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A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS  
AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN 

I. RÉSZ. 
Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1

„Ha a szavak használata nem 
helyes,a fogalmak értelme zavaros. 
Ha a fogalmak értelme zavaros, 
nem lehet szabadon cselekedni.” 

(Konfuciusz) 

Bevezetés 

Tanulmányunkban a légideszant tevékenységekhez kapcsolódó né-
hány alapkérdés, valamint a légideszantok helyének és szerepének vizs-
gálatára törekszünk, betekintve az erre vonatkozó hazai és nemzetközi 
szakirodalomba is.  

Kifejezett célunk a különböző hadikultúrák közötti átjárhatóság 
elősegítése az általunk vizsgált területen. 

A légideszantok leírása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek angol-
szász és orosz megközelítésének összevetése kutatásunk egyik elvi alap-
ját képezi. Ezért különös figyelmet fordítunk a lehetőségekhez mérten 
legpontosabb és számunkra leginkább elfogadható fogalomhasználat 
megválasztására. Ennek érdekében lexikonok és szótárak alapján elvé-
gezzük a légideszant alapfogalmak szakmai és szaknyelvi tartalmának 
elemzését, figyelembe véve a francia, az orosz, az angolszász, a német és 
a magyar katonai szakterminológiát. A mai értelmezéseknél törekszünk 
az érvényben lévő NATO és USA doktrínák és szabályzatok felosztási-
csoportosítási rendjének követésére.  

A fejlődéstörténeti-, szakmai-, szaknyelvi-, doktrína- és szabályzat-
elemzés eredményeképpen, meghatározzuk a légideszant alaptevékeny-

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanára. 
  Hegedűs Ernő százados, MH HTEK. 
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ségek körét, a szakirodalomban vélhetően elsőként a légideszant szer-
vezetek mai elvi csoportosíthatóságát és a légideszant képességek fej-
lődésének időszakait a kezdetektől napjainkig2. 

1. A deszantok 

1.1 A deszant kifejezés eredete, fogalma és tartalma 

Az általános értelmű deszant fogalom európai, konkrétan francia 
eredetre tekint vissza. A francia nyelvben a la descente szónak nemcsak 
szakmai-katonai, hanem általános, természetes, az alapfogalmak szintjé-
hez köthető jelentéstartalma is van. Szótár alapján a la descente, 
descendre korai, történeti gyökereit tekintve lejtő, lemenő, ereszkedő, 
süllyedő, leszállás, lesüllyedés, a mélységbe kijutás, rajtaütés-betörés, ki-
szállás-megszállás alapvető jelentésű, emellett a későbbi korok viszonyai 
között partraszállás, illetve repülőgépből kiszállás értelemmel is bír3. A 
partraszállás és a repülőgépből kiszállás jelentéstartalmak már a XIX. - 
XX. század technikai viszonyai között tapadtak a deszant kifejezéshez, 
alapvetően egyes korszerű technikai fegyvernemek speciális katonai te-
vékenységére vonatkozó tartalommal. Ugyanakkor kimutatható, hogy a 
szó történeti időkbe visszanyúló alapvető jelentéstartalma is egy megha-
tározott katonai tevékenységet jelöl, amely megadja a deszant szó lénye-
gét és értelmét. Ez – tekintettel az európai hadviselés döntően kontinentá-
lis jellegére – a szárazföldi haderőnem műveleteihez kötődik.  

 

                                                      
2 A kutatás fő vonalairól: Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: Bevezető 
gondolatok a légideszant és légi szállítású csapatok alkalmazásának, 
szervezetének és haditechnikai eszközeinek vizsgálatához Katonai Logisztika 
2004. 12. évf. 4. sz. 234-248. o. A légideszant csapatok fejlődésének 
vizsgálatában a második világháború végéig jutottunk el. Mintegy 300 oldalon, 
összesen nyolc publikációban ismertettük vizsgálatunk lényegi részét a Katonai 
Logisztika valamint a Kard és Toll című folyóiratok hasábjain, amelyet további 
nyolc, hozzávetőleg 200 oldalnyi publikáció egészít ki a Hadtudomány, a ZMNE 
Hallgatói Közlemények, a Magyar Szárnyak és a Rendvédelem-Történeti 
Füzetek lapjain, a Repüléstudományi Közlemények elektronikus különszámában, 
hadtörténelmi témájú kiadványokban önálló tanulmány, illetve egy helyezést 
elért OTDK pályázati anyag formájában. Publikációink többségét e cikkünkben 
is meghivatkozzuk. 
3 Eckhardt Sándor: Francia-magyar kéziszótár. Akadémia kiadó, Budapest, 1991. 
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A la descente – deszant szó nyelvi tartalmát logikai sorba rendezve: 

• Eszközök vagy személyek lefelé vagy valamely terület mélysége 
felé irányuló mozgása; 

• Ennek során valamely objektumhoz végzett kiszállás, ott rajta-
ütés-betörés majd megszállás végrehajtása. 

A francia szárazföldi hadviselésben ez a fajta mélységi tevékenység 
dokumentáltan a napoleoni háborúk speciális lovassági műveleteként je-
lent meg először. Az egység- és magasabbegység szinten szervezett 
francia lovasság nagy létszámú, támadásra és gyalogsági védelemre is 
képes, önálló hadműveleti tevékenységre alkalmas katonai erő volt4. 
(Más haderőkben a lovasság részaránya mindössze a fele volt a napóleoni 
lovasságénak5.) A napóleoni lovas-hadtest egy-két lovas-üteggel (mobil 
könnyűtüzérség) támogatott két vértes- (páncélozott) és öt dragonyos 
(mobilgyalogság) hadosztályból, illetve egy-két könnyűlovas (felderítő) 
dandárból állt6. Napóleon felismerte, hogy az összfegyvernemi képessé-
gekkel rendelkező páncélozott nehézlovasság képes az ellenség vonalai-
nak áttörésére, illetve a mélységben kifejtett önálló tevékenységre is. A 
lovasság mélységi tevékenységével külön foglalkozott írásaiban. „Min-
den lovas rendelkezzék tűzfegyverrel és értsen a gyalog manőverhez is 
(így a lovasság) gyorsan elérhet bármely pontot, lóról szállva megvédhet 
egy hidat egy szoros bejáratát, egy magaslatot a gyalogság beérkezésé-
ig”7. A lovassági magasabbegység önálló alkalmazási képessége – amely 
páncélozottságából, saját tüzérségéből és gyalogsági harcképességéből 
fakadt – lehetővé tette, hogy a védelem áttörését követően, az ellenség 
mélységében objektumokat foglaljon el és megtartsa azokat a főerők 
beérkezéséig. A francia lovassági egységek ilyen jellegű mélységi tevé-
kenysége lefedi a la descente, descendre fogalmakat.  

                                                      
4 Füzi Imre (szerk): Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól 
napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 50. o. és A hadmű-
vészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1974. 
417. o. 
5 Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. Zrínyi Katonai Kiadó, Bu-
dapest, 1985. I. 436-37, 481. 
6 Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. Zrínyi Katonai Kiadó, Bu-
dapest, 1985. I. 430. o. továbbá Niederhauser Emil: Borogyino, 1812. Móra 
Könyvkiadó, Budapest, 1980. 77-87. o. 
7A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda-
pest, 1974. 416-417. o. 
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A lovasság önálló, nagy mélységben folytatott tevékenységére már 
1664-ben kitűnő példát mutatott Zrínyi Miklós magyar hadvezér, aki 
Pécsről kiindulva 5000 lovasával – egy 70 km mélységű, hétnapos önálló 
lovassági művelet keretében - hatékony csapást mért a török haderő után-
pótlását biztosító eszéki hidakra. Zrínyi sikeres rajtaütése és a hidak fel-
gyújtása hosszú ideig gátolta a határvidéki török haderő ellátását8. 
Ugyanakkor ez a könnyűlovasság által végrehajtott mélységi művelet 
megmutatja a korábbi korok lovassága és a napóleoni lovassági egységek 
alkalmazási lehetőségei közötti különbséget: amíg Zrínyi könnyűlovasai 
egy mélységben elhelyezkedő objektum hatékony elfoglalására és elpusz-
títására voltak képesek, addig az inkább összfegyvernemi jellegű francia 
lovasság – lovas-tüzérségi és mobil gyalogsági képességeire támaszkodva 
– már az objektum megvédésére és megtartására is képes volt. 

A lovassági egységek és magasabbegységek 1914-1945 közötti fo-
kozatos megszűnésével, a lovassági szervezetek vegyes lovas gépesített, 
majd tisztán gépesített szervezetekké történő fokozatos átalakításával a 
lovassági deszantművelet tevékenységi körét a harckocsi-egységek és –
magasabb-egységek vették át. A húszas-harmincas évek szovjet és német 
teoretikusai (Tuhacsevszkij és Guderian) által kidolgozott harckocsi-
alkalmazási elméletek egyöntetűen hangsúlyozták a harckocsi-csapatok 
önálló mélységi tevékenységének fontosságát. Ekkortól az önálló mély-
ségi alkalmazás igénye alapján szervezték a harckocsi-egységeket és –
magasabb-egységeket. A harckocsi-csapatok egy egységben alkalmazá-
sának, önálló mélységi harcának, a főerőktől elszakadva végzett tevé-
kenységének fontosságára és alapvető jellegére nemcsak a korai teoreti-
kusok, hanem a mai szakirodalom is rámutat. Ebben határozza meg a 
harckocsi-hadviselés egyik lényegét. „A harckocsi-csapatok állományá-
ba gépesített lövész, tüzér és más támogató alegységeket is szerveztek. 
Ez a felépítés a harckocsi-csapatoknak nagy harcászati és hadműveleti 
önállóságot biztosít. Képessé teszi őket a sikeres harctevékenységre ak-
kor is, ha önállóan, elszigetelten a főerőktől elszakadva nagyobb távol-
ságban kell harcolniuk”9. „A harckocsi-csapatok ereje abban áll, hogy 
összeforrottak, készek az ellenséges terület mélységében tevékenykedni, 
elszakadva más csapatoktól és ellátó-bázisoktól. Ez különbözteti meg 

                                                      
8 Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. Zrínyi Katonai Kiadó, Bu-
dapest, 1985. I. 284-286. o. 
9Bombay – Gyarmati – Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrínyi, 
Budapest, 1999. 5. o. 
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őket más szárazföldi csapatoktól”10. Létrejött tehát a harckocsideszant, 
amelynek az a feladata, hogy „mielőbb jusson ki egy meghatározott kör-
zetbe - terepszakasz, híd, hágó, átjáró, stb. – vegye azt birtokba, és 
tartsa meg a főerők beérkezéséig”11. Ilyen önálló mélységi deszant-
műveleteknél a második világháború folyamán a harckocsi-magasabb-
egységek „a front főerőitől messze előretörve csak a légierő támogatá-
sával oldhatták meg feladatukat”12. A légierő komplex támogató tevé-
kenysége egyaránt felölelte a légi felderítést, a közvetlen légi támogatást, 
légideszantok bevetését és a légi ellátást. Tuhacsevszkij a mély hadmű-
velet elméletében, illetve Guderian a korszerű harckocsi-hadviselést 
megalapozó könyvében egyaránt kihangsúlyozták, hogy a mélységben 
tevékenykedő harckocsi-deszant egyik legfontosabb légi támogatási for-
mája a megfelelő mozgásszabadságot biztosító légideszant13. A második 
világháború során így számos esetben került sor kombinált harckocsi- és 
légideszantok, illetve kombinált haditengerészeti- és légideszantok al-
kalmazására.  

