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TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő 
Légideszant alakulatok rendvédelmi szerepkörben 

 
A légideszant és légi szállítású csapatok haditechnikai eszközrendszerének vizsgálatára vonatkozó ku-
tatást 2004-ben kezdtük meg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Isko-
láján. Kutatásunk folyamán – a haditechnika, a harceljárás és a katonai szervezet kölcsönhatásait feltá-
ró törvényszerűség figyelembe vételével – a légideszant csapatok komplex vizsgálatát végeztük illetve 
végezzük el.1 Ennek folyamán rendvédelmi és rendvédelem-történeti vonatkozások is a kutatás tárgyát 
képezték, mivel a hagyományos katonai feladatok mellett a légideszant csapatok úgy a múltban, mint 
napjainkban egyre nagyobb szerephez jutnak a válságreagáló műveletek, a békefenntartás és a terrorel-
hárítás területén is. Ezek a tevékenységek elég egyértelműen a rendvédelemhez is kötődnek. Ez a ten-
dencia a történeti előzmények során is jól kimutatható a rendvédelem-történeti kutatás módszereivel. 
A második világháború folyamán rendvédelemhez kötődő alkalmazásokhoz kapcsolódnak például a 
fogolyszabadítás, városok rendészeti célú megszállása, illetve irreguláris és diverziós csoportok blokí-
rozása és felszámolása terepen. A témának magyar vonatkozásai is vannak, úgy jelenkori mint történe-
ti vonatkozásban. A cikk keretei között ismertetni kívánjuk a téma hazai vonatkozásait, emellett uta-
lunk a légideszant alakulatok rendvédelmi tevékenységével kapcsolatos eddigi publikációinkra és ered-
ményeinkre is. Ismertetünk néhány történeti példát, amely jól rávilágít a légideszant csapatok rendvé-
delemben, illetve terrorelhárításban betöltött szerepére. Kitűzött célunk annak bizonyítása, hogy a ka-
tonai és rendvédelmi szervezetek fejlődési tendenciáinak meghatározásában jelentős segítséget nyújt-
hat a rendvédelem- történeti megközelítés. 

 
A rendvédelmi szerepkör és mai aktualitása a légideszantok feladatrendszerében 
A légideszant, a légi mozgékonyság, a légi szállítású csapatok és a légi ellátás széles körű alkalmazása 
a korszerű hadviselés jelentős ismérve. Ehhez kapcsolódva felidézzük a légideszant csapatok tevé-
kenységi területeinek egyfajta felosztását, ami egyúttal megszabja a területen folytatott kutatások fő 
irányait is. A légideszant csapatok feladatrendszere két területre osztható. A légideszant csapatok egy-
felől klasszikus katonai feladatokat oldhatnak meg, másfelől bevonhatóak a rendvédelem bizonyos 
feladataiba. 

A légideszant csapatok klasszikus katonai feladatai: hidak és hágók, illetve kulcsfontosságú út-
szakaszok elfoglalása, folyamátkelések és partraszállások támogatása, részvétel üldözésben és bekerí-
tésben, mélységi felderítés és diverzió. A klasszikus légideszant feladat és eszközrendszerhez kötődő 
publikációink a Katonai Logisztika,2 a ZMNE Hallgatói Közlemények3 és a Magyar Szárnyak4 című 
folyóiratok hasábjain, illetve a ZMNE Repülőműszaki Intézet és OTDK konferencia-anyagok formájá-
ban,5 illetve hadtörténeti témájú kiadványokban önálló tanulmányként jelentek illetve jelennek meg.  

