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A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS TERVEZÉSÉNEK ÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

(PRINCIPLES OF CLOSE AIR SUPPORT PLANNING AND EXECUTION)

 „A tűzerő, megfelelő helyen és megfelelő időben érkező tűzerő, ami a modern háborúban számít” 1

A közvetlen légi támogatás (CAS)2 az összhaderőnemi műveletek egyik legfontosabb és leghatékonyabb 
eszköze. Sok éven át azt gondoltuk, hogy amíg a megfelelő technikai hátteret nem tudhatjuk magunké-
nak, ezzel a képességgel nem is érdemes foglalkozni. Írásommal rá szeretnék világítani ezen terület jelen-
tőségére, a végrehajtás módszereire és arra a tényre, hogy MI-24-es harci helikoptereink évek óta harcá-
szati kiképzésük részeként, a NATO eljárásoknak megfelelően alkalmazzák a közvetlen légi támogatási 
képességet. A téma kifejtése során bemutatom a légi hadműveletek felosztását, azt, hogy hogyan illesz-
kedik ebbe a felosztásba a közvetlen légi támogatás, a harcmező struktúráját, a közvetlen tűztámogatás-
sal kapcsolatos általános ismereteket, a forgószárnyas technika alkalmazásának lehetőségeit, a vezetés-
irányítás fő kérdéseit, valamint a napjaink követelményeinek, kihívásainak megfelelő közeli légi támoga-
tás (Close Combat Attack)3 lehetőségét  az aszimmetrikus hadviselésben.  Rá kívánok világítani arra a 
tényre, hogy a meglévő, kidolgozott és alkalmazott képesség, a rendelkezésre álló technikai háttér, alkal-
mazható lenne a balkáni békefenntartó misszióban vagy akár az Afganisztáni PRT4 egyik legnagyobb biz-
tonságot adó eszköze lehetne.

Close Air Support (CAS) is the most important tool of joint operations. For many years we thought that 
until we are not having the appropriate technical background, this capability should be ignored. I want to 
point out to the importance of this field, its methods and to the fact that we have been using our Mi-24 as-
sault helicopters for years as CAS assets, using standard NATO procedures, as part of our training. I will 
explain the following topics; division of air operations, how CAS fits into, battlefield structure, general in-
formation about CAS, employment of rotary wing assets, main issues of command and control and last 
but not least, employment of Close Combat Attack, that meets the requirements and challenges of mo-
dern-day asymmetric warfare. I want to point out to the fact that this capability and the available technical 
background could be employed in the peace-keeping operations in the Balkans; furthermore it could be 
the tool providing the most secure environment for the PRT in Afghanistan.

BEVEZETÉS

A közvetlen légi támogatás témakörét vizsgálva a NATO, illetve az USA vonatkozó szabályzóit alapul véve sze-
retném ismertetni az adott témát, bemutatva az új eljárásokat. A témakör vizsgálatánál természetesen az összha-
derőnemi együttműködést helyezem a fókuszba. Ezek a légi műveletek a tengeri és a szárazföldi célkitűzéseket 
támogatják. Amikor pedig a szárazföldi és haditengerészeti erők támogatják a repülők harctevékenységét, a tá-
mogató és a támogatott parancsnoknak és törzseiknek terveik megalkotásának időszakától azok végrehajtásáig 
rendkívül szoros koordinációval kell dolgozniuk. A feladat végrehajtása érdekében egy egyesített, vagy összhad-
erőnemi harcálláspontot kell létesíteni az adott harcálláspont irányítása alatt álló vezetési pontokkal. Az egységes 

1 Hart, B.H. Liddel: Gondolatok a háborúról, 1944.
2 CAS: Close Air Support – Közvetlen Légi Támogatás
3 CCA: Close Combat Attack – Közel Légi Támogatás
4 Tartományi Újjáépítési Csoportot
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gondolkodás végigkíséri  minden parancsnok  tevékenységét,  azaz  a művelet  végrehajtását,  a  célkitűzésekkel 
összhangban kialakított célpontlista megalkotását, a művelet megtervezését, a vezetésen és irányításon keresz-
tül az elért eredmények értékeléséig, illetve a következő tervezési ciklus megkezdéséig.