A deszant kifejezést alkalmazzák a harcjármű belső terére (deszant-
tér) és a harckocsi külső felületén az ellenség mélységébe kijuttatott lö-
vészcsapatokra is. 

Katonai szakkifejezésként tehát – a fogalomhoz kötődő katonai te-
vékenységek alapján – a deszant: 

• Egyrészt erők mélységbe történő kijuttatása, amely szárazföldi, 
vízi és légi szállítóeszközök segítségével történhet, úgymint harc-
kocsi-, haditengerészeti- és légideszant; 

• Másrészt közegváltással járó mozgási műveletet jelent, levegő-
szárazföld vagy víz-szárazföld vonatkozásában, haditengerészeti 
deszant és légideszant formájában. 

                                                      
10 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 213. o. 
11 Damó László (főszerk.): Katonai Lexikon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1985. 97. o. 
12 Poór István (szerk.): Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 45. o. 
13 Tuhacsevszkij válogatott művei. Zrínyi, Budapest, 1975. Guderian, Heinz: Ri-
adó! Páncélosok! A páncélos fegyvernem fejlődése, harcászata és hadműveleti 
lehetőségei. Kossuth, Budapest, 1999. 
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A deszant kifejezés tartalmának meghatározását és felosztását az 
orosz katonai szaknyelv fejlődésén keresztül követhetjük leginkább nyo-
mon. Ennek egyaránt vannak nyelvi és szervezetfejlődési okai. A deszant 
szó a francia nyelvből több európai nyelvbe is átkerült. A magyar és az 
orosz is használja a deszant kifejezést. Az oroszba vélhetőleg a franciá-
ból, a magyarba pedig az oroszból került át14. 

Az angol nyelvben „descend – descent” kifejezés leereszkedik, le-
száll, lemegy, esik, rászáll, rajtaüt jelentéssel létezik, de a katonai szak-
terminológia más kifejezéseket használ15. A német katonai szaktermino-
lógia sem használja a deszant kifejezést16.  

Az orosz katonai szaknyelv tehát a legalkalmasabb a deszant kifeje-
zés értelmezésére, ami egybeesik a szervezetfejlődés által diktált logiká-
val is, mivel a korszerű gépesített háború korában elsőként (1930-tól) a 
szovjet haderő állított fel jelentős, strukturált szervezeti felépítéssel ren-
delkező légideszant egységeket és magasabbegységeket. Emellett rendel-
keztek szervezetszerű tengerészgyalogsággal és alkalmazták a harckocsi-
deszantokat is. Így a korszerű értelemben vett deszant szó az orosz kato-
nai szakterminológiában honosodott meg elsőként. Az előzőekből kiin-
dulva a deszant szakkifejezést az orosz szakszótár alapján, (Vojennij En-
cik-lopedicseszkij Szlovár) illetve az orosz deszantfelfogásról írott ame-
rikai anyagok felhasználásával ismertetjük17.  

Az általános deszant fogalom az orosz nyelvben egyfelől csapatok 
áthelyezését-átszállítását jelenti ellenséges területre, másfelől magát az 
ellenség területére áthelyezett csapatot jelenti18. A deszantok: speciálisan 
felkészített és harctevékenység céljából az ellenség területére kijuttatott, 

                                                      
14 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémia Kiadó, Buda-
pest, 1994. 
15 Országh László: Angol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. I. k. 
498. o. 
16 Winterfeld, Rachel (szerk.): Német-magyar és magyar-német kéziszótár. Tá-
rogató Kiadó, Budapest, 1996. 
17 Vojennij Enciklopedicseszkij Szlovár, Moszkva, Voennoje Izdatyelsztvo, 
1983. továbbá Glantz, David M.: The Soviet Airborne Experience. Combat 
Studies Institute, Fort Leavenworth, 1984. 155-157. o. 
18 Ozsegov, Sz. I.: Az orosz nyelv szótára. Moszkva, „Orosz nyelv” Kiadó, 1982. 
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vagy ilyen rendeltetésű (képességű) csapatok19. Az enciklopédia a 
deszantfogalom felosztását kétféle szempont alapján végzi el: 

1. A feladat végrehajtási szintje, illetve a bevont erők mennyi-
sége szerint a deszant lehet: hadászati, hadműveleti, harcá-
szati és különleges rendeltetésű. 

2. A kijuttatás szerint megkülönböztetünk légi deszantot és 
tengeri deszantot, illetve harckocsideszantot, továbbá kombi-
nált (haditengerészeti-légi vagy harckocsi-légi) deszantokat. 

1.2. A deszantok felosztása feladatuk nagyságrendje szerint20. 

A hadászati deszantot hadászati műveletekben, különösen fontos 
feladatok végrehajtására alkalmazzák: az ellenség jelentős politikai és 
adminisztratív központjainak, ipari körzeteinek elfoglalására; állami és 
katonai vezetésének megbénítására, ellehetetlenítésére; együttműködés-
ben a támadó csapatokkal vagy a flotta erőivel öbölzónák és szigetek bir-
tokbavételére; az ellenség jelentős csoportosításainak szétverésére. A 
hadműveleti-hadászati deszantot alkalmazhatják új frontok megnyitására; 
esetenként államok kikapcsolására a háborúból. Különböző fegyverne-
mek és gépesített alakulatok alegységeiből és egységeiből állhat. Felké-
szítése és kijuttatása légi vagy haditengerészeti deszantként történhet, 
amely biztosításában a fő erők bármely erejét és eszközét bevonhatják.  

A hadműveleti deszantot front és hadsereg hadműveletek során al-
kalmazzák, a frontok és hadseregek, illetve a flotta (haditengerészet) mű-
veleteinél, jelentős hadműveleti feladatok végrehajtására: hadászati-
hadműveleti tömegpusztító fegyverek megsemmisítésére; a hadműveleti 
tartalékok előrevonásának megakadályozására; repülőterek elfoglalására; 
együttműködésre a támadó csapatokkal az ellenség bekerítésében és meg-
semmisítésében, szigetek vagy part menti területek elfoglalásában, illetve 
amikor azok nagy vízi akadályokat, hegyes körzeteket küzdenek le me-
netből. Alkothatják légi deszant vagy gépesített (lövész, gépesített lövész) 
magasabb-egységek, és tengerészgyalogosok. 

                                                      
19 Vojennij Enciklopedicseszkij Szlovár, Moszkva, Voennoje Izdatyelsztvo, 
1983. 
20 Vojennij Enciklopedicseszkij Szlovár, Moszkva, Voennoje Izdatyelsztvo, 
1983. 
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A harcászati deszantot a támadó harcban (hadműveletben) a harcá-
szati és közelebbi hadműveleti mélységben alkalmazzák: az ellenség fon-
tos objektumainak (útcsomópontok és hidak, átkelőhelyek és hágók, ve-
zetési pontok és hírközpontok, hadtápbázisok) birtokbavételére, rombo-
lására illetve megsemmisítésére; az ellenség manővereinek megakadályo-
zására, illetve a magas támadási ütem biztosítására. Magába foglalhat 
összfegyvernemi alegységeket és egységeket; megerősített század, zász-
lóalj vagy ezred erőben. Helikopterekkel, repülőgépekkel, illetve a flotta 
eszközeivel juttathatják feladata szerinti rendeltetési helyére. 

Különleges rendeltetésű deszant: hadműveleti seregtest parancs-
nokság által alkalmazott deszant, amelyet az ellenség harcászati vagy 
hadműveleti mélységében alkalmaznak: diverziós és felderítő feladatok-
ra; tömegpusztító fegyverek és más ellenséges támadóeszközök felderíté-
sére és megsemmisítésére; fontos objektumok felrobbantására és felgyúj-
tására; új haditechnikai eszközök zsákmányolására; fontos hadműveleti 
okmányok megszerzésére és hasonló feladatokra. Az ilyen deszant alap-
vetően raj, szakasz, illetve század erővel kerül bevetésre 

2. A légideszantok 

2.1 A légideszantok kialakulása és tevékenységük mai egységesítő 
értelmezése 

Történetileg elsőként a francia katonai szaknyelvben nyert repülés-
hez kötődő értelmet a deszant szó, a katonai léghajózás és az ehhez kötő-
dő ejtőernyőzés XVIII. századi kialakulásakor. A ballonrepülés és az ej-
tőernyőzés Franciaországban végbement dinamikus fejlődése következ-
tében a napóleoni haderőben jelentek meg a ballonos légifelderítés és – 
az ekkor ballonrepülő-mentőeszközként alkalmazott – ejtőernyőzés első 
eszközei, szervezeti elemei, tevékenységi formái és alkalmazási elmélete. 
A francia hadsereg elsőként állított fel és alkalmazott ballonos megfigye-
lő századokat (Compagnie des Aerostatiers). Az ejtőernyő (ejtőernyős és 
ejtőernyőscsapatok) megjelölésére nemzetközileg alkalmazott parachute 
kifejezés is a napóleoni korból származó francia eredetű szó. 1783-ban a 
francia Lenormand sikeres ugrásokat hajtott végre gázballonból ejtőer-
nyőjével, amelyet parachut (szálló, leszálló) névre keresztelt. A légha-
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jókkal bombavetési kísérleteket is folytattak a franciák21. Megfogalma-
zódott a gázballonok légideszant-feladatokra történő katonai alkalma-
zásának gondolata is. A gázballon a haditengerészeti hadviselésben, part-
raszállás támogatásában kapott volna szerepet22. Az Anglia elleni invázió 
tervezése során – sikeres ballonos csatorna-repüléseket követően - felme-
rült, hogy a napóleoni haderő a haditengerészeti invázióval párhuzamosan 
harcoló egységeket juttathat át a La Manche-csatornán ballonokkal. Az 
invázió végül elmaradt. Figyelembe véve a deszant szó lovassági tevé-
kenységhez kötődő katonai-szaknyelvi jelentését és a parachute kifejezés 
megjelenését, továbbá a katonai ballonrepülés kialakulását, elmondható, 
hogy a légideszant fogalmának átvitt és konkrét értelemben vett kialaku-
lása is a napóleoni haderőhöz köthető. Ennek alapján később az európai 
katonai szakterminológia vagy jelentéstartalmában, vagy tartalmilag és 
formailag is átvette a francia la descente kifejezést és a légideszantra is 
alkalmazta. 