A légideszant csapatok rendvédelemhez kötődő feladatai: városok rendfenntartási célú megszállá-
sa, az irreguláris és diverziós csoportok blokírozása és felszámolása terepen, illetve a fogoly- és túsz-
szabadítás. A légideszant csapatok rendvédelmi jellegű feladatai szoros összefüggésbe hozhatóak nap-
jaink válságreagáló műveleteivel6 és a terrorizmus elleni harccal. A rendfenntartási célú megszállás a 
válságreagáló műveletekhez és a békefenntartáshoz köthető. Napjaink ilyen feladatokra specializált 
gyorsreagálású magasabb-egységeinek jelentős részét – hozzávetőleg 30%-át - a gyorsan mozgósítható 
légideszant alakulatok teszik ki.7 A fogoly- és túszszabadítás, illetve az irreguláris és diverziós csopor-
tok blokírozása és felszámolása nyílt terepen a terrorelhárítás rendvédelmi és katonai feladataihoz 
egyaránt köthetőek.8 A túsz- és fogolyszabadítási műveletek leginkább a túszejtéses bűncselekmény meg-
szakítása néven ismert rendvédelmi tevékenységhez köthetőek, amelyeket terrorcselekmény esetén kü-
lönféle terrorelhárító-egységek végeznek. Ezek a terrorelhárító egységek egyaránt lehetnek katonai vagy 
rendvédelmi erők. Napjainkban a légideszant egységeket légi mozgékonyság, az épületharc és a kis-
csoportos önálló tevékenység területén rendelkezésre álló képességeik folytán egyre gyakrabban alkal-
mazzák a terrorelhárításnak ezen a speciális területén.9 Az irreguláris és diverziós csoportok blokíro-
zása és felszámolása külföldi, illetve belföldi helyszíntől függően lehet inkább honvédelmi, illetve in-
kább rendvédelmi feladat. Ilyen feladatoknál az alkalmazó állam saját területén végzett műveleteknél 
gyakran együttműködésben tevékenykednek a katonai és a rendvédelmi erők.10 Ezekre a feladatokra 
napjainkban gyakran alkalmaznak területek gyors lezárására alkalmas légideszant csapatokat az afga-
nisztáni hegyvidéken11 és az afrikai szavannákon12 egyaránt. 

Ennek a szervezet-fejlesztési tendenciának friss magyar vonatkozásai is vannak. A Magyar Köz-
társaság állampolgárainak terrortámadás elleni védelme érdekében a jövőben – a Rendőrség Terrorel-
hárító Szolgálat mellett, azzal párhuzamosan – a Honvédség szervezeti keretei között is kialakítanak 
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egy terrorelhárító kommandót. A felállítás alatt álló új szervezeti elemet tervezetten a 34. Bercsényi 
Miklós Felderítő Zászlóalj bázisán hozzák létre13 Az ejtőernyős felderítő alakulat bázisán szervezett 
terrorelhárító kommandót belföldi és külföldi műveleteknél egyaránt alkalmazni kívánják. A felderítő 
zászlóalj haditechnikai eszközrendszere és képességei – az új feladatok hatékony ellátása érdekében – 
folyamatos fejlesztés alatt állnak. A nagy nyilvánosság előtt végrehajtott „Bevetési Irány 2005” gya-
korlaton bemutatták a felderítő zászlóalj terrorelhárítással kapcsolatos új képességeit. A gyakorlaton a 
zászlóalj egy különleges műveleti csoportjának helikopteres be és kiemelése volt látható, úgynevezett 
gyorskötél segítségével, amelyre egy különleges műveleti raj csatlakozhat, a megfelelő hevederekkel. 
A gyorsköteles eljárás alkalmas a raj bonyolult terepviszonyok közötti be és kiemelésre, akár lakott te-
rületen is, így alkalmas a terrorelhárító csoportok hatékony bejuttatására. A 34. Bercsényi Miklós Fel-
derítő Zászlóalj bázisán felállítás alatt álló új terrorelhárító kommandó megjelenésével hazánkban is 
létrejöhet egy kettős struktúra, amely szerint egy speciális rendvédelmi feladatra – a terrorelhárításra – 
egyaránt alkalmaznak katonai és rendőri erőket. 
 
A légideszant csapatok tevékenységének kiemelkedő rendvédelem-történeti eseményei 
A légideszant csapatok tevékenységi területeinek és szervezet-fejlesztési tendenciáinak rendvédelmi 
vonatkozásait kutatva felmerült a lehetősége egy rendvédelem-történeti kitekintésnek is.  

Ennek keretében megvizsgáltuk az ejtőernyős, vitorlázógépes és légi szállítású, illetve légideszant 
eljárással bevetésre kerülő különleges hadviselés erők rendvédelmi tevékenységhez kötődő második 
világháborús műveleteit. A szovjet, német, brit és amerikai, illetve magyar vonatkozásokat vizsgáltuk 
ezen a területen. Az összes vizsgált légideszant műveleten belül a rendvédelemhez köthető műveletek 
száma hozzávetőleg 10% volt. Olyan műveletekre figyeltünk első sorban, mint a fogolyszabadítás, (5 
ilyen műveletet találtunk) városok rendfenntartási céllal történő megszállása (5 művelet) és a 
diverzáns illetve gerilla csoportok blokírozása és felszámolása terepen (2 művelet). 