A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁSI HADMŰVELET DOKTRINÁLIS ÉRTELMEZÉSE

A közvetlen légi támogatás a légierő rendeltetéséből adódóan egyik fontos szerepköre a haderőnemnek. A nyu-

gati szakirodalomban, a doktrínákban a légierő szerepkörébe tartoznak még a légtérellenőrzés, a légtérvédelem, 

a rendészeti és légvédelmi feladatok, valamint a fontos objektumok védelme. A légtérellenőrzés, a légtérvédelem 

megvalósításával a haderőnem biztosítja a légtér szuverenitását, ami nem más, mint hogy a rendelkezésre álló 

erőkkel és eszközökkel érvényesíti a Magyar Köztársaság légterének saját célokra történő kizárólagos, korlátlan, 

külső kényszertől, befolyástól mentes felhasználását. A légtér szuverenitásának biztosítása mellett a feladatkörbe 

tartozik még a légi felségjog biztosítása, fontos objektumok és a szárazföldi csapatok oltalmazása is. A légi fel-

ségjog biztosítása szoros kapcsolatban van a légtér szuverenitással, ugyanis amíg ez utóbbi a légtérkorlátozás 

nélküli, kizárólagos használatát jelenti, addig a felségjog kötelezettséget is jelent, mivel a nemzetközi jog vonatko-

zó előírásainak betartatását is garantálnia kell. A légierőnek ebben kiemelt szerepe van, elegendő utalni az úgy 

nevezett „légi rendészeti, légtér ellenőrzési feladatok” (Air Policing) feladatokra. A fontos objektumok és a száraz-

földi csapatok védelme az ellenséges légi támadásoktól oltalmazási, illetve légvédelmi jellegű tevékenységet je-

lent. A felsorolt rendeltetések (szuverenitás, légi felségjog biztosítása, objektumok és szárazföldi csapatok oltal-

mazása) ismeretében a doktrínák megfogalmazzák a légierő feladatrendszerét.

Amíg a rendeltetés behatárolja azt, hogy miért beszélünk légierőről, addig a kitűzött cél elérése érdekében a légi-

erőnek feladatokat, műveleteket kell végrehajtania. 

A közvetlen légi támogatás, a felszíni erők és eszközök elleni műveletek kategóriájába tagozódik be, így ez az el-

lenség szárazföldi és haditengerészeti erői ellen irányul azzal a céllal, hogy hadviselési potenciálját gyengítsük, 

vagy annak hatékonyságát korlátozzuk. A művelet hatékony végrehajtásának feltétele a légtér feletti ellenőrzés 

kívánt fokának elérése, ami három különböző szinten valósítható meg:

− kedvező légi helyzet: az ellenséges légierő erőfeszítései nem elegendőek ahhoz, hogy megakadályoz-

zák a saját légi, szárazföldi erők sikeres tevékenységét;

− légi fölény: a fölényben lévő fél légi, szárazföldi és haditengerészeti ereje egy adott időben és helyen ké-

pes olyan szárazföldi, légi és tengeri műveleteket lefolytatni, melyek eredményes végrehajtását a másik 

fél légiereje nem tudja megakadályozni;

− légi uralom: az ellenséges légierő nem képes hatékony harctevékenység folytatására.

A légtérellenőrzés kívánt fokának elérésével biztosítjuk a hatékony légi támogatás tervezését, végrehajtását. Ez 

az a légi művelet, ami a szárazföldi csapatok légi támogatására szerveződik. Az ellenséges célok megsemmisíté-

se, semlegesítése vagy lelassítása a cél. Attól függően, hogy a felszíni erők vagy célok ellen a műveleti terület 

mely térségében hajt végre a légierő tevékenységet, ezek a műveletek feloszthatóak5:

− közvetlen légi támogatásra: ez a saját csapatokkal harcérintkezésben, vagy azok közvetlen közelében 

tevékenykedő ellenséges célok megsemmisítését foglalja magában (az ellenség első harcászati lépcső-

je ellen).

− légi lefogásra: mint műveleti terület mélységében, utánpótlási vonalak illetve fontosabb objektumok elle-

ni tevékenységre.