Az orosz katonai szaknyelvben a légideszant az ellenség mögöttes 
területeire repülőgépekkel, helikopterekkel vagy vitorlázó repülőkkel ki-
szállított deszant23. Az orosz légideszantcsapatok jelmondata szerint a 
légideszant tevékenység (vozdusnij deszant) lényege, hogy a csapatokat 
az égből a harcba, azaz a levegőből a földre (c nyeba v boj) juttatják el. 
Az orosz nyelvben – hasonlóan a franciához – a deszant szó különböző 
alakjai (deszantirovaty, deszantirovanyije) leszállítani, leszállítás jelen-
téssel bírnak, tehát a levegőből a földre mozgás folyamatát írják le24. A 
deszantolás módja függvényében megkülönböztetnek: ejtőernyős, le-
szálló és kombinált légideszantot25. 

1. Az ejtőernyős deszantot (parasjutnodeszantnaja csaszty) ka-
tonai szállítógépekből ejtőernyővel, az ellenség mögöttes te-

                                                      
21 Zichermann István: Az orosz ejtőernyős alakulatok története. Anno Kiadó, Bu-
dapest, 2005. 10. o. Dombi Lőrinc: Selyemkupolák: fejezetek az ejtőernyő törté-
netéből. Zrínyi, Budapest, 1993. 28. o. 
22 Taylor, Michael – Mondey, David: Repülés: tények és teljesítmények. Panem - 
Grafo Könyvkiadó, Budapest, 1993. 10 - 19. o. továbbá Weeks, John: The 
airborne solider. Blandford Press, Poole – Doorset, 1982. 6. o. 
23Vojennij Enciklopedicseszkij Szlovár, Moszkva, Voennoje Izdatyelsztvo, 1983. 
24 Kucenko, V. L. (szerk): Vengerszko-ruszkij vojennij szlovár. Vojennoje Izdat, 
Moszkva, 1968, 221. o. 
25 Vojennij Enciklopedicseszkij Szlovár, Moszkva, Voennoje Izdatyelsztvo, 
1983. 
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rületein vetik harcba. Feladata lehet repülőterek elfoglalása 
(birtokba vétele) légi szállítású deszantok fogadása céljából. 

2. A leszálló deszantot (paszadocsno-deszantnije vojszka) repü-
lőgéppel, helikopterrel vagy vitorlázó repülőgéppel teszik 
földre az ellenség hátában, repülőtéren vagy leszállóhelyen. 

3. A kombinált deszantművelet során az ejtőernyős és a leszálló 
módszert is alkalmazzák. 

A német katonai szakterminológia a szűkebb értelemben vett der 
Fallschirmspringer; der Fallschirmjäger (ejtőernyős, ejtőernyős-vadász) 
kifejezés mellett a die Luftlandetruppe (légiszállítású csapatok) kifeje-
zést használja az ejtőernyőstől eltérő légideszant tevékenységre és a csa-
patokra. Így tartalmi vonatkozásban megközelítésük az orosz felfogáshoz 
közeli26. 

A háború előtt a magyar katonai szaknyelv (az 1942-es Hadtudo-
mányi Enciklopédia alapján) az alábbi fogalom felhasználásával sorolta 
be az ekkorra zászlóalj szinten szervezett, légierő-alárendelt ejtőernyős-
csapatokat, amelyet repülőgépes légiszállítású deszantokkal kívántak bő-
víteni: „A légierők a repülőerőkből, a légvédelmiekből és a légi gyalog-
ságból állnak”27. A légi gyalogság tágabb kategóriáján belül ejtőernyős 
egységeket, illetve légi úton szállított egységeket különböztettek meg28. 
A fogalmak alkalmazása ekkor még a német katonai szakkifejezésekkel 
mutattak rokonságot. A deszant, légideszant kifejezések csak a háború 
után, a szovjet fogalomrendszer integrálásával honosodtak meg a magyar 
katonai szaknyelvben. A légimozgékony kifejezés alkalmazása szervezet-
szerű helikopteres deszant-szervezetekre a hetvenes években terjedt el, 
majd a nyolcvanas években vált hivatalossá, amikor felállították az első 
ilyen rendeltetésű és megnevezésű helikopteres deszant-zászlóaljat29. En-

                                                      
26 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Budapest, 1995. 765. o. 
27 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
29. o. 
28 Pokorny László: Légi úton szállított egységek szervezése. Magyar Katonai 
Szemle 1943. évi 7. szám. 
29 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj. Lippai Péter: A magyar könnyűgyalogság 
gyökerei. Új Honvédségi Szemle 2004. évi 11. szám. 88. o. 

 177 



nek a kifejezésnek a helikopteres deszantokra vonatkozó használata a vi-
etnámi háború óta vált nemzetközivé, az angolban (airmobility, airmobil 
force) és az oroszban (aeromobilnoszty, aeromobilnüje vojszka) egyaránt 
és egységesen megtalálható30. A magyar katonai szaknyelvben a légimoz-
gékony kifejezés alkalmazásával egy, a nemzetközi szaknyelvben lénye-
gében egységesen használt kifejezést vettünk át. A nyolcvanas években – 
a magyar katonai szaksajtóban megjelent több publikáció alapján – meg-
honosodott és definiálásra került a légiroham kifejezés. Ez a célobjek-
tumra kirakott rohamcsapat jellegű, közvetlen légitámogatás mellett al-
kalmazott, a támogató helikopterekkel szorosan együttműködő légide-
szantok rohamharcászati tevékenysége31. Ennek során –helikopteres 
légiroham esetén – már a deszanteszköz fedélzetéről tüzet vezetnek. 

Az orosz, a német és a magyar a légideszantokat a deszantolás mód-
ja szerint osztja fel és az ejtőernyős deszantok különállását – mint első-
ként létrejött, legszélesebb körben elterjedt, önálló és speciális deszant-
formát – minden szakértő hangsúlyozza. 

Az előbbiekkel szemben a brit-amerikai (angolszász) felfogás a 
deszant-folyamat légiszállítás jellegére helyezi a hangsúlyt. A deszant 
kifejezés (descent) ugyan használatos az angol nyelvben, de nem általá-
nos katonai, és nem légideszant értelemben. A légideszantra eredetileg 
csak az airborne kifejezést alkalmazzák. Az airborne kifejezés kulcsele-
me a –borne szótő, amelyhez azután különféle előtagok csatlakozhatnak. 
A –borne jelentése: valami által szállított, hordozott. A bear-bore-borne 
igei alakban hordoz, visel, tart, visz, illetve born szenvedő szerkezetben 
kihord, szül jelentésű. A waterborne kifejezésnél pédául a –borne szótő-
höz a víz közeget rendeli, így jelentése vízen, vízi úton szállított32. A 
légiszállítást közeg szempontjából a levegőben (air) végzik, így a 
légideszant fogalomhoz a szállítási forma szerint kötődő alapkifejezés az 
airborne, amely általános értelemben levegőben, levegő által szállított 
jelentéssel bíró gyűjtőfogalom. A deszant-fogalom további felosztásakor 
az angol nyelvben konkrét légi szállítóeszközöket rendelnek a deszantok 

                                                      
30 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Tár-
saság. Budapest, 1995. 781. és 783. o. 
31 Scharrer János. A deszant-rohamalegységek harca. Honvédelem XXXVIII. 
évf. 1987. 12. sz. 3. és 6. o. továbbá Holló József: A deszantrohamcsapatok al-
kalmazása; Honvédelem XXXVIII. évf. 1987. 
32 Országh László: Angol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. II. 
k. 2222. o. 
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egyes formáihoz. Az angol katonai szaknyelv így a repülőgépen szállí-
tott-helikopteren szállított (airborne-heliborne, teljes tartalmában 
airplane-borne, helicopter-borne) fogalompár mentén, a szállítás mód-
ja szerint osztja fel a légideszant tevékenységet. A deszantok szállítóesz-
köz szerinti felosztási elvét tükrözi a napjainkra idejétmúlt gliderborne 
(vitorlázódeszant) kifejezés is33. Az airborne kifejezés tehát kettős, egy 
általános gyűjtőfogalmi és egy konkrét jelentéssel bír. Az airborne kife-
jezés az AAP-6 (V.) szógyűjtemény szerint elsősorban általános légi szál-
lítású, másodsorban konkrét repülőgép-fedélzeti (berendezés, illetve re-
pülőgép fedélzetén szállított erő) jelentésű34. A légi szállítású erők itt 
repülőgépes „légi szállítást követően akár ejtőernyővel, akár földre szál-
lással végrehajtott hadműveletekre kiképzett csapatok.”35. Így az airbor-
ne magában foglalja a repülőgépen szállított ejtőernyőscsapatokat és a 
specializált felszereléssel rendelkező légi szállítású csapatokat is. Napja-
inkban a helikopteres légimozgékony (helikopteren légi szállított) egysé-
gekre külön fogalmat – helicopterborne – használnak, amelyet az air-
mobil és az air assault fogalmak egészítenek ki36. 

Látható tehát, hogy a légideszant kifejezés tartalmát máshogyan ér-
telmezi az orosz (német, magyar) és máshogy az angolszász katonai 
szaknyelv. Tulajdonképpen a kétféle szaknyelvi kultúra ugyanannak a ki-
fejezésnek más-más tartalmi elemére koncentrál, ami a légideszantok fel-
osztásánál eredményez bizonyos különbségeket. A légideszant-tevékeny-
ség egyrészt erők valamely repülőeszközzel történő légi szállításából, 
másrészt erők valamilyen deszanteljárással végrehajtott földre juttatá-
sából tevődik össze. Az oroszban a földrejuttatás módja, a deszant-
eljárás jellege szerint a felosztás: ejtőernyősdeszant (parasjutno-deszant) 
és leszálló deszant (paszadocsnij deszant).37. A leszálló deszanton belül 
azután megkülönbözteti a repülőgépes leszálló deszantot (szamaljotnij 

                                                      
33 Peter Harclerode: Wings of War: Airborne Warfare 1918-1945. Cassel 
Military Paperbacks, London, 2005. 58. o. 
34 Dr. Turcsányi Károly - Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 116. o. 
35 Uo. 116. o. 
36 Uo. 151. o. 
37 Kucenko, V. L. (szerk): Vengerszko-ruszkij vojennij szlovár. Vojennoje Izdat, 
Moszkva, 1968, 66-67, 73 és 216. o.  
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deszant) és a helikopteres leszálló deszantot (vertaljotnij deszant)38. Az 
angolszász felfogás a szállítás módja szerint osztja fel a deszanterőket, 
amelyek összességében levegőben szállítottak (airborne). Ezen belül a 
légiszállítás céljára alkalmazott különféle szállítóeszközök szerint külön-
böztet meg repülőgépen szállított deszantot (airborne, airplane-borne) és 
helikopteren szállított deszantot (heliborne, helicopter-borne). A repülő-
gépen szállított deszantokon belül azután megkülönbözteti az 
ejtőernyősdeszantot (parachute forces) és a légi szállítású deszantot (air 
portable units). 