A vizsgálatok eredményeképpen több következtetés volt levonható. A második világháború során 
a légideszant csapatok rendvédelmi tevékenységgel összefüggő alkalmazása két fő okra volt visszave-
zethető: egyrészt a gyors beavatkozás, másrészt a meglepés igénye. A vizsgált, rendvédelemhez köthe-
tő légideszant műveletek egyik fontos jellegzetessége volt, hogy a végrehajtó csoport sok esetben vala-
milyen titkosszolgálat alárendeltségében tevékenykedő különleges műveleti erő vagy valamilyen tit-
kosszolgálati szervvel együttműködő légideszant alegység volt. Mindez ezen a területen a különleges 
műveleti erők kiemelt szerepére enged következtetni. 
 
A légideszant csapatok néhány fogolyszabadítási művelete 
Egy ismert példa a légideszant csapatok túszszabadítási műveletére: MUSSOLINI légideszant-komman-
dóval kivitelezett kiszabadítása a fogságból, 1943 szeptember 10-én. Az RSHA, a Birodalmi Biztonsá-
gi Főhivatal titkosszolgálati alárendeltségben tevékenykedő német Friedenthal Különleges Alakulatból 
és hagyományos ejtőernyős csapatokból összeállított légideszantot vetettek be. Az RSHA által lefoly-
tatott hosszas nyomozati és hírszerző munka után sikerült behatárolni a fogva tartott MUSSOLINI pozí-
cióját, akit a Gran Sassó 2900 méter magas hegyén, egy szállodában őriztek. A művelet végrehajtását 
egy ejtőernyős zászlóaljra bízták, ehhez csatlakozott az SS Friedenthal Különleges Alakulat 40 kom-
mandósa, Otto SKORZENY vezetésével. A szálloda előtt adódott egy nyílt terület, ahova vitorlázógép-
pel megoldható volt a leszállás. Itt landolt 12 db Gotha DFS 230 vitorlázóval a különleges erőkkel 
megerősített zászlóalj. A művelet sikeres végrehajtásának egyik kulcsa a légideszant alakulatok spe-
ciális deszant-eszközeinek használata volt. A Gotha DFS 230 deszant-vitorlázógépet már a besiklás fo-
lyamán nyitható fékernyővel és az orrészen elhelyezett fékezőrakétákkal látták el, így a gép képes volt 
30–50 méteres sík terepszakaszon biztonságosan landolni és megállni. A vitorlázógépen beérkező légi-
deszant erők egyik része megkezdte az épület elfoglalását, másik részüket a szállodához vezető drót-
kötélpálya biztosítására különítették ki. Az épületbe gyorsan és hatékonyan bejutottak az épületharcra 
és rohamműveletekre jól felkészített erők, a túsz kiszabadítása néhány perc alatt megtörtént. MUSSOLINIt 
ezután egy esetenként a légideszant csapatok által is alkalmazott speciális futárrepülőgépre, egy Fi-
156 Storch fedélzetére ültették. Ez a repülőgép – kis tömegének és különleges szárnykialakításának 
köszönhetően – képes volt igen kis sebességgel, rendkívül rövid területen le és felszállni, így a kisza-
badított tússzal a területet gyorsan elhagyhatták. Az ismertetett második világháborús példa alapján is 
látható, az ilyen műveletek rendszerint összetett szervezeti keretek közt zajlanak, klasszikus katonai és 
különleges hadviselés erők, titkosszolgálatok és rendvédelmi szervek együttes bevonásával. 