5 AJP 3.3.2 Air Interdiction and Close Air Support – légi műveletek és közvetlen légi támogatás
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CAS: Close Air Support — közvetlen légi támogatás;
AI: Air Interdiction — légi lefogás, 
FLOT: Forward Line of Own Troops — saját csapatok vonala, 
FSCL: Fire Support Coordination Line —tűztámogatás koordinációs vonala, 
FF: Friendly Forces —saját csapatok, 
EF: Enemy Forces —ellenséges csapatok, 
AAR: Assembly Area Reserves —tartalék gyülekezési körlete

A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Ebben a részben igyekszem egyszerűen leírni és megfogalmazni a közvetlen légi támogatás végrehajtásának 
módszerét és eljárását, úgy, hogy a témában kevésbé jártas olvasó is tiszta képet kapjon az eljárásról.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hajózó személyzetek a felkészülés időszakában (repülést megelőző időszak) 
tanulmányozzák az UTM hálóval ellátott térképen a kijelölt harctevékenység terepszakaszait, a jellegzetes tájéko-
zódási pontokat, akadályokat, várakozási légtereket. Fel kell készülni a repülési és rádiólevelezési szabályok, a 
helikopter fegyverrendszerének üzemeltetési előírásai, valamint a gépszemélyzetek egymás közötti munka- és 
kommunikációs rendszabályaiból. A felderítő tiszten keresztül felderítési és koordinációs információkat fogadnak 
és dolgoznak fel a személyzetek.
A várakozási légtérbe történő kirepülés során az első rádiókapcsolat felvételének időszakában a helikopter gép-
parancsnok bejelentkezik a harctéri irányítónak és első mozzanatként végrehajtják az azonosítást egy speciális 
és titkos betű kód táblázat segítségével. Lényeges az azonosítás, mivel mind a földi, mind a légi végrehajtóknak-
irányítóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy a megfelelő gépszemélyzet és megfelelő irányító között folyik a 
kommunikáció. Megfelelő azonosítás esetén, amit a harctéri irányító közöl rádión, a személyzet jelenti a hívóne-
vét, a helikopter típusát és számát, a pozíciót, az előzetes eligazítás azonosítóját, a bevetés számát, a fegyverze-
ti töltést, az eltölthető időt és a feladat megszakítási kódot az előbb ismertetett táblázatból, valamint jelzi, hogy 
kész az irányítói információk vételére.
Az irányítói információk vétele az úgynevezett 15 soros közleménnyel kezdődik. Ez tartalmazza mindazokat az in-
formációkat, amelyek hozzásegítik a személyzetet a sikeres feladat-végrehajtáshoz. Ezek az információk az aláb-
biak: 
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− a támadási helyzet koordinátái;
− a cél iránya és távolsága;
− a cél koordinátái; 
− a cél tengerszint feletti magassága;
− a cél leírása (páncélozott, nem páncélozott, egyedi, csoportos, stb.);
− a kötelező támadási irány (más fegyvernemekkel való együttműködés esetén); 
− a saját csapatok helyzete; 
− TOT/TTT/ASAP6;
− tűzmegnyitási engedély;
− célmegjelölés módja (lézer, rádió, füst, stb.);
− fenyegetettség; 
− időjárás;
− távozási manőver. 

A kapott adatokat a személyzet rögzíti, felviszi a térképre, és kötelezően visszaolvassa a támadási helyzet koordi-
nátáit, a cél koordinátáit, a kötelezőtámadási irányt, a saját csapatok helyzetét.
Az adatok felvétele, azonosítása és egyeztetése után a személyzet jelenti a harctéri irányítónak, hogy készen áll-
nak az irányításra illetve a feladat végrehajtásra.  A harctéri  irányító megkezdi a rávezetést  olyan módszerrel, 
hogy a támadási irányba eső tájékozódási pontokat azonosíttatja, illetve diktálja a személyzetnek (út, fasor, jelleg-
zetes tereptárgy stb.), majd amikor már látja a gépet, leszűkíti az információt a célokra, felhasználva az „óra” irá-
nyítás módszerét (az óra számlapjához viszonyit, ahol a 12 órának a géptengely iránya felel meg). 
A célok azonosítása után a gépszemélyzet parancsnok önállóan hoz elhatározást a megfelelő fegyverrendszer ki-
választására és alkalmazására, illetve ha az azonosítás nem sikerült vagy a harchelyzet tisztázatlan, akkor a fel-
adat megszakítást is választhatja, majd ismételt bejövetelt hajtanak végre.
A sikeres végrehajtás és kiválás után megteszi a felderítő jelentést a bevetés eredményességéről. Az információ-
nak (BDA7) tartalmaznia kell a bevetés számát, a TOT, a cél koordinátákat, a megfigyelt fegyverzetet, a pusztítás 
mértékét, a speciális eredményeket és a kiválás idejét. 