A légideszant tevékenység felosztása az orosz deszant-centrikus  
és az angol szállítás-centrikus felfogás szerint 

1. sz. táblázat 

 
OROSZ: 
 

EJTŐERNYŐSDESZANT 
(PARASJUTNODESZANT) 

LESZÁLLÓ DESZANT 
(PASZADOCSNIJ DESZANT) 

 
ANGOL: 
 

REPÜLŐGÉPES DESZANT 
(AIRBORNE) 

 

HELIKOPTERES DESZANT 
(HELIBORNE) 

A deszantfogalom további felosztása megköveteli a szervezetszerű 
deszant-csapatok és az alkalomszerűen kijelölt deszanterők közötti kü-
lönbségek leírását, a deszantolható- és a nem deszantolható katonai erők 
közötti határvonal megvonását. 

A szervezetszerű deszant-csapatoknak három változata ismert: a 
repülőgépen szállított ejtőernyős deszantok, a légi szállítású deszantok 
és a helikopteren szállított légimogékony deszantok. A szervezetszerű de-
szanterők jellemzői: 

• Alaprendeltetésként meghatározott feladata a deszanttevékeny-
ség, ezért hozták létre, ennek végrehajtása érdekében gyakorlatoz-
tatják; 

• A helikopteres vagy repülőgépes légi szállíthatóság képességét 
tudatosan alakították ki; 

                                                      
38 Uo. 154. o. 
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• Rendszerint szervezetszerű elemként integrálják a légi szállító al-
egységeket. 

A deszantolható erők közös jellemzője, hogy rendszeresített had-
felszerelésük – az eszközök méreténél és tömegénél fogva – megfelelnek 
a légi szállíthatóság (air portable) műszaki követelményének. A deszan-
tolható szervezet haditechnikai eszközei „alkalmasak légi szállításra úgy, 
hogy csak minimális leszerelési és visszaszerelési munkálatokra van 
szükség”39. Az ilyen erőknek két változata ismert: a repülőgépen deszan-
tolható erők, ahol a haditechnikai eszközök tömege napjainkban 19-78 
tonna lehet, illetve a helikopteren deszantolható erők, ahol a haditechni-
kai eszközök a 12-16 tonna közötti tartományon mozoghatnak.  

A deszantolható erők jellemzői: 

• A deszanttevékenység nem alaprendeltetésként meghatározott fel-
adatuk, nem ezért hozták létre azokat. Egyéb feladatok (hegyi 
harc, haditengerészeti deszantfeladatok, könnyűgyalogsági felada-
tok) végrehajtása érdekében gyakorlatoztatják a csapatokat, ame-
lyeknél csak részfeladat és részképesség a deszantfeladatok vég-
rehajtása; 

• A helikopteres vagy repülőgépes légi szállíthatóság képességét 
nem tudatosan alakították ki, hanem az alaprendeltetésből fakadó 
egyéb feladataik miatt rendelkeznek könnyű felszereléssel, a légi 
szállíthatóság képességével (könnyűlövész hegyi- vagy tengerész-
gyalogos-csapatok helikopteres légimozgékony képessége, illetve 
könnyű gépesített lövészcsapatok vagy páncélozott felderítőcsapa-
tok repülőgépes légi szállíthatósága); 

• Nem integrálják a légi szállító alegységeket, azokat csak megerő-
sítésként, az eseti jellegű deszant-feladat végrehajtásához rendelik 
hozzájuk.  

Léteznek még nem deszantolható erők is, amelyek közös jellemzője, 
hogy rendszeresített hadfelszerelésük – az eszközök méreténél és töme-
génél fogva – nem felel meg a harcászati légi szállíthatóság (air 

                                                      
39 Dr. Turcsányi Károly - Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 115. o. 
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portable) műszaki követelményének (tábori leszállómezőre nem 
deszantolható). E kategória a haditechnikai eszközei egy része – a 78-150 
tonna közötti tartományon – stratégiai légi szállító eszközökkel, kiépített 
repülőtérre korlátozott mértékben légi szállíthatók, ez azonban már nem 
deszant, mivel nem tartozik a harcászati légi szállítás kategóriába. A nem 
deszantolható katonai erők – rakétacsapatok, nehéz önjáró tüzérség, stb – 
eszközeik tömegénél fogva kiesnek a légi szállíthatóság megfelelőségi 
köréből, illetve légi szállításuk nem reális. 

Az angol és az orosz szaknyelv deszant-tevékenységre vonatkozó 
fogalomhasználatával kapcsolatban rá kell mutatnunk a magyar, és rész-
ben említett néhány más katonai szaknyelv e területen adódó nehézségei-
re. A magyar szaknyelv által alapvető fogalomként kezelt, francia descent 
szótőből fakadó légideszant kifejezést a jelentősebb NATO haderők több-
sége – az amerikai, a brit és a német – nem használja, a magyar viszont az 
oroszból átvette. Ennek alapján célkitűzésünk egyrészt az, hogy doku-
mentáljuk a magyar katonai szaknyelvbe napjainkig keletről és nyugatról 
már bekerült és meghonosodott kifejezéseket, (légideszant, légimozgé-
kony, stb.) másrészt pedig az, hogy a kialakult magyar szakterminológiát 
megfeleltessük a jelenleg alkalmazott, esetenként eltérő formátumú de 
alapvetően azonos jelentéstartalmú NATO kifejezésekkel. Ennek alapján 
az orosz és az angolszász légideszant-fogalmi felfogás összegzését az 1. 
sz. táblázatban tüntettük fel. A 2. sz. táblázat bővíti az összevetésre vo-
natkozó ismereteinket, és az angolszász felfogásból kiindulva mutatja be 
a deszantolhatóság és az alkalmazott szállítóeszköz közötti kapcsolatot. 

A légideszant- és a deszantolható erők felosztása 
a deszantolhatóság képessége és a szállítóeszköz szerint 

2. sz. táblázat 
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A légideszantok – a feladat nagyságrendje szerint – minden de-
szant-alkalmazásban szerepet játszhatnak, így 40: 

• Hadászati deszant (strategicseszkij deszant) esetében a légideszant 
hadszíntér szinten végez műveletet 300 km alkalmazási mélység 
felett, hadtest vagy afeletti erővel, repülőgépen kiszállítva. Hadá-
szati deszantnak nevezhető az 1944. júniusában, a szövetségesek 
partraszállásának támogatására bevetett hadtest erejű légideszant, 
mivel az új hadszíntér megnyitásában játszott jelentős szerepet41. 

• Hadműveleti deszant (operatívnüj deszant) esetében a légideszant 
a front támogatása érdekében végez műveletet 100 - 300 km kö-
zötti alkalmazási mélységben, dandár-hadtest erővel, repülőgépen 
és helikopteren kiszállítva. Hadműveleti deszantnak nevezhető az 
1941 májusában krétán bevetett, két hadosztály erejű német lég-
ideszánt, mivel a végrehajtott művelet kulcsfontosságú terület el-
foglalására irányult42. (megjegyezzük, hogy ebben az időben ter-
mészetesen nem helikoptereket, hanem szállító vitorlázógépeket 
alkalmaztak). 

• Harcászati deszant (takticseszkij deszant) esetében a légideszant a 
hadsereg támogatása érdekében végez műveletet 20 - 100 km kö-
zötti alkalmazási mélységben, század-ezred erővel, főként heli-
kopteren kiszállítva. A harcászati deszant kategóriába sorolható a 
bánságban, 1941. áprilisában hidak elfoglalása céljából, század 
erővel bevetett magyar légideszánt, mivel feladata kiemelt objek-
tum birtokbavétele volt43.  

• Különleges rendeltetésű deszant (deszant szpecialnovo naz-
nacsenyija) esetében a légideszant 20- 300 km közötti alkalmazási 
mélységben végez műveletet, repülőgépen és helikopteren kiszál-

                                                      
40 Glantz, David M.: The Soviet Airborne Experience. Combat Studies Institute, 
Fort Leavenworth, 1984. 155-157. o. 
41 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A brit és az amerikai légideszant fegyver-
nem alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése 
(1930-1945) Katonai Logisztika 2006. 1. sz. és 2006. 2. sz. 
42 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A német légideszant fegyvernem alkalma-
zásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1930-1945) Ka-
tonai Logisztika 2005. 1. sz. és 2005. 3. sz. 
43M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháború-
ban. Zrínyi, Budapest, 1987. 55. o. 
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lítva, illetve siklóernyővel a mélységbe kijuttatva. Különleges 
deszantművelet keretében került bevetésre 1943 szeptemberében a 
genova térségében ledobott sas kommandó, melynek feladata vas-
útvonalak rombolása volt44. 

2.2. Szervezetszerű légideszantok 

2.2.1. Ejtőernyősdeszantok 

„Az ejtőernyősdeszantot katonai szállító repülőgépből ejtőernyővel 
dobják le. Ilyen deszantként erre a feladatra szervezett deszantcsapa-
tokat alkalmaznak (mivel) az ejtőernyős a légideszant fegyvernemhez 
tartozó különleges kiképzésű és felszerelésű katona”45. Ezt a tevékeny-
séget csak speciálisan erre a feladatra kialakított szervezetek képesek 
végezni, magas fokon felkészített, különleges képzettségű állománnyal. 
Az „ejtőernyőscsapatok a légideszant-fegyvernemhez tartozó különleges 
kiképzésű és felszerelésű katonai szervezetek, melyek teljes személyi ál-
lománya, harci technikai és anyagi eszközei harci alkalmazáskor a légi 
szállítóeszközökből kiugorva (kidobva) ejtőernyővel érnek földet”46. A 
csapatok deszantolását személyi- és teherdeszant ejtőernyők illetve ejtő-
ernyőrendszerek teszik lehetővé. A személyi deszanteszköz a tömeges ej-
tőernyős-deszant alkalmazásakor a bekötött rendszerű körkupolás de-
szant-ernyő, míg a kiscsoportos ejtőernyős-deszantnál (mélységi felderí-
tő, különleges műveleti) a légcellás harcászati siklóernyő. A teher-
deszant-ejtőernyőket – a nehéztechnika deszantolása érdekében – teher-
deszant-raklapokkal, konténerekkel és rámpákkal egészítik ki. A támoga-
tóelemek széles köre – összességében egység-magasabbegység szintű ka-
tonai szervezet is – deszantolható ezzel az alapvető és önálló deszant-
eljárással, amely – tekintettel a repülőgépes szállítás által biztosított nagy 
hatótávolságra – stratégiai szintű feladatok megoldásában is részt vehet. 
Ugyanakkor a meteorológiai viszonyok, a terepviszonyok és a biztosítás 
megszervezése az ejtőernyős deszantok alkalmazási korlátait képezik. A 
meteorológiai viszonyok tekintetében figyelembe kell venni azt a maxi-
mális szélsebességet, amelynél még jelentősebb balesetveszély nélkül 