Néhány további, ezúttal fogolyszabadítással kapcsolatos példát is megemlítünk. Szövetséges hadi-
foglyok kiszabadítása céljából 1943 októberétől vetettek be ejtőernyős SAS különleges műveleti  kom-
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mandókat az angolok. Október 2-ától október 6-ig 61 fővel működött egy kommandó az ellenség mö-
göttes területein Ancona ás Pescara között. Ez alatt 50 szövetséges hadifoglyot szabadított ki. Július 
31-én egy újabb 23 fős SAS különleges műveleti csoportot dobtak le ejtőernyővel Le Mans térségé-
ben. Ez a csoport már eredményesen zavarta a visszavonuló ellenség mozgását, emellett 150 fő hadi-
foglyot szabadított ki.14 

 
A légideszant csapatok alkalmazása rendészeti célú megszállásra 
A szovjet légideszant csapatok a besszarábiai légideszant műveletnél hajtottak végre rendvédelmi jel-
legű bevetést. Két légideszant dandárt vetettek be 1940. június 29-én, amikor a szovjet hadsereg a ro-
mán haderő kivonását követően megszállta Besszarábiát. A szárazföldi haderőnem lovas és harckocsi 
csapatai gyors előrenyomulást hajtottak végre két kulcsfontosságú város, Izmail és Bolgrád irányába. 
A szárazföldi hadműveletek június 28-án kezdődtek meg. A légideszant csapatok tervezett feladata az 
volt, hogy szállják meg a városokat, akadályozzák meg az ott található objektumok, hidak és vasútvo-
nalak, illetve az úthálózat és ipari kapacitások felrobbantását és megsemmisítését a kivonuló román 
csapatok részéről és biztosítsák a területet a gépesített és lovas csapatok beérkezéséig. Három légi-
deszant dandárt a célterülettől 350 km. távolságra elhelyezkedő repülőtereken vontak össze. A szállí-
tási feladatokat 170 darab TB-3 repülőgép végezte. A három dandárból végül csak kettőt vetettek be, a 
harmadikat tartaléknak hagyták. A bevetés napján egy légideszant-dandárt Bolgrádtól 12 km-re dobtak 
le. A dandár a várost estig el is foglalta. A következő napon a dandár egyik zászlóalja elfoglalta Kagul 
városát is. A következő bevetni kívánt légideszant-dandárt eredetileg leszálló módszerrel kívánták 
deszantolni az Izmail város környéki repülőtereken. Mivel a légi felderítés adatai alapján úgy találták, 
hogy ez nem lehetséges, 30-án ejtőernyős dobással – nehézfegyverzet nélkül - deszantolták a dandárt, 
közvetlenül Izmail területén. A dandár még aznap megszállta a várost, és biztosította a város környéki 
létfontosságú útvonalakat is. A művelet folyamán fegyveres összetűzésre nem került sor a visszavonu-
ló román erőkkel. 

Athén térségében 1944 október 12-én vetettek be egy angol ejtőernyős zászlóaljat az egymással 
ellenséges görög irreguláris erők összetűzésének megakadályozására. A román hadsereg átállása miatt 
a Görögországot megszálló német csapatok erőik elvágásának megelőzése érdekében a gyors vissza-
vonulás mellett döntöttek. A német haderő október 4-ig bezárólag ürítette ki Athént, majd néhány na-
pon belül az egész országot. Ezt követően az országban belpolitikai feszültségek alakultak ki az angol-
barát és a baloldali beállítottságú ellenálló erők között. Mivel a baloldali irreguláris alakulatok voltak 
túlsúlyban, fennállt a veszélye Athén megszállásának. Az angol katonai felső vezetés egy hadtestet 
indított útnak azzal a feladattal, hogy szálljon partra Görögországban, és stabilizálja a belpolitikai vál-
ságot. A hosszú hajóút miatt a partra szállásra csak 13-án és 14-én kerülhetett sor, így az angol katonai 
vezetők gyorsabb megoldást kerestek Athén megszállásának megelőzésére és térségének stabilizálásá-
ra. 12-én a főváros melletti Mégara repülőtéren ledobtak egy ejtőernyős zászlóaljat. A zászlóalj ejtőer-
nyős ugrására erős szélben került sor, ami növelte a szétszóródást és a sérülések számát. A földet érést 
követően a zászlóalj biztosította a repülőteret, ahova vitorlázó gépeken az ejtőernyős alakulat mozgé-
konyságának fokozása céljából gépjárműveket deszantoltak. A zászlóalj járművein bevonult Athénbe, 
ahol a partra szálló erők harcelőőrseként hatékonyan beavatkoztak a zavargásokba, így nagy mérték-
ben hozzájárultak a stabilitás megteremtéséhez. 
 