A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ILLETVE OSZTÁLYOZÁSA
A VÉGREHAJTÁS MÓDJA SZERINT

Előkészített, vagy tervezett: a hadműveletek végrehajtása előtt történik a tervezés-felkészülés. Mivel kellő idő áll 
a személyzetek rendelkezésére nagyfokú hatékonyság érhető el a részletes tervezés, fegyverzet-kiválasztás ará-
nyos végrehajtásával.
Azonnali feladatok, melyek végrehajtása a harc folyamán történik. Történhet a földön vagy a levegőben tartózko-
dó készenlétben lévő repülőeszközzel. Ezt a módszert fejlesztették tovább a Holland Királyi Légierőnél, úgy, hogy 
a bajbajutott és azonnali segítségre szoruló harcos, bizonyos feltételek mellett, a CAS-ra kijelölt gépszemélyzettől 
tud azonnali továbbá gyors beavatkozást kérni. A hollandok „közel légi támogatás”-nak (CCA — Close Combat 
Attack-nak) nevezték ezt a még bevezetés alatt lévő eljárást. Az iraki és afganisztáni tapasztalataikra építve fej-
lesztik ezen képességeiket a mai napig.
A közvetlen légi támogatási műveletek kategorizálásánál figyelembe kell venni azt, hogy a kötelékeknek az irányí-
tása az előretolt repülésirányítók JFAC (összhaderőnemi harctéri irányító) által valósul meg, akik a közvetlen tűz-
vonalban helyezkednek el, és adott szabályok szerint végrehajtják a célok elosztását a kötelékeknek. Bizonyos 
esetekben helikopter fedélzetéről úgynevezett légi előretolt repülésirányítók is elláthatják a harctéri irányítói sze-
repet. 
A kötelékek tevékenykedhetnek a harctéri irányító irányítása nélkül is. A közvetlen légi támogatás kategorizálása 
(irányítás szempontjából) a szerint történik, hogy e harctéri irányítók beavatkoznak-e az irányításba vagy sem, így 
beszélhetünk:

6  TOT: Time On Target – csapás ideje, 
TTT: Time To Target – csapásig hátralévő idő, 
ASAP: As Soon As Possible – amint lehetséges

7  BDA: Battle Damage Assessment – pusztítás mértéke (eredményesség).
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− közvetlen irányítás: a harctéri irányító rálát a célra — kötelező működtetni, ha a saját és az ellenséges 
csapatok harcérintkezésben vannak — megadja a célra vezető irányt, leírja a célterületet – célobjektu-
mot, javasol egy megfelelő támadási alakzatot, korrigálja a repülési útvonalat. Nagyfokú szárazföldi – lé-
gi együttműködést igényel;

− közvetett irányítás: harctéri irányító tisztnek nincs rálátása a célra, de információkkal rendelkezik arról. 
Megadja az információkat a saját csapatok tüzéről és manőveréről. A kötelék önállóan dönt az alkalma-
zandó harcrendről. Szárazföldi illetve légi együttműködést igényel, de korlátozott együttműködési viszo-
nyok között is megvalósítható;

− eljárás szerinti végrehajtás: a kötelékek az információt a feladatszabás időszakában kapják meg, önálló 
felkészülés és ténykedés.

