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SZAKTÖRTÉNET 
A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK  

ALKALMAZÁSÁNAK, HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK 
ÉS SZERVEZETÉNEK FEJLŐDÉSE (1933-1945) 

II. RÉSZ. 
Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1 

A folyóirat előző számában megjelent I. RÉSZ-ben a magyar 
légideszant csapatok alkalmazási elveit és jelentősebb műveleteit mu-
tatta be a tanulmány. 

2. A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK HADITECHNIKAI 
ESZKÖZEI 

2. 1. A légideszantcsapatok légi szállító- és deszanteszközei 

Az 1939 mintájú Hehs-féle kettős gyakorló ejtőernyő (39 M gy.) 
tervezése és gyártása hazai bázison történt. A székesfehérvári repülőgép-
javító üzemben a repülőgépek mellett az akkor rendszerben álló német és 
olasz pilóta-mentőernyők javításait is elvégezte a szakállomány. Az üzem 
egyik mérnöke, Hehs Ákos százados többéves tapasztalattal rendelkezett 
az ejtőernyő-javítás területén, emellett számos külföldi ejtőernyőgyártó 
céggel is kapcsolatot tartott. Bertalan Árpád őrnagy biztatására Hehs 
százados egy új típusú ejtőernyőt tervezett és gyártott le 1939-re. A 
Központi Repülőgépjavító Üzem így 1600-2000 pengő áron volt képes 
ejtőernyőket szállítani a honvédségnek, ami a külföldi gyártmányok 
árának mindössze a fele volt. A 63,5 m2 felületű, 9 m átmérőjű ejtőenyő 
100 kg terhelés mellett 5 m/s süllyedési sebességet garantált. Egy 44 m2 
felületű tartalékernyővel együtt alkalmazták. A főernyőt nagy magas-
ságból végrehajtott, kis magasságú nyitással kombinált ugrásokhoz ki-
egészítő stabilizátor ernyővel szerelték fel. A kis méretű, 4 m2 felületű 
stabilizátor-ernyő lehetővé tette a teljes fegyverzettel ugró ejtőernyős 
katona szabályozott, perdülésmentes és stabil zuhanását, egészen a fő-
ernyő kis magasságon végrehajtott nyitásáig, biztosította továbbá az 
ejtőernyős-kötelék szétszóródásmentes deszantolását is2. Biztonságos 
nyitási magassága 300 m volt. Hátránya az volt, hogy tervezésekor nem 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanára. 
  Hegedűs Ernő százados, MH HTEK. 
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volt szempont a gyors nyitási folyamat3, így a kis magasságú ugrás ezzel 
a típussal problémát okozott. A Hehs-féle ejtőernyő világviszonylatban is 
magas színvonalon állt, számos szabadalmi oltalommal védett megoldást 
tartalmazott. Korszerűsített változatait 40 M és 43 M megnevezéssel je-
lölték. Az 1943-as harceljárás-váltásig sikerrel szolgálta ki az ejtő-
ernyőscsapatok igényeit. Ekkor a kis magasságon végrehajtott, bekötött 
ugrásra alapozott harceljárás egy stabilizátor-ernyő nélküli, gyors nyitású 
ejtőernyő létrehozását igényelte, ami a hazai repülőmérnöki bázison és 
gyártókapacitással is megoldható lett volna. A magyar ejtőernyőgyártás 
és – fejlesztés 1943. utáni lehetőségeit azonban jelentősen gátolta az a 
sajnálatos tény, hogy Hehs Ákos mérnök századost – megfelelő szárma-
zási igazolások hiányában – leszerelték a honvédség-től.4 A Hehs-féle 
deszanternyő leváltását így a német RZ-20 deszanternyő beszerzésével, 
majd a licenc gyártásával5 valósították meg jelentős késéssel. 