A légideszant csapatok alkalmazása diverzáns és gerilla csoportok blokírozására és felszámolására 
Jugoszláv partizán csoportok felszámolása céljából alkalmaztak légideszantot 1944 május 25-én Dr-
varnál, két hegyivadász hadosztály bekerítő műveletének támogatására. A bevetést az SS Fallschirm-
jager 500 ejtőernyős zászlóalj15 hajtotta végre. TITO partizánjai a hegyekben folytatták gerillaharcukat. 
A német vezetés elhatározta, hogy megsemmisíti TITO főhadiszállását. A főhadiszállás egy fennsíkon 
volt Drvar közelében, egy mély barlangban. A fegyveres védelmet 12000 partizán látta el. Ellenük ke-
rült bevetésre a német légideszant-zászlóalj 800 embere azzal a céllal, hogy kössék le a partizánok erő-
it, amíg a főerők – két hegyivadász zászlóalj – elvégzi a terület bekerítését és megközelíti a partizánok 
főhadiszállását. Csak két hullámban voltak képesek a deszantot eljuttatni a célhoz, mivel nem biztosí-
tották a feladat végrehajtásához szükséges kellő számú szállító repülőgépet. Ráadásul öt órányi kü-
lönbséggel vetették be a két támadó deszant-hullámot. Az első, ejtőernyős légideszant hullám elfoglal-
ta Drvar városát. A második, vitorlázógépes hullámmal további 300 fő érkezett és kihasználva az első 
hullám által elért harcászati eredményeket, közvetlen támadást indított TITO főhadiszállása ellen. A 
bekerítést végző szárazföldi erők – a tervezett beérkezési időponthoz képest – jelentős késéssel köze-
ledtek a partizán főhadiszálláshoz. A két hegyivadász hadosztály csak másnap reggel mentette fel a 
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harcban álló SS zászlóaljat. A légideszant zászlóalj ez idő alatt felmorzsolódott, 800 emberéből 600 
odaveszett. TITO ugyan elmenekült a főhadiszállásról, de a partizánok erőit az ejtőernyős támadás va-
lóban lekötötte, és azok a bekerítést követően jelentős veszteségeket szenvedtek. 

1944 júniusa és augusztusa között ejtőernyős partizáncsoportok felszámolására egy magyar 
ejtőernyős zászlóaljat Beregszász majd Máramarossziget bázisról vetettek be, egyfajta deszant-
elhárító tartalékként. A feladat végrehajtását a térségben egyre növekvő számban ledobásra kerülő ma-
gyar–szovjet ejtőernyős diverziós (partizán) csoportok tették indokolttá. Ekkorra már rendelkezhetett 
információval arról a magyar katonai vezetés, hogy a német ejtőernyős csapatok sikeres bevetést haj-
tottak végre a Jugoszláv hegyekben tevékenykedő partizánok ellen. A katonai vezetés ezért májusban 
elrendelte az ejtőernyős zászlóalj mozgósítását ejtőernyős partizáncsoportok elleni tevékenységre. A 
szovjet hadsereg a magyar hadifoglyok diverzáns feladatok ellátására vállalkozó állományát – ösz-