A közvetlen légi támogatás, adott egységek harci műveleteit segíti mind támadó, mind védekező hadműveletek 
során. A közvetlen légi támogatás tűzerejével pusztítjuk, romboljuk, elfogjuk, az ellenség erőit, eszközeit, illetve 
késleltetjük az ellenséges hadműveleteket a saját csapatok közvetlen közelében. A siker és a biztonságos végre-
hajtás érdekében a közvetlen légi támogatás részletes tervezést, koordinálást és együttműködést igényel. A köz-
vetlen légi támogatás alkalmazásának sajátosságai attól függően különböznek, hogy merev vagy forgószárnyas 
repülőeszközökkel hajtjuk végre. A feladat sikeres végrehajtása érdekében a támadó helikopterek alkalmazása 
szerves részét képezi a közvetlen légi támogatási műveleteknek.
A megfelelő időben alkalmazott közvetlen légi támogatás biztosítja a támogatott parancsnok részére a harcászati 
lehetőségek kihasználását. Mivel a hadviselés akaratlan és nemkívánatos velejárója a saját fegyverzet által oko-
zott veszteség, a közvetlen légi támogatás végrehajtásánál fokozottan kell számolni ezzel a sajnálatos, bár sok-
szor előforduló hibára, amit nem csak az ellenséges csapatok közelsége, hanem a bonyolult harchelyzet, a nehe-
zen azonosítható csapatok, a célmegjelölési bizonytalanság, és a személyzetek, illetve irányítók hibái eredmé-
nyezhetnek. A feladatban résztvevő minden egység számára lényeges tudatosítani, hogy kellő odafigyeléssel, 
alapos felkészítéssel ezek a veszteségek csökkenthetők. A hatékony és biztonságos végrehajtás minden résztve-
vő felelőssége. Ezt a biztonságot és hatékonyságot növeli a békeidős kiképzés során begyakorolt mozzanatok 
végrehajtása, ami megalapozza azt a tudást és megértést, amivel egy valós harchelyzeti szituációban (amelyben 
a közvetlen légi támogatás végrehajtásra kerül) nem fog saját veszteséget eredményezni vagy csökkenti annak 
mértékét.
A harcoló parancsnokok a közvetlen légi támogatásban kihasználhatják a repülőeszközök azon előnyeit (sebes-
ség, hatótáv, manőverező-képesség, reagáló-képesség), amelyet  más fegyvernemek különböző korlátok miatt 
(leküzdendő cél típusa, hatótáv, terepakadályok) nem tudnak nyújtani A közvetlen légi támogatás rugalmasságot 
és megfelelő tűzerőt biztosít az alkalmazóknak. A közvetlen légi támogatás alkalmazásánál természetesen van-
nak olyan kritériumok, melyeket az alkalmazónak mindig figyelembe kell vennie:

− az adott művelet-bevetés célkitűzéseit;
− az ellenséges légvédelem képességeit és a saját lehetőségeket a lefogásra;
− az integrálást egyéb támogató fegyvernemekkel;
− az elérhető, illetve alkalmazható eszközöket.

A közvetlen légi támogatás végrehajtásakor, a parancsnoknak figyelembe kell venni a repülőeszközök képessé-
geit, úgy, hogy az alkalmazandó eszközök (merevszárny, forgószárny) lehetőségei különbözőek, de egymás ha-
tását növelik, kiegészítik. A merevszárnyú repülőgépekre alkalmazott tervezési és alkalmazási eljárások nem tel-
jesen alkalmazhatóak a forgószárnyas eszközökre. Az is igaz, hogy ezek az eszközök kiegészítik egymás hatá-
sát, de teljesen nem helyettesítik. Amíg a merevszárnyú repülőgépek egyedi, vagy gép-pár bevetéseket hajtanak 
végre, addig a helikopterek kisebb csapatokban „rajokban” valósítják meg ezeket a feladatokat (rendszerint a har-
coló csapatok szervezett részeként).

A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK GYAKORLATA 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÁRAZFÖLDI HADEREJÉBEN

A művelet vezetés-irányítás jogkörét (OPCON8) az összhaderőnemi parancsnok (JFC) gyakorolja a haderőnemi 
parancsnokokon keresztül. Az irányítás szerve az összhaderőnemi légi irányítási központ (JAOC9) megbízható 
védett rádiókommunikációs rendszerrel.