A teherejtőernyők és ejtőernyős-teherkonténerek rendszeresíté-
sére is sor került az ejtőernyőscsapatoknál, a nehéz fegyverzet 
deszantolása érdekében. Hosszas kísérletezés után, 1940. májusában a 
fehérvári üzemben elkészültek a tökéletesített ejtőernyős-konténerek. 
Ezekben a fém konténerekben géppuskát, aknavetőt, nehézpuskát, 
tányéraknákat, rádiót, robbanóanyagot, hét részre szerelt hegyi ágyút, 
összecsukható kerékpárt és lőszert6 deszantoltak az ejtőernyőscsapatok. A 
szállító-repülőgépeken külön felfüggesztési pontokat képeztek ki a 
teherkonténereknek. A megfelelő magasságban történő nyitásról a fehér-
vári javítóüzemben előállított nyitóautomaták gondoskodtak. Nagyobb 
terheket – például az utánpótlás-ledobási műveleteknél – több ejtőernyő-
vel deszantoltak. 

Speciális ejtőernyős-ruházatot is kifejlesztettek. 1940-ben az ala-
kulathoz megérkeztek az ejtőernyős ugráshoz nélkülözhetetlen ruházati 
felszerelések és védőeszközök. Ejtőernyős-overál, repülősapka, és az 
ugráshoz kiemelten fontos, a bokát jól tartó, vastag gumitalpú fűzős 

                                                      
3 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 265, 290. o. 
4 Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
213-214. o. 
5 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 339. o.  
6 Uo. 294. o. 
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csizma. Az ugrásokhoz ekkor vezették be a bőrből készült védősisak 
használatát. 

A Rubik R-11b Cimbora deszant vitorlázó-kiképző repülőgépet 
kimondottan a katonai deszantkiképzés igényei alapján fejlesztették ki 
1941-ben7. A faépítésű, felsőszárnyas, 15 méter fesztávolságú vitorlázó-
repülőgép egymás mögötti üléskialakítással épült, szerkezeti tömege 180 
kg, maximális felszálló tömege 360 kg volt. Ez volt az első hazai 
gyártású kétkormányos, vontatásra is alkalmas kiképző-vitorlázógép. A 
kétkormányos kialakítás lehetővé tette a kezdő pilóták gyors és hatékony 
kiképzését. A gép tervezésekor elsődleges szempontként kezelték a 
vontatás gyakorlásának lehetőségét.  

A DFS Krainch deszant vitorlázó-kiképző repülőgépet 1935-ben 
tervezték és építették Németországban8. A vállszárnyas, 18 méter 
fesztávolságú vitorlázógép egymás mögötti üléskialakítással épült. 
Szerkezeti tömege 250 kg, maximális felszálló tömege 440 kg volt. A 
kétkormányos kialakítás lehetővé tette a haderő pilótanövendékeinek és 
deszantpilóta-állományának hatékony kiképzését. A deszantvitorlázó-
pilóták ezzel a típussal a vontatás gyakorlása mellett a harcszerű 
leszállást is gyakorolhatták. A német szövetséges 1944-ben három 
darabot adott át ebből a típusból részünkre. 

A Rubik R-08 Pilis vitorlázó-kiképző repülőgépet a haladó szintű 
vitorlázó-kiképzés elősegítésére fejlesztették ki9. Az együléses, vállszár-
nyas, 14 méter fesztávolságú, faépítésű vitorlázó-repülőgép szerkezeti 
tömege 150 kg, maximális felszálló tömege 250 kg volt. Indítása 
vontatással történt. A vitorlázógép korai változatait féklappal, az 1943-tól 
gyártott gépeket zuhanóféklappal szerelték fel. A gép csúszótalpas 
futóművel rendelkezett. 