szesen 391 főt – partizániskoláiban robbantásra és ejtőernyős ugrás végrehajtására képezte ki, majd 
szakasz erejű csoportokban, szovjet parancsnok-helyettessel, rádióssal és orvossal, esetleg robbantási 
szakemberrel megerősítve dobta le ejtőernyővel Magyarország észak-keleti területein. A diverziós 
csoportok bevetésének súlypontja a Munkács–Szatmárnémeti térség volt. A májustól szeptemberig be-
vetett 19 csoport többségét ott vetették be. A ledobott egységek rejtőzködését segítette az erdős-hegyes 
terep, amelynek tisztásain lehetőség nyílott a légi utánpótlás és erősítés fogadására is. A csoportok 
feladata a diverziós cselekmények végrehajtása, esetenként mélységi felderítő tevékenység mellett a 
helyi ellenállás szervezése volt. Május 10-én, Munkácstól északra dobtak le egy 22 fős magyar-szovjet 
ejtőernyős csoportot.16 Augusztus 8-án Munkácstól 15 km-re délre dobtak le egy 11 fős magyar-szov-
jet egységet.17 Augusztus 25-én éjjel három szállító repülőgép fedélzetén érkezett be egy 31 fős erősí-
tés és az utánpótlás, amelyet jelzőtüzekkel megvilágított területre dobtak le ejtőernyővel. Szeptember 
24-én éjszaka további utánpótlás és két fő erősítés érkezett légi úton. Augusztus 21-én Szatmárnéme-
titől északra, Máramarossziget térségében dobtak le egy 14 fős magyar-szovjet csoportot.18 Szeptem-
ber 20-án egy újabb 12 fős csoportot19 dobtak le itt. Szeptember 17-én Szatmárnémetitől délre dobtak 
le egy 21 fős magyar-szovjet csoportot20 két szállító repülőgép fedélzetéről. A magyar ejtőernyős zász-
lóalj június 5-én indult Pápáról Beregszászra, majd 27-én állományát a diverziós tevékenység súly-
pontjának áthelyeződése miatt Máramarosszigetre vezényelték. A zászlóalj szakasz-század szinten tel-
jesített járőr-feladatokat a környező területeken. Egy Ju-52-es szállító repülőgépekkel üzemelő repülő-
század ebben az időszakban a térségben tevékenykedett21. A zászlóalj települési területéhez közel, Ak-
naszlatinán egy kisebb repülőtér is rendelkezésre állt, így felmerült a szükség szerinti ejtőernyős alkal-
mazás gondolata is.22 A nagy területen szétszórva ledobott diverziós csoportok blokírozásánál és fel-
számolásánál elvileg hasznosnak bizonyult volna a zászlóalj alegységeinek ejtőernyős ledobása, erre 
végül mégsem került sor. A helyi hatóságok – főként a csendőrség – ugyanis általában hatékonyan szá-
molták fel a diverziós csoportokat, így elegendőnek bizonyult az ejtőernyős zászlóalj gépjárműves já-
rőrtevékenysége. Habár ennél a műveletnél nem került sor ejtőernyős deszant vagy légi szállítású mű-
velet végrehajtására, a tervezés szintjén mégis megjelent annak szándéka. 