                                                      

44 Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A brit és az amerikai légideszant fegyver-
nem alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése 
(1930-1945) Katonai Logisztika 2006. 1. sz. és 2006. 2. sz. 
45 Damó László (főszerk.): Katonai Lexikon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1985. 96. o. 
46 Uo. 97. o. 
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dobható ejtőernyős deszant. Akadályt jelenthet az alacsony felhőzet, az 
eső, vagy a sűrű köd is. A terepviszonyok – például az erdős-hegyes te-
rep, vagy a beépített terület – szintén korlátozhatják az ejtőernyős deszan-
tok földet érési lehetőségeit, mivel nagyobb kötelék biztonságos ledobá-
sához megfelelő kiterjedésű sík terület (ledobózóna) szükséges. Ennek 
méretét a várható szélsebességből fakadó sodródás és szétszóródás érté-
keinek figyelembevételével kell megválasztani. Nagyobb méretű ejtőer-
nyős kötelék deszantolásakor gondoskodni kell a ledobózóna megfelelő 
felderítéséről és részleges biztosításáról is. Erre a feladatra ejtőernyővel 
kijuttatott különleges műveleti csoportok vagy ejtőernyős mélységi fel-
derítő alegységek a legalkalmasabbak, mivel ezek – siklóernyők alkalma-
zásával – képesek észrevétlenül megközelíteni a célterületet. A kis lét-
számú ejtőernyős csoportokat a ledobózóna térségének felderítésére, a 
közvetlen támogató légierő célravezetésére, a zóna körül elhelyezkedő 
utak részleges lezárására, a zóna részleges előkészítésére, berendezésére 
és – különösen éjszakai ejtőernyős műveleteknél – rádiótechnikai ráveze-
tésre vagy fénytechnikai megjelölésre alkalmazzák. 

2.2.2. Légimozgékony deszantok 

A szervezetszerű helikopteres légimozgékony deszant (air mobility, 
azon belül légiroham-csapat, air assault) módosított fegyverzettel és 
speciális felszereléssel rendelkező katonai szervezet, amelynek fő kikép-
zési profiljába tartozik, hogy közösen gyakorol és harcol támogató és 
szállító repülőalakulatokkal47. „A légi rohamműveletek tartalmazzák a 
harcászati és a (szárazföldi és repülő) közvetlen-támogató műveleti ele-
meket, amelyeket) egy szervezetbe integrálnak”48. A repülő szervezeti 
elemek tekintetében ezek az erők a légi szállító elemek mellet közvetlen 
légi támogató harci helikoptereket is tartalmaznak49. Tevékenysége során 
a deszant állománya – a helikopterfedélzeti-fegyverzet tüzének kiegészí-
tésére – már a levegőből tüzet vezet a támadott célpontra. „A deszantot 
közvetlenül az objektumra rakják ki (azok) függésből vagy repülés köz-
ben hagyják el a gépeket, felfegyverzett helikopterek mérnek csapást (a 

                                                      
47 FM 100-5 Tábori kézikönyv: Hadműveletek. Kiadja a Magyar Honvédség Ve-
zérkara, Bausz Kft, Bp., 1997. 59. o. 
48 FM 71-100-2 US ARMY Field Manuals Light, Air Assault, Airborne infantry 
Division Operations, Chapter 1., Air Assault Division. 
49 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Budapest, 1995. 783. o. 
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célokra) a deszant és a helikopterek együttes tevékenységének ezt a 
módját légi rohamnak nevezzük”50. Az ilyen specializált szervezet képes 
terepszakaszok elsőkénti birtokbavételére (rohamfeladatok végrehajtá-
sára) és megtartására51. A légiroham (deszantroham) csapatok az objek-
tumok elfoglalására irányuló tevékenység és az önálló mélységi harc kö-
vetelményei miatt – az általános rendeltetésű könnyűgyalogsághoz képest 
– általában fokozott műszaki és páncélelhárító képességgel bírnak52.  

A „légideszant-hadművelet első lépcsőjében ledobott alegységeinek, 
egységeinek elnevezése: deszantrohamcsapatok (melyek) feladata kulcs-
fontosságú objektumok elfoglalása; hídfőállás létesítése és a deszant 
második lépcsője leszállásának és kirakásának biztosítása (amely ezután) 
megszervezi védelmét v. kifejleszti a támadást az új objektumok (körle-
tek) elfoglalása céljából. A légi rohamcsoport összetétele: általában egy 
lövészszakasz egy-két lángszóróval, egy műszaki utászrajjal a célobjek-
tumok rombolása, megsemmisítése érdekében”53. Napjainkban a légi-
mozgékony szervezetek másik fajtája a gépesített légimozgékony szerve-
zet, amelynek haditechnikai eszközeivel szemben elvárás a légi szállítha-
tóság helikopter belső teherterében. Ezt az erőt a rohamdeszant-lépcső 
által biztosított kirakókörletbe deszantolják, ahonnan gépesített erőként 
jut el a célterületig, ahol a közvetlen légi támogató elemekkel szoros 
együttműködésben vívja meg harcát54. 

2.2.3. Légi szállítású deszantok 

A repülőgépes légi szállítású deszantcsapat kimondottan „légi úton 
történő szállításra szervezett alakulat, amelynek felszerelését a légi 

                                                      
50 Scharrer János. A deszant-rohamalegységek harca. Honvédelem XXXVIII. 
évf. 1987. 12. sz. 3. és 6. o. 
51 FM 71-100-2 US ARMY Field Manuals Light, Air Assault, Airborne infantry 
Division Operations. 
52 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi 
Társaság. Budapest, 1995. 781. o. 
53 Damó László (főszerk.): Katonai Lexikon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1985. 98-99, ill. 371., ill. 375-376. o. 
54 Reinhard Marek: Ejtőernyős páncélelhárító zászlóalj. Truppenpraxis, 1992. 6. 
sz. 
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mozgatás feltételeinek megfelelően módosították”55. A szervezetszerű 
légi szállítású csapatok haditechnikai eszközei így teljes mértékben meg-
felelnek a légi szállíthatóság követelményének. Ez „a haditechnikai esz-
közökkel szemben támasztott követelmény korlátozza a harcjárművek tö-
megét (és többek között) megköveteli a hűtő- és tüzelőanyag-rendszerek 
hermetikus zárhatóságát, a rugózás kiiktathatóságát”56. A légi szállítású 
alakulatok fogalma (air transported force – légi szállítású erő, air 
landed – légi úton szállított, légi kirakású) napjainkban elsősorban a re-
pülőgépen szállított erőkhöz kötődik, amelyek az alkalmazott harceljárást 
tekintve leszálló deszantként kerülnek bevetésre. A Tisztek Kézikönyve57 
így ír a légi szállítású (leszálló) légideszant fogalmáról: „a leszálló 
légideszant teljes személyi állományát, harci technikai és anyagi eszkö-
zeit repülőgépek szállítják és repülőtéren, vagy leszállóhelyen érnek föl-
det. A légideszant az ellenség hátában repülőgépekkel csak akkor száll-
hat le, ha a deszantolás körletében olyan repülőterek és leszállóhelyek 
vannak, amelyek biztosítják a szállító-repülőgépek akadálytalan leszál-
lását. A vegyes (ejtőernyős-leszálló) légi-deszantnál a személyi állo-
mány, a harci technikai és anyagi eszközök egy része ejtőernyővel, má-
sik része pedig repülőkkel ér földet”58. A légi szállítású csapatok leszálló 
módszerrel történő deszantolásához kötődik a NATO szógyűjtemény air 
strip fogalma, amely tábori le- és felszálló sávot jelöl. Ez: „a repülőgé-
pek le- és felszállására igénybe vett, rendszerint a minimális berende-
zéssel ellátott, mesterséges burkolattal el nem látott felszín”59. A 
légiszállítású csapatok tehát az első deszantlépcső által biztosított repülő-
térre, illetve biztosított és előkészített (esetleg eleve alkalmas) leszálló-
helyre hajtanak végre leszálló deszantolást. A légi szállítású erők részei a 
„légi szállítású hadművelet végrehajtásához szükséges szárazföldi har-

                                                      
55 Dr. Turcsányi Károly - Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 116. o. 
56 Damó László (főszerk.): Katonai Lexikon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1985. 376. o. 
57 Móricz Lajos (főszerk.): Tisztek Kézikönyve. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1972. 
58 Uo. 122-123. o. 
59 NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye 2000. AAP-6 (V) 
Kiadta a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, Budapest; 2000. 11. o. 
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coló, támogató és repülő alegységek”60. A légi szállítású szervezet integ-
rálja a szárazföldi és légi szállító – ez esetben szállító repülő – elemeket. 
A szállító repülőgépek kapacitására építve a légi szállítású csapatokat 
napjainkban gépesítik. A gépesített légi szállítású katonai szervezetek 
számos tekintetben speciális, az általános rendeltetésű szárazföldi csapa-
toktól eltérő kialakításúak. Szervezésükre rendszerint a könnyű gépesített 
gyalogság (Light Armoured Infantry) és a páncélozott felderítő csapatok 
(Armoured Cavalry) bázisán kerül sor. A légi szállíthatóság követelmé-
nyének kielégítése érdekében alacsony szinten tartott védettséget (csak 
repeszek és kézifegyverek tüze ellen védő páncélzat) a hatékony 
légitámogatást lehetővé tévő fokozott felderítő- és célmegjelölő képes-
séggel, illetve fokozott tűzerővel (kerekes harcjárművek bázisán telepített 
nehézaknavetők és harckocsi-lövegek) kompenzálják, hogy ezáltal képes-
sé váljanak a korlátozott támadó tevékenységre61. A légi szállítású 
deszantcsapatok szállítására alkalmazott deszant szállító-repülőgépek 
(assault aircraft) „a deszantcsapatokat szállítja a célkörzetbe”62 tehát az 
ellenség mögöttes területére. Ezért – ellentétben a hadműveleti (hadszín-
terek közötti) szállításra alkalmazott nagy teljesítményű szállító-
repülőgépekkel – számos speciális képességgel, harcászati támogatórend-
szerrel rendelkeznek. Ilyenek lehetnek az aktív és passzív rakétavédelmi 
rendszerek, a kismagasságú terepkövető repülést biztosító rendszer, a te-
repképes futómű és a rövid le és felszálló úthossz (STOL – képesség)63. 