Az M-22 deszant vitorlázó-kiképző repülőgépet részben a katonai 
deszantkiképzés igényei alapján, a professzionális szintű vitorlázó-

                                                      
7 Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1988. 16. és 99-100. o. 
8 Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
527. o. 
9 Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1988. 91-95. o. 
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kiképzés elősegítésére fejlesztették ki 1942-ben10. A faépítésű, váll-
szárnyas, 15 méter fesztávolságú vitorlázó repülőgép együléses kivitelben 
épült, szerkezeti tömege 160 kg, maximális felszálló tömege 250 kg volt. 
Tervezésekor figyelembe vették a vontatás lehetőségét is. A honvédség 
részére szállított gépeket felül szürke, alul világoskék álcázófestéssel lát-
ták el11. A hazai vitorlázógépek között zuhanóféklappal elsőként fel-
szerelt eszköz12 engedélyezett zuhanósebessége 260 km/ó volt, de 350 
km/ó sebességnél is stabilan repült. Korlátozások nélkül műrepülhető 
volt. 

A Rubik R-21 típusjelű deszantszállító-vitorlázógép a magyar 
deszantvitorlázó-program utolsó, leglényegesebb produktuma volt13. A 
katonai vezetés 1942-ben jutott hozzá14 a német Gotha Go-242 közepes 
deszant-vitorlázógép műszaki dokumentációinak egy részéhez, így a 
harcászati-műszaki követelményeket ennek alapján írták ki a terve-
zőirodák – az esztergomi Aero Ever és a Repülő Müszaki Intézet – 
részére. Még ebben az évben megtörtént a két benyújtott pályamunka 
elbírálása. Az illetékesek – valószínűleg az esztergomi Rubik-konstrukció 
kedvezőbb aerodinamikai paramétereket garantáló önhordó szárny-
kialakítása miatt – az R-21 típusjelzésű konstrukció megvalósítása mellett 
döntöttek. A 23 méter fesztávolságú, felsőszárnyas, kettős törzsnyúl-
vánnyal és osztott vezérsíkkal megépített vitorlázógép az ekkorra a 
teljesítménygépek építése terén is nagy tapasztalattal rendelkező Rubik 
Ernő letisztult formavilágát hordozta magán, garantálva a kimagasló 
repülési tulajdonságokat. A fülke üvegezése a törzs kontúrjába símult. Az 
enyhén nyilazott belépőéllel rendelkező, a szárnyvég felé vékonyodó, 
elliptikus végződésű szárny és a külső géppuskaállványok hiánya 

                                                      
10 Uo. 16; 99. és 100. o. 
11 Uo. 76-78. o. 
12 Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
6. o. 
13 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 460-461. és Jereb Gábor: Magyar vitorlázó repülőgépek. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988. 17. o. 
14 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 283-284. o.  
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garantálta a magas siklószámot15, ami lehetővé tette a célterülettől minél 
távolabb végrehajtott leoldást. Ez a tulajdonság kiemelt fontosságot 
nyert, mivel a katonai vezetés éjszakai diverziós, illetve roham-
bevetéseket is tervezett a deszant-vitorlázógéppel. Kategóriáját tekintve 
az R-21 a németek által alkalmazott rohamdeszant-vitorlázó és a közepes 
szállító-vitorlázó között helyezkedett el. Ez a méret – kedvező körülmé-
nyek között – még lehetővé tette rohamdeszant-műveletek végrehajtását, 
ugyanakkor kapacitása már lehetővé tette a rendel-kezésre álló nehéz-
fegyverzet szétszerelésmentes és gyors deszantolását is.A 2300 kg 
szerkezeti tömegű vitorlázó 15 fő felfegyverzett katona, vagy 1,7-2 tonna 
teher szállítására volt alkalmas. A törzs hátsó részen járművek 
berakodására is alkalmas nagyméretű tehertér-ajtóval rendelkezett16. A 
törzs-nyúlvány és a vezérsík kialakítása megkönnyítette a nagyméretű 
terhek ki és berakodását. Képes volt 40 mm-es gépágyú, könnyű terepjáró 
gépkocsi vagy oldalkocsis motorkerékpár szállítására. Csúszótalpas 
futóműve lehetővé tette a leszállást gyakorlatilag bármilyen viszonylag 
sík terepszakaszra. A törzs oldalán kialakított öt ablak – és az alattuk 
kialakított nyílás – biztosította, hogy a szállított lövészek tüzelhessenek 
fegyvereikkel. Vontatására Junkers Ju-52, Ju-87, Heinkel He-111 
típusokat, illetve főként a hazai gyártásból 1943-tól rendelkezésre álló 
Messerschmitt Me-21017 nehézvadászt alkalmazhattak. A katonai vezetés 
első megrendelése tíz vitorlázó legyártását írta elő. Az első öt R-21 
vitorlázógépet – a deszantvitorlázó-kiképzőprogram előrehaladtával 
összhangban – 1943-ban kezdték gyártani és 1944 őszéig 80%-os 
készültségi állapotig folytatták a gyártást. A háború eseményei azonban 
ekkorra elérték a gyártó cég telephelyét is, így – habár a gépeket további 
munkálatok reményében elszállították – a program megszakadt. 