1944 július 22-én a Dél-Franciaország területén elhelyezkedő Vercors-fennsíkon gerilla-csopor-
tok felszámolása céljából hajtott végre zászlóalj erejű légideszánt műveletet a német haderő.23 A légi-
deszánt két szárazföldi hadosztályt – többségében hegyivadász erőket – támogatott az irreguláris cso-
portok által megszállt fennsík elfoglalásában. A tengerszint felett 1000 méterre elhelyezkedő, rendkí-
vül elzárt Vercors fennsíkon a normandiai partraszállást követően vált tömegessé a francia gerillák 
jelenléte. Mintegy 6000 fő gerilla tevékenykedett ott, az erdős-hegyes terepnek köszönhetően viszony-
lag rejtve. A szövetségesek a nagy létszámú, jól szervezett gerillacsoport felfegyverzésére és kiképzésé-
re törekedtek, mivel a dél-franciaország területén tervezett partraszállás24 támogatására, esetleg na-
gyobb létszámú szövetséges légideszánt fogadására is alkalmasnak tartották ezt a katonai erőt, illetve 
a területet. A szövetséges titkosszolgálati szervek ejtőernyős deszant módszerrel juttattak el rádiós spe-
cialistákat, egy építőmérnököt és raj erejű különleges hadviselés erőt a francia ellenállók segítésére és 
irányítására. A további hatékony légi ellátás érdekében a mérnök vezetésével a gerillák megkezdték 
egy 1000×140 méteres tábori leszállópálya építését a fennsík legalkalmasabb területén, Vassieux vá-
rosa mellett. Még a leszállópálya elkészültét megelőzően, július 14-én – az addigi egy-két gépes 
szállításoktól eltérően – 72 db B-17-es jutatott el 800 db ejtőernyős konténerekben mintegy 300 tonna 
ellátmányt az ellenállók számára25. A német légierő észlelte a szövetséges utánpótlás-szállítási műve-
letet, és vadászgépeivel akadályozta a konténerek összegyűjtését. Az ejtőernyős konténerekkel aknave-
tőket és automata fegyvereket, lőszert és egyéb anyagokat juttattak el a gerilláknak. A nehézfegyverzet 
– könnyű hegyi ágyúk és páncéltörő ágyúk – eljuttatását a leszállópálya elkészülte után, leszálló mód-
szerrel kívánták megoldani.  
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A gerillák létszámának intenzív növekedése, az egy lépcsőben, nagy számú géppel végrehajtott 
légi ellátási művelet és végül a további erők és eszközök fogadását lehetővé tévő leszállópálya építése 
arra késztette a német katonai vezetést, hogy jelentős erők összevonásával megkezdje a gerilla-erők 
azonnali felszámolását. A német tervek a francia gerillák erőinek hatékony lefogásán alapultak, mivel 
el akarták kerülni, hogy a mozgékony ellenálló csoportok valamilyen irányba elhagyják a területet. 
Ennek érdekében jelentős repülő-erőket vontak össze a közeli repülőtéren,26 és bombázó bevetésekkel 
egy hetes intenzív előkészítésbe, a kulcsfontosságú objektumok és Vassieux rombolásába kezdtek. A 
gerillák erőinek hatékony lefogására a fennsíkot bekerítették, a támadást minden irányból egy időben 
kezdték meg, a fennsík középső területein elhelyezkedő leszállópályát és a környékbeli falvakat pedig 
egy légideszánt-támadással kívánták lefogni. A szárazföldi erők – főként hegyivadász csapatok – táma-
dása július 21-én kezdődött meg. A légideszantot ezzel egy időben vetették be. Vadászrepülőgépek in-
tenzív légi előkészítését követően, azok további támogatása mellett egy vitorlázógépes deszant-század 
elfoglalta a Vassieux melletti leszállópályát, rajta ütött az építést végző gerillákon és megszállta a kör-
nyező épületeket. Más vitorlázógépes szakaszok a környező falvakat támadták meg és foglalták el. A 
sikeres deszant-támadás jelentős veszteségeket okozott a gerilláknak, lehetetlenné tette a további légi 
ellátást, emellett a deszant ellenőrzése alá vonta a terület központi részén átfutó utakat, így megakadá-
lyozta a területet védő gerillaerők átcsoportosítását is. A deszant első hullámát alkotó 20 gépet köve-
tően további 25 vitorlázó – köztük Gotha közepes szállító vitorlázók – érkeztek be a területre. A de-
szant az esti órákban a leszállópálya körül, illetve az elfoglalt falvakra, mint megerődített támpontra 
támaszkodva védelembe ment át. A gerillák ugyanakkor mozgósították tartalékaikat és megkezdték a 
deszant bekerítését. A második harcnapon a gerillák erőikkel lerohanták a német deszant védőkörle-
teit, de – főként a támogató repülőgépek hatékony tevékenységének köszönhetően – rohamaikat sora 
visszaverték. A leszállópályára eközben szállító-repülőgépek fedélzetén, leszálló módszerrel érkezett 
utánpótlás és további erősítés. A gépek a visszaúton a német deszant sebesültjeit szállították el.27 A 
szállító repülőgépeket és a leszállópályát a gerillák tűz alatt tartották, jelentősebb veszteségek okozá-
sára azonban – megfelelő fegyverzet hiányában – nem voltak képesek. A szárazföldi támadás végül 
sikerrel járt, a német csapatok több ponton betörtek a fennsíkra és felvették a kapcsolatot a deszant 
erőivel. A fegyveres küzdelem intenzív szakasza a harmadik harcnapon véget ért, ezután még három 
hétig végezték az erdős terepszakaszok megtisztítását a német erők. 