2.3. Deszantolható (légi szállítható) erők 

A deszantolható erők két csoportját tárgyaljuk, mivel ez a kategória 
– a haditechnikai eszközök tömege szerint – helikopteren deszantolható, 
azaz légimozgékony képességgel rendelkező, illetve a repülőgépen 

                                                      
60 Dr. Turcsányi Károly - Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 119. o. 
61 Sándor Tamás: A Stryker dandár harccsoport: a gyorsan bevethető ütőképes 
haderő lehetőségei. Regiment, I. évf. 2005. 1. sz. 24.-26. o. 
62  Dr. Turcsányi Károly -  Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 120. o. 
63 Short Take Off and Landing – rövid le és felszállás. 
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deszantolható, tehát légi-szállítható katonai erőkre bontható. Mindkét ka-
tegória deszantolható, a helikopteres deszantolhatóság – a légimozgé-
konyság képessége – azonban kisebb tömegű haditechnikai eszközöket 
követel meg, viszont a legmagasabb fokú harctéri mozgékonyságot bizto-
sítja. 

A repülőgépen deszantolható – légi szállítható – katonai szerveze-
tek fogalmához az angol szakterminológiában az air portable troops fo-
galom kötődik64. Az ilyen szervezet légi szállítható haditechnikai eszkö-
zei „alkalmasak egy repülőgépbelsejében vagy a külső felfüggesztésen 
való légi szállításra úgy, hogy csak minimális leszerelési és visszaszerelé-
si munkálatokra van szükség”65. A légi szállítható (kellőképpen könnyű 
felszerelésű) katonai szervezetek alapvetően „kikülönített alegységek”66. 
A légi szállíthatóság felső határának meghatározásakor a legnagyobb 
számban rendszeresített szállító repülőgép paramétereit veszik figyelem-
be. Így annak felső határa általában 19-78 tonna67. A légiszállítható szer-
vezetek köre kiterjedhet a páncélozott felderítő csapatokra (Armoured 
Cavalry) és a könnyű gépesített gyalogság erőire (Light Armoured 
Infantry) is. A jelenleg még kis számban rendszeresített, alkalmas terepre, 
illetve leszállósávra is deszantképes, speciális futóművel és STOL képes-
séggel rendelkező nehéz szállító repülőgépek elterjedése egyre inkább 
megalapozza ennek a deszant-kategóriának a létjogosultságát. Az orosz 
szakirodalom szerint ebben a deszant-kategóriában napjainkra „olyan légi 
szállító eszközöket hoztak létre, amelyek közepes harckocsik szállítására 
is alkalmasak. Az ilyen típusú harckocsik légi úton történő átdobása 
megváltoztatja a légideszant-hadműveletek jellegét. (Emellett) a 

                                                      
64 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi Társa-
ság. Budapest, 1995. 783. o. 
65 Dr. Turcsányi Károly - Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-
szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és 
meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tan-
szék, Budapest, 2000. 115. o. 
66 Uo. 783. o. 
67 A „légi szállítható” kifejezést általában a C-130 típussal légi szállítható hadi-
technikai eszközökre és szervezetekre értik. 
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légideszantok erejét gépesített lövészalegységek légi átdobásával lehet 
növelni”68. 

A helikopteren deszantolható (légimozgékony képességű) katonai 
szervezetek rendszerint nem gépesített könnyűlövész erők. A kis tömegű 
felszerelésüknél fogva légi mozgékony képességgel rendelkező könnyű-
lövész csapatok – például a tengerészgyalogos- és hegyicsapatok – állo-
mányát gyakran jelölik ki helikopteres légimozgékony feladatok ellátásá-
ra, ezért ezeket az erőket – másodlagos kiképzési profilként – 
gyakoroltatják is erre a feladatra. A légimozgékony szervezetek haditech-
nikai eszközeivel szemben elvárt minimális légi szállíthatósági képesség 
a helikopteres függeszthetőség (slingable). A légimozgékonyság képes-
sége a kis csoportokban alkalmazott, könnyű felszerelésű, különleges 
műveleti szervezetekre is jellemző. A könnyűlövész és különleges műve-
leti erők kötelékéből kijelölt erők csak ideiglenes jelleggel válnak légi 
mozgékonnyá, „azáltal, hogy a szükséges légi szállító eszközöket ren-
delkezésükre bocsátották”69. A kijelölt erőként tevékenykedő, légi moz-
gékony képességekkel rendelkező könnyűgyalogság helikopteres deszant-
művelete főként jól biztosított leszálló zónában hajtható végre. A 
légimozgékonyság felső határának meghatározásakor a legnagyobb 
számban rendszeresített közepes szállító helikopter-típus paramétereit ve-
hetik figyelembe. 

3. A légideszantolhatóság mai határai 

A deszantolhatóság fogalma konkrétan értelmezhető, mivel a de-
szanttevékenységet a NATO szabályzatok a (repülőgépes és helikopteres) 
harcászati légiszállítási műveletek kategóriába sorolják, határozottan el-
különítve a (nehéz szállító repülőgépekkel repülőterekre végzett) straté-
giai légi szállítási műveletektől70. A megkülönböztetést a távolság (a 
szállítás hadszínterekhez való viszonya) és a szállítókapacitás szerint 

                                                      
68 Szkacsko – Szergejev – Belonovszkij – Siskin – Marjutyin – Vaszilijev: Harc-
kocsik és harckocsicsapatok. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1982.  212. és 
318. o. 
69 Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon Magyar Hadtudományi Társa-
ság. Budapest, 1995. 781. o. 
70 ATP-33 B NATO harcászati repülő doktrína, HVK, Euro-Atlanti Integrációs 
Munkacsoport Budapest, 1997. 
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végzik el. A szállítási távolság alapján a 6500 km feletti szállítások minő-
sülnek stratégiainak, illetve hadszínterek közöttinek71. A szállítókapacitás 
szempontjából a stratégiai szinten telepíthető erők (strategic deployable) 
légi-szállítása a 100-150 tonna közötti teherbírású nehéz szállító-
repülőgépekkel valósul meg. A hadműveleti szinten telepíthető 
(operational deployable) erők légi szállítását a harcászati légi szállítási 
műveletekhez kötődő, 19-78 tonna szállítókapacitású deszantszállító re-
pülőgépekkel (assault aircraft) végzik. A deszant-szállítórepülőgépek 
harcszerű körülmények között, az ellenség mögöttes területeire – eseten-
ként a terepen előkészített leszállópályára – juttatják el a csapatokat. A 
nehéz szállító-repülőgépek a saját vonalak mögött elhelyezkedő, biztosí-
tott és jól védett, betonos repülőterekre szállnak le. Ez a légi szállítási te-
vékenység stratégiai szintű erőfejlesztés, de semmiképpen sem 
légideszant. Összességében a 19-78 tonna feletti haditechnikai eszközök-
kel rendelkező általános rendeltetésű katonai szervezetek – a rendelkezés-
re álló nehéz légi szállítókapacitás függvényében – a stratégiai szinten 
korlátozott mértékben légi szállíthatók, de nem deszantolhatk. Az ez alatti 
tömegű eszközökkel rendelkező katonai szervezetek viszont deszantol-
hatóak. Így – a korszerű szállító repülőgépek szállító kapacitását fi-
gyelembe véve – elmondható, hogy a megfelelő gyakoroltatást köve-
tően, napjainkban bármely fegyvernemhez tartozó alegység deszan-
tolható. 

A különböző haditechnikai eszközök légi szállíthatóságának, illetve 
deszantol-hatóságának meghatározása érdekében – a NATO államok 
haderőinél rendelkezésre álló légi szállítókapacitás paramétereit figye-
lembe véve – a 3. sz. táblázatban mutatjuk be a belsőteres helikopteres 
szállítás, az ejtőernyővel dobhatóság, a helikopterre függeszthetőség, a 
repülőgéppel leszállósávra deszantolhatóság, illetve a betonos repülőtérre 
történő légi szállítás tömeghatárait. A tömegadatokat a nagy menyiségben 
rendelkezésre álló (CH-47, C-130) és a kisebb mennyiségben rendszeresí-
tett (CH-53, C-17) eszközökre is megadtuk. 

                                                      
71 Dr. Turcsányi Károly-Dr. Vasvári Ferenc: Szógyűjtemény a vezetés-szervezés, 
a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szakkifejezések és meghatározá-
sok szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Haditechnikai tanszék, Buda-
pest, 2000. 200., 204. és 207. o. 
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A deszantolhatósági osztályok a szállítható tömeg  
és az alkalmazott szállítóeszköz szerint  

(NATO légi szállítási variáció) 

3. sz. táblázat 
DESZANTOLÁSI-SZÁLLÍTÁSI FORMA TERHELHETŐSÉG LÉGI SZÁLLÍTÓESZKÖZ 
 
NEM LÉGI SZÁLLÍTHATÓ 

100 tonna felett -  

 
REPÜLŐTÉRRE LÉGI SZÁLLÍTHATÓ 

78-100 tonna C-5 nehéz szállító-repülőgép 

 
LESZÁLLÓSÁVRA DESZANTOLHATÓ 

19 illetve 78 tonna C-17 nehéz szállító-
repülőgép 
C-130 szállító-repülőgép 

 
EJTŐERNYŐVEL DESZANTOLHATÓ 

16 illetve 32 tonna C-17 nehéz szállítórepülő-
gép 
C-130 szállító-repülőgép 

 
HELIKOPTERRE FÜGGESZTVE  
DESZANTOLHATÓ 

12 illetve 16 tonna CH-53 nehéz sz. helikopter 
CH-47 nehéz sz. helikopter 

 
BELSŐTERES HELIKOPTERES  
SZÁLLÍTÁSSAL DESZANTOLHATÓ 

10 illetve 14 tonna CH-53 nehéz sz. helikopter 
CH-47 nehéz sz. helikopter 

4. A légideszant-műveletek korszerű NATO (USA) értelme-
zése 

A légideszant fogalmának korszerű értelmezése érdekében három 
dokumentum – egy NATO doktrína és két amerikai szabályzat – légi-
deszantokra vonatkozó részeit idézzük fel, majd értelmezzük az azokban 
leírtakat. 

Az ATP-33 B NATO harcászati repülő doktrínában megtalálható 

a légideszant tartalmi megközelítése, illetve a légideszant műveletekhez 
kötődő közvetlen támogató tevékenységek felsorolása. A doktrína ma-
gyar szakirodalmakban megjelent fordításai közül a legmegfelelőbb kife-
jezéseket választottuk ki, emellett – az egyértelműség érdekében – meg-
adtuk az egyes pontokhoz kötődő angol szakkifejezéseket is72. A doktrína 
– a légi szállítási műveletek fogalomkörén belül – külön pontban tár-

                                                      
72 Lükő Dénes: A légierő és a NATO integráció. Tankönyv. Greger Média KFT 
Kiadó, Budapest, 2000. 9. sz. melléklet. Továbbá ATP-33 B NATO harcászati 
repülő doktrína, HVK, Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport Budapest, 1997. 
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gyalja a hadszínterek közötti hadászati és a hadszíntéren belüli harcásza-
ti légi szállítási feladatokat. A doktrína 5. pontjában, amely a harcá-
szati légi szállítási műveleteket tárgyalja, az alábbi légideszanthoz kö-
tődő felosztást tartalmazza: 

5. Harcászati légi szállítási műveletek  
(tactical air transport operations – harcászati légi szállítási  

műveletek) 

5.1. Légideszant műveletek  
(airborne operation – légideszant művelet) 

5.1.1. Ejtőernyősdeszant-műveletek. Harcoló erők ejtőernyős 
kijuttatása az ellenség mélységébe (parachutage – ejtőer-
nyős ugrás) és ejtőernyős teherdobás (paradrop – eje. te-
herdobás). 