                                                      
15 A deszant-vitorlázógép leoldási ponttól mért behatolási távolságára a 
siklószám mértéke jelentősen kihat. A siklószám „egyszerű értelmezése: az a 
távolság, amelyet a repülőgép vízszintes irányba halad, miközben egy métert 
süllyed. A legjobb vitorlázó-repülőgépek siklószáma eléri az 50-et.” Szabó 
József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 314. o. 
16 The Rise and Demise of a Weapon. Air Enthusiast, 1972. március, 126-130. o. 
17 A magyar ipar 1943-tól naponta egy Me-210 nehézvadász repülőgépet 
gyártott, így összesen 270 darabot gyártottak le, ami tekintélyes mennyiség.            
M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
54. o. 
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1. ábra: Rubik R-21 típusjelű deszant-szállító vitorlázógép 

A költséges szállító-repülőgépek beszerzésének kérdése egészen 
1944-ig – a hazai szállítórepülőgép-gyártás megindulásáig – sarkalatos 
pontja volt a magyar légideszantcsapatok fejlesztésének. A különböző 
repülőgéptípusok beszerzését 1941-ig többségében – a harmincas évek 
együttműködési politikájára jellemző – olasz forrásból, azután német 
gyártóktól szerezte be a magyar légierő. A repülőgéptípusokat 
beszerzésüknek és rendszeresítésüknek megfelelő időrendi sorrendben 
ismertetjük. 

A Caproni Ca 101/3m könnyűbombázó és szállító repülőgép be-
szerzését 1933-ban kezdték meg. Az 1932-ben tervezett, hárommotoros, 
vászonborítású, acélcső-rácsszerkezetű, dúcolt szárnykialakítása és merev 
futóműve miatt korszerűtlen konstrukciójú repülőgép 230 km/h sebesség-
re volt képes. A 1000 km hatótávolságú repülőgép fedélzetén 2100 kg 
hasznos teher vagy 6 felfegyverzett ejtőernyős volt szállítható18. A gépből 

                                                      
18 Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
285. o. 

 



 165 

a katonai vezetés 15 darabot rendelt az olasz partnertől19, amelyek 
először éjszakai bombázóként, majd 1939-től ejtőernyős-szállítógépként 
üzemeltek. Az elavult gépek 1942-ben az ejtőernyős-zászlóaljtól a keleti 
hadszíntérre kerültek. 1944-ig teljesítettek szállítási feladatot. A kis 
teljesítményű, lassú repülőgép inkább csak az ejtőernyőscsapatok 
békeidős kiképzésére volt alkalmas, harci alkalmazásra kevésbé. 