8 OPCON: Operational Control – hadműveleti vezetés
9 JAOC: Joint Air Operational Center – összhaderőnemi légi hadműveleti központ
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Ha a haderőnemek között felállították a meghatározott viszonyt (alárendelés/kapcsolat) (command relationship), 
akkor a támogató haderőnem (amely a közvetlen légi támogatást szolgáltatja) a támogatott C2 rendszerét hasz-
nálja. Például: szárazföldi dandár OPCON jogkörrel delegálva egy tengerészeti kikülönített harci kötelék felett, ak-
kor a dandár a közvetlen légi támogatáskérést a saját tűzkoordináló részlegén keresztül (FSE10) a haditengeré-
szet egy vezetési-irányítási rendszeréhez (MACCS11) irányítja. 
Ha a haderőnemek között meghatározott viszony kapcsolat + alárendelés (command relationship) nincs felállítva 
akkor  minden haderőnem a közvetlen légi  támogatás igényt  az összhaderőnemi  légi  hadműveleti  központba 
(JAOC) irányítja. Például az előző két haderőnem (dandár, harci kötelék) egymás mellé rendelve vesz részt az 
adott hadműveletben, a JFC alárendeltjeként mindkét haderőnem a JAOC-ba irányítja a közvetlen légi támoga-
táskérést.
A vezetés-irányítást a légierő komponens parancsnok a hadszíntéri légi irányító rendszeren keresztül valósítja 
meg. 
Ez a rendszer biztosítja az összhaderőnemi műveletek tervezését és vezetését. Ennek a rendszernek a vezető 
eleme a Légi Hadműveleti Központ (AOC). Az AOC-ben történik az összhaderőnemi parancsnok (JFC) útmutatá-
sának légi hadműveleti tervbe való öntése. Elosztja a rendelkezésre álló eszközöket és alkalmi harci kötelékeket, 
ATO-k12 kiadásával irányítja a műveleteket.
A Légi Hadműveleti Központ adatokat kap a légi vezetési-irányítási elemektől is, így az AWACS és a légi vezetési 
és irányítói központtól (ABCCC13), amelyek biztosítják a közvetlen légi támogatási útvonalak radar-megfigyelését, 
a fenyegetettséget, a felderítési adatokat, és a célok helyzetének friss adatait, koordinálják a gépek harcszíntérre 
való repülését és a távozási útvonalakat. Egyben az ABCCC a Légi Hadműveleti Központ (ASOC14) tartalékát ké-
pezi, adott helyzetekben ideiglenesen átveszi a szerepét.
A C2 rendszer következő elemei: Az irányító és jelentő központ (CRC15), ami a közvetlen  légi támogatást nyújtó 
repülőeszközök radarellenőrzését, megfigyelését biztosítja a célterületre, és az onnan történő visszarepülés so-
rán, valamint ellenőrző-jelentő részleg, ami általában egy mobil radaregység, továbbá a CRC radar lefedésének a 
megnövelésére szolgál, mint egy réskitöltő szerepkörrel.
A rendszer következő lényeges eleme a légi támogatás ASOC), ami a hadszíntéri légi irányító rendszer elsődle-
ges irányítási egysége (TACS16) a hadtest tűztámogató elemével (FSE) együtt települ és a szárazföldi hadművele-
tek közvetlen  légi támogatását koordinálja és irányítja.
Több hadtest hadműveleténél általában minden hadtest rendelkezik ASOC-kal és függetlenül jelent az AOC-nak. 
A szárazföldi vezetési-irányítási egységek közül először a Harcmező Koordináló Részleget említem (BCE17), amit 
a szárazföldi haderőnemi parancsnok jelöl ki a JAOC vagy AOC szintnek megfelelően.
Hadtest szinten a közvetlen légi támogatástervezést és engedélyezést a hadtest harcászati-hadműveleti központ 
végzi, ami egyben a hadtest teljes harcát szinkronizálja. A hadtest folyó műveleteinek a vezetését a hadtest har-
cászati irányító pontja végzi, ez a szerv engedélyezi az azonnali közvetlen légi támogatás végrehajtását, illetve a 
tervezett közvetlen légi támogatás elosztását a hadtesten belül. A hadtest tűztámogató eleme (FSE) biztosítja a 
koordinációt a hadtest és az ASOC között, vezeti a hadtest tüzét, beleértve a közvetlen légi támogatást is, és ko-
ordinálja a légtér felhasználását az A2C218 részlegével. (Army Airspace Command and Control.)
A közvetlen légi támogatás koordinációját a hadtest légi összekötő tisztje (ALO) az ASOC és a harcászati légi el-
lenőrző csoport (TACP19) végzi. A TACP-k a manőverező csoportoktól a zászlóaljon keresztül a hadtest szintig te-