5.1.2.  Légimozgékony (helikopteres szállítású) műveletek. 
Harcoló erők és terhek helikopteres kijuttatása az ellen-
ség mélységébe (air mobility – légi mozgékonyság). 

5.1.3.  Légi szállítású erő (eszköz és teher) repülőgépből leszál-
ló módszerrel végzett kirakása (air portable unit – légi 
szállítású erő). 

5.2. A légideszant légi ellátása, repülőgépes és helikopteres légi 
ellátás (air supply – légi ellátás). 

5.3. Légi egészségügyi evakuálás és sebesültek kimenekítése (air 
evacuation). 

5.4. A légi szállítás különleges műveleti feladatai: különleges 
műveleti erők légi szállítása és ellátása (special air ope-
rations). 

Összhangban az ATP-33 B NATO légierő doktrínával lényegében 
levonhatjuk azt a következtetést, hogy a légi deszantműveletek magukba 
foglalják az ejtőernyős és helikopteres légideszantcsapatok, illetve a repü-
lőgépes légi szállítású deszantcsapatok tevékenységét. A doktrína alapján 
tehát a légideszantok fogalma az ejtőernyős, a helikopteres légi mozgé-
kony és a szállító repülőgépen leszálló módszerrel deszantolt légi szállí-
tású erők összességére értendő. 
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Az FM 100-5 hadműveleti szabályzat73 felsorolja a gyalogság tí-
pusait, határozott különbséget téve légi szállításra is alkalmas könnyű 
gyalogság és kimondottan a légi szállítás feladataira kialakított légi szállí-
tású gyalogság között. A szabályzat meghatározza a gyalogság öt fő ka-
tegóriáját: könnyűgyalogság (light infantry), légi úton szállított gyalog-
ság (airborne infantry – itt repülőgép fedélzetén szállított), légi roham 
erők (air assault infantry), különleges műveleti csapatok (ranger ill. 
special operation forces) és gépesített gyalogság (mechanized infantry). A 
könnyűgyalogság kategóriánál (pl. tengerészgyalogság, hegyicsapatok) a 
szabályzat megjegyzi, hogy ezek az erők – a mozgékonyság fokozásának 
egyik lehetőségeként – légi szállítással is harcba vethetők, tehát légi szál-
líthatók. A légi úton szállított gyalogságnál (airborne) a szabályzat ki-
emeli, hogy ezek a speciálisan felkészített és felszerelt erők a legalkalma-
sabbak a stratégiai légi szállítással végrehajtott gyors erőfejlesztési 
műveletekre. (Példaként a Stryker-dandár nevezhető meg, mint speciali-
zált légiszállítású gyalogság). Angolszász sajátosság, hogy ebbe a kategó-
riába sorolja a szabályzat az ejtőernyőscsapatokat is, ezáltal egy fogalmi 
kör alá vonva a repülőgépeken szállított katonai szervezetek két típusát. 
A légi rohamgyalogság alatt olyan specializált helikopteres légi mozgé-
kony egységeket ért, amelyeknek „jelentős a páncélelhárító képességük, 
közösen gyakorolnak és harcolnak a légi rohamtüzérséggel, a támadó 
és szállító repülőalakulatokkal.” 74 A különleges műveleti erők „a 
nemzeti politikai célok támogatására különleges katonai műveleteket 
hajtanak végre (emellett) alkalmasak légi úton való bevetésre”75 tehát 
szintén légi szállíthatók. A légideszant eljárást alkalmazó különleges mű-
veleti erők napjainkban fontos szerepet kapnak olyan, a rendvédelemhez 
kötődő feladatokban is, mint a terrorelhárítás76. A gépesített gyalogság 

                                                      
73 FM 100-5 Tábori kézikönyv: Hadműveletek. Kiadja a Magyar Honvédség Ve-
zérkara, Bausz Kft, Bp., 1997. 59. o. 
74 Uo. 59. o. 
75 Uo. 58. o. 
76 Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: Légideszant alakulatok rendvédelmi 
szerepkörben. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság 2005. október 6-7.-én megrendezett XX. Nemzetközi Rendvédelem-
történeti Tudományos Konferencia előadása. 2005 évi Rendvédelem-történeti fü-
zetek. továbbá Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: Katonai és rendvédelmi 
alakulatok a terrorizmus elleni harcban. Kard és Toll, 2005. 2. sz. 18-25. o. il-
letve Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: Légideszant alakulatok a terroriz-
mus elleni harcban Kard és Toll, 2005. 3. sz. továbbá Hegedűs Ernő: Katonai 
erők rendvédelmi szerepkörben – légideszant alakulatok a terrorizmus és a szer-
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esetén – és ez külön kiemelendő – nem említi a légi szállításra való al-
kalmasságot. Tehát elsődlegesen nem ez a szervezeti forma az, amelynek 
állományából erők jelölhetők ki például helikopteres légi mozgékony fel-
adatok végrehajtására. Ugyanakkor máshol, a páncélozott erők osztályo-
zásánál megemlíti a szabályzat, hogy a könnyű páncélosok (cavalry-
páncélozott felderítő) feladata lehet „a légiszállítású gyalogság páncélel-
hárító támo-gatása”77, mivel tömegénél fogva ez a harcjármű-kategória 
alkalmas leginkább légi szállításra. A páncélozott felderítő szervezet tehát 
szintén légi szállítható. 

Az FM 3-90 általános harcászati szabályzat C melléklete a 
légideszant műveletekkel, azon belül az ejtőernyős deszantokkal és a 
légimozgékony műveletekkel foglalkozik78. Az ejtőernyős deszant-
műveleteket az „airborne operations” alcím alatt tárgyalja, ahol – tekin-
tettel az összes repülőgépen szállított deszantot ide soroló amerikai felfo-
gásra – ennek a kategóriának a részeként említi a repülőgépek leszálló 
módszerével deszantolt csapatokat is. „A légideszant művelet magába 
foglalja a harcoló erők műveleti területre szállítását és légi ellátásukat 
amelynél az alkalmazott erő lehet légideszant- vagy légi szállítható csa-
patok bármely kombinációja, amelyet bármilyen típusú szállító repülő-
gép szállíthat”79. Megvonja a deszant-műveletek határait is, amikor a 
nem harcszerű légi szállításokat már nem sorolja a légideszant fogalom-
körébe. Megadja a légideszant-művelet egymást követő harcászati lép-
csőit is. „A légideszant erők egy-három lépcsőre tagozódnak, amelyek 
rendre: a rohamlépcső, a követő lépcső és az utóvéd. A rohamlépcső 
(összeállítását követően) a parancsnok kiválasztja a rohamcélpontokat, 
amelyek meghatározzák a későbbi légi hídfő méretét. A kulcsfontosságú 
pontok uralásával biztosítják a légideszantot és a külső összeköttetést biz-
tosító közlekedési útvonalakat a légi hídfő megfelelő helyet tartalmaz a 
ledobó- és leszállózónák kialakításához. Átmérője zászlóalj esetében 3-5 
km, míg dandárnál 5-8 km. Az egységek, miután elfoglalták a légi hídfőt 

                                                                                                                
vezett bűnözés elleni harcban. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság 2004. október 13-14.-én megrendezett konferen-
ciájának előadása. 2005 évi Rendvédelem-történeti füzetek. 
77 FM 100-5 Tábori kézikönyv: Hadműveletek. Kiadja a Magyar Honvédség Ve-
zérkara, Bausz Kft, Bp., 1997. 61. o. 
78 FM 3-90 Tactics, Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 4 
Juli 2001 Appendix C Airborne and Air Assault Operations. 
79 Uo. C-12 alpont. 
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meghatározó rohamcélokat, biztosítják a légi szállítású csapatok, felsze-
relés és ellátmány folyamatos beérkezését. A követő lépcső olyan meg-
erősítéseket tartalmaz, amelyek a rohamlépcső érkezését követően érkez-
nek a (biztosított) célterületre. A követő lépcső tartalmazhat könnyű és 
nehéz összfegyvernemi kötelékeket, illetve olyan támogató elemeket mint 
a tábori és légvédelmi tüzérség és a műszakiak a nehézfegyverzet – a pa-
rancsnok döntése alapján – nehéz ejtőernyős teherdeszant technikával 
és/vagy leszálló módszerrel érkezik be. Ez az erő gondoskodik a harcá-
szati képességek olyan mértékű növeléséről, amely lehetővé teszi a kiala-
kított légi hídfő kiszélesítését, majd biztosítását és megtartását, leszálló-
pálya létrehozását, tartalék képzését, és az előkészületet további támadó 
művelet végrehajtására. Az utóvéd mindazon elemeket tartalmazza, ame-
lyek a légideszantok rövid távú harcászati műveletéhez ugyan nem szük-
ségesek, de elősegítik azok hosszú távú fenntarthatóságát”80. Itt főként a 
katonai logisztika szervezeti elemeiről beszélhetünk. A szabályzat külön 
pontban foglalkozik a légimozgékony művelet (helikopteres deszant) le-
írásával. A légimozgékony műveletek definiálását követően a helikopte-
res deszantművelet és a repülőgépes deszantművelet felépítése közötti 
hasonlóságra hívja fel a figyelmet, majd meghatározza az alapvető elté-
rést is. „Légimozgékony művelet alatt azt értjük, amikor a katonai erő tel-
jes mértékben kihasználja a helikopterek tűzerejét és mobilitását, emel-
lett azokkal teljes szervezeti egységben tevékenykedik. A légimoz-gé-
kony művelet nagymértékben hasonló a repülőgépes deszantművelethez 
(mivel célja) az ellenség erőinek pusztítása, kulcsfontosságú objektumok 
elfoglalása és megtartása. Az összfegyvernemi doktrína a légimozgékony 
műveletet a légideszant műveletek részének, változatának tekinti”81. A 
repülőgépes deszantműveletekhez hasonlóan a helikopteres deszant-
tevékenység célja egyaránt lehet a rohamcélok elfoglalására irányuló, 
közvetlenül a levegőből kivitelezett rohamdeszant-tevékenység, illetve – 
megfelelő légi hídfő létrehozását követően – erőfejlesztés, majd azt köve-
tően szárazföldi támadás. Ha a rohamcélok támadásakor „nem áll ren-
delkezésre megfelelő erő a terület gyors elfoglalásához, akkor a 
légimozgékony csapatoknak a célobjektumtól távolabb kell leszállniuk és 
ott felfejleszteniük erőiket. A légimozgékony csapatok ilyen esetben ha-
gyományos gyalogságként tevékenykednek”82. Mint ahogyan a repülőgé-
pes légideszant-műveleteknél a merevszárnyú repülőgépek, úgy a heli-

                                                      
80 Uo. C-12-16., C-20-21., C-23., C-30., C-36., C-44. alpontok. 
81 Uo. C-45-46-47 alpontok. 
82 Uo. C-58 alpont. 
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kopteres légideszantok esetében a páncélozott csatahelikopterek kapnak 
kiemelt szerepet a deszantművelet közvetlen légi-, és földi támogatásá-
ban. „A csatahelikopterek végzik a légimozgékony csapatok biztosítását 
felderítik a behatolási útvonalat és a leszállózónát, biztosítják a légi 
szállítást végző helikoptereket, és támogatják a földet ért erőket a leszál-
lózónában illetve a célobjektum támadása folyamán”83. A helikopteres 
deszant-szervezeteknél a közvetlen támogatást végző repülő eszközöket 
(csatahelikoptereket) rendszerint alárendelt szervezeti elemként integrál-
ják, ami a repülőgépes deszant-szervezeteknél nem jellemző. 