A Savoia-Marchetti SM-75 közepes szállító repülőgép volt az első, 
harci alkalmazásra is képes típus a magyar légierő kötelékében. A 
hárommotoros, alsószárnyas, behúzható futóművel szerelt típust az 1936-
ban világrekordot repült SM-73 utasszállító repülőgépből alakították ki. 
A szintén SM-73 típusból kifejlesztett Savoia-Marchetti 79 és 81 szállító 
repülőgépeket ezres nagyságrendben üzemeltette az olasz légierő. A 
spanyol, a román és a német légierőnél is repülték, egészen a háború 
végéig. Az SM-75 3600 kg hasznos terhelést, vagy 24 fő ejtőernyőst 
szállíthatott 2300 km távolságon. Korszerű aerodinamikai kialakításának 
köszönhetően végsebessége 370 km/h volt. Magyarországon polgári és 
katonai felhasználók is üzemeltették a típust. 1939 augusztusában az 
ejtőernyős-alakulat szállítókapacitása 5 db SM-75 típusú szállítógéppel 
bővült, amelyekre az ejtőernyős ugrás érdekében a gyári ajtókon kívül 
még egyet felszereltek. 1940-ben a gépek további átalakításon estek át: a 
Weiss-Manfréd művek szakemberei két géppuskaállással, ejtőernyős-
konténer-ledobóval és – a gyors gépelhagyás érdekében – még egy 
ajtóval szerelték fel őket20. (Az ajtókat a polgári változaton alkal-
mazottnál nagyobb méretűre képezték ki, hogy a felszerelt ejtőernyős 
katonák is kiférjenek rajtuk.) Az Olaszországból rendelt Breda típusú 
12,7 mm-es ikergéppuska a forgatható kupolában jelentős tűzerőt 
képviselt. Ezt egy további, állványra szerelt 12,7 mm-es géppuska 
egészítette ki a törzs hátsó részén, fokozva a gép tűzerejét. A 
repülőgépeket hazai gyártású K-14 csillagmotorral szerelték fel, a korai 
motorvariánsokon azonban a hűtés és az olajrendszer még nem volt 
tökéletes21. Műszaki problémák jelentkeztek a nem teljesen fém építésű 

                                                      
19 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
74-75. o. 
20 Suba János: Ejtőernyős hadművelet tragédiával. Haditechnika, 1994. 4. sz. 11-
13. o. 
21 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 304. o.  
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Savoiák szabad ég alatti tárolása miatt is, mivel nem építettek 
hangárokat számukra. A gépek már a békeidős használat során is 
gyorsan amorti-zálódtak. Rendszeresen hibajelenségek mutatkoztak a 
motornál, a légcsa-varnál és a hidraulika-rendszernél is. Kétségtelen, 
hogy a többször átalakított, első generációs hidraulikával felszerelt, 
tárolási körülményekre érzékeny repülőgép fokozott gondosságot 
igényelt a műszaki kiszolgálás területén. Egyúttal további korszerűsítést 
kívánt meg a mérnököktől. A motor hűtési és kenési problémáit 1941-re 
orvosolta a WM Repülőgép és Motorgyár motorfejlesztési osztálya. A 
kompresszió-viszony megnövelésével a motor teljesítményét 860 LE-ről 
1030 LE-re növelték, gazdaságosságát is fokozták22. Közvetlenül 
műszaki hibából nem származott repülőesemény a típus üzemeltetése 
során. Az öt katonai alkalmazásba vett repülőgépből egy túlterhelés és a 
rakomány megcsúszása23, egy másik a sűrű köd, a harmadik hibás 
leszállás miatt semmisült meg. Az SM-75 szállító repülőgépek 1945-ig 
maradtak használatban. Ez a repülőgép volt a magyar ejtőernyős-
alakulatok legkisebb darabszámban alkalma-zásba vett szállító repülő-
gépe, jelentősége mégis nagynak mondható, mivel alkalmazása lehetővé 
tette az ejtőernyős-zászlóalj felállítását, hatékony kiképzését és első harci 
bevetését. 

2. ábra: Savoia-Marchetti SM-75 közepes szállító repülőgép 

                                                      
22 Csanádi – Nagyváradi – Winkler: A magyar repülés története. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1977. 209. o. 
23 Farkas Gábor – Lajtai János: Székesfehérvár repüléstörténete I. Dunatáj Kiadó, 
Dunaújváros, 1997. 93. o. 