10 FSE: Fire Support Element –tűztámogató részleg
11 MACCS: Maritime Air Command and Control System –tengerészeti légi vezetési és irányítási rendszer
12 ATO: Air Tasking Order – légi bevetési parancs
13 ABCCC: Airborne Battlefield Command and Control Center – légi vezetési- irányító központ
14 ASOC Air Support Operation Center – légi támogatás hadműveleti központ
15 CRC: Command and Reporting Center – rányitó jelentő központ
16 TACS: Tactical Air Control System – harcászati légi ellenőrző rendszer
17 BCE: Battlefield Coordination Element – harcmező koordináló részleg
18 A2C2: Army Airspace Command and Control – csapatrepülők légi vezetési és irányítása
19 TACP: Tactical Control Parties – harcászati irányító csoport
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lepülnek. A dandár és a hadtest TACP-je általában összekötőként funkcionál, míg a zászlóalj szintű TACP fele-
lőssége az irányítás. A TACP tagjai egy légi összekötő tiszt (ALO20), aki ellátja tanácsokkal a parancsnokot a köz-
vetlen légi támogatás alkalmazásának kérdésében, de a végrehajtást is irányítja, egy harctéri irányító, aki földi 
vagy légi irányító helyről segíti a közvetlen légi támogatást végrehajtó személyzetek munkáját. A harctéri irányító 
köteles ismerni az ellenség és a saját csapatok helyzetét, a kiválasztott célok elhelyezkedését, a támogatott egy-
ség helyzetét, tervét, és szükségleteit, tanácsot ad az optimális eszközfelhasználásra, benyújtja az azonnali köz-
vetlen légi támogatási igényeket, irányítja a közvetlen légi támogatás végrehajtását, valamint a manőverező (har-
coló) egységparancsnok jóváhagyásával, okozott károk (BDA21  )   felmérését végzi.
A TACP tagjai közé tartozik még egy szerződéses-legénységi irányító (ETAC22), aki segíti az ALO munkáját, és 
szintén jogosult az irányításra is. 
A szárazföldi vezetési-irányítási rendszer következő eleme a tűztámogató csoport (FST23) század szinten koordi-
nálja a tűzcsapásokat a század tűztámogató tisztjének (FSO24  )   felügyelete mellett. 
A harctéri/előretolt légi irányító (FAC25) szerepe és felelőssége a feladat végrehajtása, ami történhet a légi jármű 
fedélzetéről is. A TACP hiányában, vészhelyzetben elláthatja a közvetlen légi támogatás vezetését is. A közvetlen 
légi támogatás irányítása a földi harctéri irányítókon kívül nem csak egy helikopter fedélzetéről (pl.: AH-64), ha-
nem merevszárnyú repülőgép fedélzetéről (FAC-A: Forward Air Controler – Air) is megvalósulhat, (pl.: F-16, O/A-10).

A KÖZVETLEN LÉGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
(FELADATSZABÁS AZ ÖSSZHADERŐNEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS SORÁN)

Egy hadjáratban a rendelkezésre álló repülőeszközök felhasználásának rendjére az összhaderőnemi parancsnok 
(JFC) adja ki az útmutatásait. A hadjárat menetének (fázisának) megfelelően az eszközök felhasználásának a 
súlypontja is változik, például a közvetlen légi támogatás erőteljes szerepet kap abban a fázisban, amikor a szá-
razföldi csapatok megütköznek az ellenséggel. A JFC a százalékos feladatelosztási (air apportionment) elhatáro-
zásában a földrajzi helyzetnek megfelelően a különböző haderőnemek irányába megszabja a közvetlen légi tá-
mogatás arányát vagy a haderőnemek konkrét százalékos arányát. A konkrét bevetési számokba öntését (JFC 
elhatározást) a JFC törzse végzi.
A közvetlen légi támogatás igénylése a harcoló csapatok szintjén jelenik meg. A kérést benyújtó parancsnok a 
művelet tervezésekor és végrehajtásakor értékeli azt a helyzetet, majd döntést hoz, úgy, hogy a közvetlen légi tá-
mogatás elősegítse a bevetés célkitűzéseit. Mint korábban említettem a közvetlen légi támogatásnak két formája 
létezik, az egyik a tervezett, vagy előkészített, a másik az azonnali közvetlen légi támogatás. 
Az első forma kellő időt biztosít ahhoz, hogy az igény bekerüljön az ATO elkészítés folyamatába és az ott meg is 
jelenjen. Ez már önmagában támaszt egy olyan követelményt, hogy a támogatást kérők előre tisztában legyenek 
a kialakuló helyzettel, az igényt kellő időben továbbítsák, és folyamatosan frissítsék.
Az előre tervezett igény benyújtása minden vezetési-irányítási szint saját tűztámogató és koordináló részlegén 
keresztül történik. Az adott szinten lévő parancsnok felelőssége az igények értékelése, koordinálása (légtér, tűz, 
hírszerzés), konszolidálása és továbbítása / engedélyezése; vagy a fontossági sorrendekhez való alakítása. A ké-
rés továbbítása a megfelelő híradó-vezeték rendszeren keresztül történik a magasabb szintekre. A tervezett köz-
vetlen légi támogatás két kategóriába sorolható, az egyik az előkészített tervek szerinti, a másik a hívásra végre-
hajtandó kategória. 
Az előkészített tervek szerinti, tervezett közvetlen légi támogatás alkalmazása kellő időben végzett előre terve-
zést igényel, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kérést benyújtó harcoló egységeknek időben elő-számvetéssel 
kell azonosítani a célokat, és a csapásmérés idejét (TOT). A kategória alkalmazása nagyobb lehetőséget ad a ko-