Az FM 90-26 légideszant műveletek szabályzat a repülőgépes de-
szant-műveleteket írja le. A repülőgépes deszant műveletek kategória 
alatt tárgyalja az ejtőernyős deszant műveleteket és a repülőgépes légi 
szállítású csapatok műveleteit. A szabályzat – tekintettel a repülőgépek 
nagy hatótávolságára – a „légideszant erők képességei” alfejezetben kü-
lön foglalkozik a repülőgépes légideszantok stratégiai képességeivel, ki-
hangsúlyozva, hogy azok elsőként és nagy mélységben alkalmazhatók. 
„A repülőgépes légideszantok rövid idő alatt képesek hadászati, hadmű-
veleti feladatok végrehajtására bárhol a világon (mivel) stratégiai mobi-
litással rendelkeznek. Távoli bázisokról képesek az ellenség mélységé-
ben lévő nagy fontosságú objektumok támadására, alacsony mozgó-
sítási idővel”84. Részletesen tárgyalja a repülőgépes légideszant művele-
tek támogatásigényét, feltételeit és korlátait. „A repülőgépes légi de-
szanterők a légierő hosszú távú szállítókapacitásától és közvetlen támo-
gatási képességétől függenek. A légifölény megszerzése nélkül csak 
korlátozott légideszant-műveletekre van lehetőség, nagyobb műveletek 
esetén pedig követelmény az ellenség légvédelmének kikapcsolása is. A 
légideszant-művelet során a ledobózónában tartózkodó sebezhető légi-
deszant erők ellen várható az ellenség támadása. Ennek folyamán a 
légideszantok elsődleges tűztámogatási forrása a légierő”85. A repülő-
gépes deszant kijuttatásakor – a légierő az aktív védelmi- és a légvédelem 
lefogására, illetve kiiktatására irányuló tevékenysége mellett – számos, a 
megtévesztést és meglepést biztosító repülési eljárással fokozhatja a légi 
szállítási művelet biztonságát. A megfelelő védettség érdekében „a 
légideszant erők alacsonyan repülnek, és kihasználják a terep adta lehe-
tőségeket is. Megtévesztő repülésekkel és repülési-megközelítési irá-

                                                      
83 Uo. C-67 alpont. 
84 FM 90-26 Airborne Operations. Headquarters Department of the Army, Wa-
shington, DC, CH-1 1-6. és 1-7. A. (1) alpontok. 
85 Uo. 1-10. A-B. és 1-12. C. alpontok. 
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nyuk változtatásával zavarják az ellenfél lokátoros előrejelző rendszerét, 
illetve a deszant elhárítás akadályozása érdekében éjjeli bevetés során 
hajtják végre a deszant-műveletet”86. A szabályzat leírja a légideszant-
műveletek fázisait is, amelyek sorrendben az előkészítési fázis, a légi 
szállítás fázisa, a földet érés fázisa és a deszantok szárazföldi művele-
teinek fázisa. Az előkészítés során végzik a műveleti tervezést, megszer-
vezve a fegyvernemek közötti együttműködést és a támogatást. A repülő-
téren gyülekeztetik, előkészítik, majd málházzák az erőket, illetve a 
felszerelést és az ellátmányt. A légi szállítás során a légierő által biztosí-
tott repülőgépek kijuttatják a deszantot a célterület feletti légtérbe. „A 
földet érés fázisában a deszantcsapatokat és felszerelésüket kijuttatják a 
repülőgépből és ejtőernyővel vagy leszálló módszerrel földre teszik. Ez 
akkor ér véget, ha a különböző deszant-hullámok elemei beérkeztek a 
célterületre”87. A deszantok szárazföldi műveleteinek fázisa a földet 
éréssel kezdődik és a rohamcélok elfoglalásán át egészen a kijelölt feladat 
teljesítéséig tart. Megvalósítja a támadó és védelmi harc teljes spektru-
mát. A leszálló módszerrel deszantolt nagy létszámú, nehéz elemekkel 
rendelkező megerősítés beérkeztetése létfontosságú a könnyűfegyverze-
tű ejtőernyőscsapatok harctevékenysége során. Ezért a légiszállítású erők 
beérkeztetésével kapcsolatban a szabályzat külön foglalkozik a légi-
deszant-műszaki csapatok helyével és szerepével. „A légideszant-
művelet támogatásában a légideszant-műszaki egységek elsődleges sze-
repe az elfoglalt repülőterek megtisztítása és javítása vagy új leszállózó-
nák létrehozása a követő lépcső erői, a felszerelés és az ellátmány beér-
keztetése érdekében”88. A leszállópályák létrehozása mellett a légide-
szant-műszaki egységek fontos szerephez jutnak a légi hídfő védelmi 
rendszerének részét képező műszaki zárak kiépítésében is. 

Az FM 71-100-3 légimozgékony hadosztály szabályzat az ameri-
kai helikopteres deszantok szervezeti fejlődését, illetve a légimozgékony 
magasabbegység szervezeti felépítését írja le. A szabályzat az előszóban 
a légimozgékony tevékenység történeti előzményeiről számol be, a vitor-
lázógépes deszant csapatokban jelölve meg a helikopteres légimozgé-
konyság előképét. Beszámol a helikopteres légimozgékony szervezetek 
megjelenéséről és fokozatos kialakulásáról a koreai és a vietnami háború 
folyamán. Ekkor jelentek meg a légimozgékony harctevékenységet sza-

                                                      
86 Uo. 1-12. B. (2) alpont. 
87 Uo. 1-11. alpont. 
88 Uo. 1-12. D. (2) alpont. 
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bályzó első okmányok is89. Ugyanakkor ezzel az időszakkal kapcsolatban 
megjegyzi, hogy habár ”a helikopter rendelkezett a vitorlázógépek min-
den előnyével (azonban) a helikopterek sebessége, hatótávolsága és 
emelési teljesítménye (miatt, illetve) a vietnami háború jellege miatt a 
légimozgékonyság lehetőségei nem bontakoztak ki teljes mértékben”90. 
Utal arra, hogy a vietnami háborúban rendszerint század szinten bevetett 
könnyűlövész szervezetek légimozgékony tevékenysége valósult meg. A 
szabályzat a helikopteres deszantszervezetek leírásakor a légi roham (air 
assault) és a légimozgékony (airmobile formations) kifejezéseket egy-
aránt használja. (Egyrészt, mivel a légi rohamtevékenység nem szállító-
eszköz specifikus – így ejtőernyőscsapatok is végezhetik – másrészt te-
kintettel a magyar szaknyelvi hagyományokra, a helikopteres deszant-
szervezeteket légimozgékony megnevezéssel szerepeltetjük.) Továbbiak-
ban a szabályzat ismerteti napjaink kiteljesedett légimozgékony szerveze-
tét, amely a légimozgékony lövészalegységek mellett már légimoz-
gékony felderítő, közvetlen légitámogató (csatahelikopter), illetve köze-
pes és nehéz szállító helikopterekkel eljuttatott különféle tüzérségi és mű-
szaki elemeket is tartalmaz91. 

Az FM 71-100-2 könnyűlövész és légideszant erők szabályzata a 
helikopteres légimozgékony erők műveletein belül megkülönbözteti az 
aktív, a kirakókörletben közvetlen harctevékenységgel járó helikopteres 
légi-roham műveleteket és a biztosított kirakókörletekben deszantolt 
légimozgékony műveleteket92. A helikopteres légi-roham műveletek ese-
tében a támadó alegységek a célon, vagy annak közvetlen közelében ke-
rülnek kirakásra, és – a saját szervezetükbe integrált, felfegyverzett heli-
kopterek közvetlen tűztámogatása mellett – azonnal megkezdik az 
objektum birtokba vételét. A helikopteres légimozgékony műveletek fo-
lyamán viszont egy előző légideszant hullám által biztosított kirakókör-
letbe, második, megerősítő hullámként – általában jelentős mennyiségű 
támogató fegyverzetet és járműtechnikai eszközöket is kirakva – érkez-
nek a csapatok, amelyek a gyülekeztetést követően menetet hajtanak vég-

                                                      
89 FM 57-35 Tábori kézikönyv: Légimozgékony műveletek. Kiadja a MNVK 2. 
Csoportfőnökség, Budapest, 1973. 
90 FM 71-100-3 US ARMY Field Manuals, Air Assault Operations, Introduction 
2. o. 
91Uo. Ch. 1. 
92 FM 71-100-2 US ARMY Field Manuals Light, Air Assault, Airborne infantry 
Division Operations, Chapter 1., Air Assault Division.  
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re az alkalmazási terület irányába, ahol megvívják harcukat. A helikopte-
res légiroham egységek minden esetben specializált, kimondottan erre a 
feladatra fenntartott, módosított szervezetű, fegyverzetű és felszerelésű 
erők, amelyek rendszerint helikopteres légi szállító és közvetlen légitá-
mogató szervezeti elemeket is integrálnak. A légiroham-szervezetek – az 
önálló tevékenység képességének és a hatékony mélységi harc megvívá-
sának biztosítása érdekében – önálló támogató elemekkel is rendelkez-
nek.  

A légimozgékony képességgel rendelkező alakulatok rendszerint 
helikopteres légi szállításra kijelölt könnyűlövész egységek vagy alegy-
ségek, ahol a légi mozgékonyság csak részképesség, a helikopteres légi 
szállítókapacitást pedig mindössze a deszant-feladat idejére rendelik 
hozzájuk. Napjaink szervezetszerű helikopter-deszant-erői a légi ro-
hamra specializált szervezeti elemek mellett a megerősítésre alkalmas 
nehezebb légimozgékony elemeket is tartalmaznak. 
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