 167 

 

A Fiat G-12 közepes szállító repülőgép beszerzését 1941-ben kezd-
ték meg, amikor az ejtőernyőscsapatok növekvő létszáma, és a fejleszté-
sükre vonatkozó tervek nyilvánvalóvá tették a szállító repülőgéppark 
fejlesztésének szükségességét. Az 1940-ben tervezett, hárommotoros, be-
húzható futóműves, korszerű aerodinamikai kialakítású repülőgép 390 
km/h sebességre volt képes. A 3100 km hatótávolságú gép fedélzetén 
6100 kg hasznos teher vagy 24 felfegyverzett ejtőernyős volt 
szállítható24. Teljesen fémépítésű konstrukció volt, nem rendelkezett 
viszont fegyverzettel. A repülőgép rendszeresítése nem jelentett 
különösebb ka-pacitás-növekedést az élőerő szállítása területén. A 
hasznos terhelhetőség azonban közel kétszer magasabb volt az 
előzőekben használt típusokénál. 1943 tavaszán a megrendelt 13 gépből 
megérkezett az első Pápára25, az ejtőernyős-szállítószázad állományába. 
A Dunai Repülőgépgyár Rt. az alkalmazó igénye szerint kisebb 
átalakításokat végzett a gép ajtónyílásán. A megrendelt mennyiségnek 
csak harmada, összesen négy gép érkezett be 1944-ig, azonban ez a 
mennyiség is jelentős szállítókapacitás-növekedést jelentett az 
ejtőernyőscsapatoknál. 1944 augusztusában a németek további 7 db Fiat 
G-12 szállítógépet adtak át a magyar légi-erőnek. 

A Heinkel He-111 közepes bombázó 1941-ben jelent meg a ma-
gyar légierőnél. Ennek a repülőgépnek az adatait már részletesen ismer-
tettük a német légideszantcsapatok haditechnikai eszközeit ismertető 
résznél26, ezért itt csak a típus hazai alkalmazásának történetét írjuk le. 
Az 1936-ban tervezett He-111 bombázó eredeti szerepkörében 1941-re 
elavult, ezért igyekeztek a repülőgépnek más feladatot találni. A magyar 
légierőnél az 1942-ig beérkezett 6 db repülőgépet távolfelderítő felada-
tokra alkalmazták. Hamar bebizonyosodott, hogy erre a feladatra sem 
kimondottan megfelelő27. A német légierőnél a 15 fő szállítására alkal-

                                                      
24 Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
285. o. 
25 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
65. o. 
26 Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A német légideszant fegyvernem 
alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1930-
1945) I. Katonai Logisztika 2005. 12. évf. 1. sz. és 2005. 13. évf. 3. sz. 
27 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 282. o.  
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mas gépet széles körben alkalmazták ejtőernyőscsapatok szállítására, il-
letve utánpótlás ejtőernyős-deszantolására, emellett vitorlázógépeik 
vontatására. Amikor 1942-ben – az egyébként nagyszámú egyéb típus28 
mellett – a távolfelderítő alakulatoknál megjelent 28 db korszerű Junkers 
Ju-88 típusú repülőgép, lehetőség mutatkozott az összesen nyolc darab 
elavult He-111-es átcsoportosítására a szállítógép-hiánnyal küszködő ej-
tőernyőscsapatokhoz. Ezen a területen azonban bizonyos késés mutatko-
zott. Már ebben az évben konkrét tapasztalatokat gyűjthetett egy német 
kiképzésen részt vevő ejtőernyőscsoport a He-111-es ejtőernyős alkalma-
zásáról. A magyar csapatok kiképzése a típusból végrehajtott ugrásra 
mégis csak 1944 nyarán történt meg,29 amikor további 12 db He-111-est 
adott át a német szövetséges. Az átadott gépeket Budapest légi ellátásánál 
vitorlázó-vontatásra és ejtőernyős-teherdobásra vetette be a magyar légi-
erő. Összesen 20 db-os mennyiségével ez a repülőgép volt a magyar 
ejtőernyős-alakulatok második legnagyobb darabszámban alkalmazásba 
vett szállító repülőgépe. Alkalmazására csak jelentős késéssel került sor. 