20 ALO: Air Liaison Officer – légi összekötő
21 BDA: Battle Damage Assessment – okozott károk felmérése
22 ETAC: Enlisted Terminal Attack Controller – legénységi szerződéses irányító
23 FST: Fire Support Team – tűztámogató csoport
24 FSO: Fire Support Officer –tűztámogató tiszt
25 FAC: Forward Air Controller – harctéri/előretolt légi irányító
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ordinálásra, minden szinten, kellő időt biztosít a függesztmény lehetőségének megválasztására, a fegyverzet ki-
választására (megfelelő célhoz megfelelő fegyver). A sikeres alkalmazást befolyásoló tényezők közül a harcme-
zőn zajló események gyors változását említeném meg, ami az aszimmetrikus hadviselésben nagyon is valószínű 
és így negatívan befolyásolhatja a közvetlen tűztámogatás sikerét.
A hívásra történő közvetlen légi támogatás a harci cselekmények történésének adott idejében és helyein történik 
légi vagy földi készenléti helyzetekből. A megfelelő pusztító eszközök függesztve, a hajózó személyzetek készen-
létben.

BEFEJEZÉS

Összegzésül elmondható, hogy a közvetlen légi támogatás sikerét nagymértékben befolyásolja a légi fölény meg-
léte, az ellenséges légvédelem lefogása, a pontos célmegjelölés, kedvező időjárási helyzet, a gyors reagáló ké-
pesség, a végrehajtó személyzetek kiképzettségi szintje, a megfelelő pusztító eszköz kiválasztása, a híradó ösz-
szeköttetés és a vezetés-irányítás színvonala.

A közvetlen légi támogatás a műveletek során bármely helyen és időben megvalósítható, ahol a saját és el-
lenséges csapatok találkozása bekövetkezhet, a hangsúly nem a közelségen van, hanem az adott szituáción, ami 
a csapatok találkozását jelenti. Az aszimmetrikus hadviselésben a hirtelen megjelenő ellenség eszközeire gyors 
és hatékony választ, elrettentést kell adjunk.
A közvetlen légi támogatás feladat végrehajtásának természetesen más és bonyolultabb esetei, lehetőségei is 
vannak. Úgy gondolom, ahhoz hogy hatékonyan és sikeresen tudjuk végrehajtani ezt a fajta tevékenységet a sa-
ját területünkön megtettük az első lépéseket. Megszereztük azokat az alapokat, amelyekről elindulva jó irányban 
haladunk a NATO integráció és alkalmazhatóság felé. A közeljövő feladata lesz, hogy az eljárásokat tovább fej-
lesszük,  mégpedig úgy,  hogy a közvetlen támogatás jellegű feladatok kötelékben is végrehajthatók legyenek 
együttműködésben a szárazföldi csapatokkal, a kiképzett JFAC támogatásával.

Kulcsszavak: szárazföldi csapatok oltalmazása; összhaderõnemi harctéri irányító; támadó helikopterek; tûzerõ.
Keywords: fire support for Land Forces, Forwarded Air Controller, attack helicopters, Close air Support, firepow-
wer.
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