi tűztámogatása, oltalmazása, továbbá a szárazföldi csapatok oltal-
mazása, légi támogatása.  

 

Összegzés 
Összességében elmondható, hogy napjainkban a NATO szövetséges erők felada-

tai jelentős mértékben igénylik és a jövőben még inkább igényelni fogják a 
légimozgékony helikopteres deszantok által képviselt képességek meglétét, azok 
bővítését, illetve továbbfejlesztését. A 2002. évi prágai NATO csúcsértekezleten elő-
térbe került a csapatok gyors telepíthetősége és ezzel összefüggésben a légi szállí-
tás, illetve a légi szállításra alkalmas alakulatok. Ennek történeti előzményei: 

- Az ötvenes évektől a légideszantok helikopteres szállítása egyre inkább 
előtérbe került.  

- A vietnámi háborúban kifejlődött a helikopteres légimozgékonyság, teljes 
mértékben kifejlődött a helikopteres légimozgékonyság harcászati koncep-
ciója, így ekkortól a helikopterek alkalmazása vált jellemzővé harcászati 
deszantok esetében.  

- Az afganisztáni háborúban (1979-1988) a szovjet légideszantok hatéko-
nyan alkalmazták a helikopteres deszant harceljárást.  

- Az 1991. és 2003. évi iraki háborúkban ismét sor került a légideszantok 
széles körű alkalmazására.  

- Az Afganisztán elleni 2001. évben megkezdett háborúban az amerikai ten-
gerészgyalogság nagy hatótávolságú, önálló légideszant-műveleteket haj-
tott végre. 

Napjainkban a Magyar Honvédség szervezeti keretei között is egyre nagyobb 
súllyal jelennek meg a különleges műveleti erők és a helikopteres légimozgékony 
szervezetek. Ennek szintén vannak történeti előzményei: 

- Hazánkban az első helikopteres légideszant-szervezetet 1987-ben hozták 
létre 5. önálló deszantroham-zászlóalj néven.  

- Szolnokon 1992-ben megkezdődött egy légimozgékony, gyorsreagálású 
zászlóalj, az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj megalakítása.  

- 1996-ban jött létre az MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj.  
- 2000. október 1-étől megnevezése MH 1. Könnyű Vegyes Ezred. 
- 2004. szeptember 1-től már mint MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj.  
- A 25/88. könnyű lövész zászlóalj továbbra is fenntartja helikopteres 

légimozgékony képességeit. 
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Napjainkban a légi szállító kapacitás, illetve a helikopteres légideszant alakulatok 
fejlesztésének igénye indokoltan jelenik meg mind a Szövetség, mind a hazai fejlesz-
tési tervekben. A Magyar Honvédség szervezeti keretei között is egyre nagyobb súly-
lyal jelennek meg a különleges műveleti erők és a helikopteres légimozgékony szer-
vezetek. (A fotók rendelkezésre bocsátásáért a szerző köszönetet mond Dr. Hege-
dűs Ernő mk. őrnagynak.) 
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