A Junkers Ju-86 K közepes bombázó repülőgépet is meg kell em-
líteni magyar légi szállítókapacitás vizsgálatakor, annak ellenére, hogy 
az ejtőernyős szállítószázadnál nem alkalmazták ezt a típust. Az 1934-
ben kettős, szállító és bombázó feladatra tervezett német repülőgép 3000 
kg hasznos terhelés szállítására volt képes. A közepes bombázóból 1938-
ban jelentős mennyiséget, 66 darabot kapott a magyar légierő. A kétmo-
toros repülőgépet hazai gyártású K-14 csillagmotorral szerelték. A német 
légierő a háború első évében He-111 típussal váltotta le a Ju-86-ost, így 
annak ejtőernyős-szállító vagy vitorlázó-vontató szerepkörben alkalmazá-
sával nem foglalkoztak. Ejtőernyős-alkalmazásra magyar viszonyok kö-
zött sem került sor, a harcoló alakulatok légi ellátásában és a sebesültszál-
lításban azonban 1941-től annál nagyobb szerepet kapott az alacsony 
sebessége miatt30 bombázóként már nem alkalmazott repülőgép. A 10-15 
fő szállítására képes, robusztus futómű-kialakítású repülőgéppel gyak-  
ran hajtottak végre leszállást a harcoló csapatok közvetlen közelében, 

                                                      
28 Távolfelderítésre további 18 db Heinkel He-70; 10 db Dornier Do-215 és 5 db 
egyéb repülőgép állt rendelkezésre. 
29 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 68. és 83. 
o. 
30 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
75-76. o. 
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szükségrepülőtereken. A segédszárnyas-ívelőlapos szárnykialakítás miatt 
rövidtávon is képes volt a fel- és leszállásra31. Az elavult, nagy számban 
rendszeresített bombázó repülőgép bevonása a szállító feladatokba lehe-
tővé tette, hogy a valóban ejtőernyős-feladatokra alkalmazható típusok – 
az SM-75; Ju-52 és G-12 típusú repülőgépek – az ejtőernyős szállítószá-
zadnál tevékenykedhessenek. 

A Junkers JU-52 közepes szállító repülőgép 1941-ben jelent meg 
a magyar légierő haditechnikai eszközei között. A repülőgép adatait a 
német légideszantcsapatok haditechnikai eszközei között már szintén 
részletesen ismertettük32. A Ju-52 típusú közepes szállító repülőgép első 
hét példányát a polgári légi közlekedés részére szerezték be 1936 és 1941 
között. A katonai kiegészítő rendszerekkel nem rendelkező repülőgépeket 
1942-ben vonultatták be a légierőhöz, személyzetükkel együtt. Ugyan-
ebben az évben a Junkers céggel megállapodást írtak alá a Ju-52/3mg 
katonai kiegészítő rendszerekkel felszerelt szállítógép-variáns magyar-
országi licencgyártásáról. A gyártás 1944-ben indult meg egy budapesti 
cégnél33, ahonnan az év folyamán 20 db repülőgép érkezett a légierőhöz. 
A repülőgép számos ponton eltért az addig rendszerben álló változattól. A 
törzs hátsó részén, felül, egy körsinen géppuskát helyeztek el, továbbá 
lehetővé tették két golyószóró használatát a hátsó ablakokból. A pilóta és 
a lövész védelmére páncélzat szolgált. Az ejtőernyős alakulatok számára 
a szárnyakon ledobható ejtőernyős-konténereket helyeztek el, a törzs jobb 
oldalán pedig nagyméretű rakodóajtót képeztek ki a fegyverzet 
berakodására. Összesen 27 db-os mennyiségével ez a tipus volt a magyar 
ejtőernyősalakulatok által legnagyobb darabszámban alkalmazásba 
vehető szállító repülőgép. 