 
A légideszantok rendvédelmi szerepével kapcsolatban eddig megjelent publikációink tanulságai 
A légideszant csapatok rendvédelemhez kötődő tevékenységi területeinek vizsgálatáról három publi-
kációnk jelent meg, a Kard és Toll című folyóirat hasábjain illetve a Rendvédelem-történeti Füzetek-
ben. A három publikációban leközölt főbb következtetések: 

„Katonai és rendvédelmi alakulatok a terrorizmus elleni harcban”28 Ebben a publikációban ösz-
szehasonlítottuk a rendvédelmi és katonai terrorelhárító alakulatok képességeit, a terrorelhárítás fogal-
mát, annak kötődését a rendvédelmi szervek – főként a rendőri csapaterő – karhatalmi tevékenység-
hez. Emellett vizsgáltuk a szervezett bűnözői csoport felszámolását, összevetve a haderő felderítő-di-
verzáns csoport felszámolása esetén végzett tevékenységével. Megállapítottuk, hogy a mélységi felde-
rítő csapatok speciális képességei közös vonásokat mutatnak a rendvédelmi szervek terrorelhárító cso-
portjainak egyes képességeivel. Kimutattuk, hogy terrorelhárító alakulatok létrehozása és szervezése 
területén létezik egy európai modell, amely a rendvédelmi szervekre épül, emellett létezik egy speciális 
katonai erő alkalmazására épülő angolszász modell is. Vizsgáltuk a titkosszolgálatok szerepét is. Vé-
leményünk szerint a jövőre vonatkozó legvalószínűbb szervezet-fejlesztési tendencia egy kettős mo-
dell kialakulása, mivel a rendőri és katonai alapon szervezett terrorelhárító csoportok képességei és 
működési lehetőségei jól kiegészítik egymást. Ebből következhet például a közös kiképzés lehetősége.  

„Légideszant alakulatok a terrorizmus elleni harcban29”  címmel közöltünk egy cikket ugyanott. 
34 ország terrorelhárító alakulatának vizsgálatát követően megállapítottuk, hogy azok 80%-a rendelke-
zik a légideszant fogalomköréhez köthető helikopteres légimozgékony képességgel. Ez leginkább az-
zal az igénnyel magyarázható, hogy a terrorelhárító csoport rövid idő alatt legyen eljutatható a terror-
cselekmény helyére. Tehát elsődlegesen nem a közvetlen alkalmazásnál, hanem a légimozgékony cél-
területre szállításnál jelentkezik a terrorelhárító csoportok légideszant jellege. (Ugyanakkor az objek-
tumokba behatolás végrehajtásánál a terrorelhárító kommandók gyakran alkalmaznak alpin-technikát, 
ami szerves részét képezi a helikopteres légideszant egységek harceljárásának.) Megállapítottuk továb-
bá, hogy a terrorelhárító alakulatok 50%-át napjainkban a mélységi felderítő, illetve különleges had-
viselés erők bázisán szervezik, ezáltal az érintett országok katonai erőt alkalmaznak, illetve katonai 
erőt is alkalmaznak egy rendvédelmi feladatra. Kimutatható, hogy a katonai alapokon szervezett ter-
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rorelhárító csoportok létrehozásának egyik fő oka a külföldi alkalmazás igénye. A katonai alapon szer-
vezett terrorelhárító csoportokkal kapcsolatban kimondható, hogy a műszaki-üzemeltetési és kiképzési 
feltételek egy része a haderő bázisán inkább rendelkezésre áll. 

„Katonai erők rendvédelmi szerepkörben – légideszant alakulatok a terrorizmus és a szervezett 
bűnözés elleni harcban”. címmel Hegedűs Ernő tartott előadást a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság konferenciáján. A konferencia lehetőséget teremtett a szakterü-
let művelőivel folytatott személyes konzultációra. Az előadás írott változata a Rendvédelem-történeti 
füzetek című tudományos periodikában jelenik meg.30 

 
Konklúzió  
A napjainkban egyre erősödő tendencia, amely szerint a légideszant csapatokat fokozódó mértékben 
vonják be a válságkezelés és a terrorelhárítás feladataiba, már a történeti előzmények szintjén is beha-
tárolható. Ezek a tevékenységi formák részben a rendvédelem körébe sorolhatók, így sok esetben do-
kumentálható az együttműködés, illetve területek közötti átfedés a rendvédelmi szervekkel. Számos al-
kalmazási példán nyomon követhető a titkosszolgálatok, a különleges hadviselés erők és a légideszant 
csapatok együttműködése, illetve a speciális deszant eszközök használata. Az is jól nyomon követhető 
a példákon, hogy egy túszszabadítási művelet hatékony végrehajtásához különféle szervezetek közötti 
összehangolt együttműködésre és speciális eszközökre van szükség. A második világháború során a 
légideszant csapatok rendvédelmi tevékenységgel összefüggő alkalmazása két fő okra volt visszavezet-
hető: egyrészt a gyors beavatkozás, másrészt a meglepés igénye volt az, ami indokolta az ilyen jellegű 
– légimozgékony és légideszant képességekkel bíró – katonai erő alkalmazását. (A tanulmányban be-
mutatott műveletek eklatáns példái annak, hogy a rendvédelemtől a katonai elemek nem idegenek. a 
szerk.)31 
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