                                                      
31 Uo. 55. o. 
32 Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A német légideszant fegyvernem 
alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1930-
1945) I. Katonai Logisztika 2005. 12. évf. 3. sz. és 2005. 12. évf. 4. sz. 
33 Az eredetileg 260 repülőgép gyártását célzó tervek eredménye végül 
mindössze 30 gép legyártása volt. M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierő elméleti – technikai – szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-
1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 48. és 51 o. 
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Az RMI-5 (X/U kísérleti jelzésű) közepes szállító repülőgép 
kivitelezését 1943-ban kezdték meg a Repülő Műszaki Intézet ferihegyi 
kísérleti műhelyében. A tervezés még 1941-ben indult, amikor az 
ejtőernyőscsapatok megjelenése miatt nyilvánvalóvá vált a szállító 
repülőgépflotta fejlesztésének szükségessége. Kifejlesztésénél a korszerű 
német Focke-Wulf Condor szállító repülőgép műszaki jellemzőit és 
kialakítását vették alapul. A fejlett magyar repülőiparra és tervezői 
kapacitásra támaszkodva célul tűzték ki egy, a rendelkezésre álló közepes 
szállítógépeknél korszerűbb, a háború után polgári alkalmazásba vonható 
repülőgép létrehozását. A fejlesztés folyamán figyelembe vették a polgári 
légi közlekedési vállalat (MALERT) utasrepültetésre vonatkozó igényeit 
is. A négymotoros, korszerű aerodinamikai kialakítású RMI-5 fesztá-
volsága 25 méter, szerkezeti tömege 5600 kg volt. A 320 km/h sebességre 
képes, 1500 km hatótávolságú repülőgép a tervek szerint 3,5 tonna 
hasznos teher, vagy 20 felfegyverzett ejtőernyős és teherkonténereik 
szállítására volt képes. A tervek szerint 480 LE teljesítményű soros, 
léghűtéses, nyolchengeres motorok kerültek volna beépítésre. A behúz-
ható futómű és a kis homlokfelületű soros léghűtéses motorok kis lég-
ellenállást és kedvező gazdaságossági paramétereket biztosíthattak volna. 
A szállítórepülőgép-program a már rendszeresített, és licencként megvá-
sárolt német kiképző repülőgép34 gyártási- és fődarab-kapacitására épült. 
A gyakorló gépek gyártásához hasonlóan, a sárkányszerkezetet teljes 
egészében a hazai ipar gyártotta volna, motorok tekintetében pedig az 
Arado As-411 motor 1944-ben megkezdett gyártására35 építettek. Az első 
repülőgép építése 1944-ben már előrehaladott állapotban volt, amikor egy 
szövetséges bombatámadás megsemmisítette. 

 

                                                      
34 A magyar légierőnél 1941-ben rendszeresítették az Arado Ar-96 gyakorló 
repülőgépet. A budapesti MÁVAG megvásárolta a repülőgép és a soros, 
léghűtéses nyolchengeres As-411 motor gyártási licencét. A motorok gyártásával 
a győri MWG RT-t bízták meg. 1944-ig közel száz gép alkatrészei készültek el, 
de összeszerelésükre már nem került sor. M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi 
Honvéd Légierő elméleti – technikai – szervezeti fejlődése és háborús 
alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 43. és 53. o; valamint Bonhardt 
– Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Zrínyi, 
Budapest, 1989. 412. o.  
35 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 385. o. 
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3. ábra: RMI-5 közepes szállító repülőgép 

2. 2. A légideszantcsapatok járműtechnikai eszközei 

A Csepel WM 16”-os összecsukható katonai kerékpár 1941-től 
került az ejtőernyőscsapartokhoz. A kerékpárt az ejtőernyős-zászlóaljak 
felderítő-alegységeinél rendszeresítették. A csepeli gyárban az ejtő-
ernyőscsapatok számára egy, a szabvány katonai kerékpárnál kisebb, 16”-
os kerékkel szerelt, egymásba csúszó vázelemek segítségével 
szétszerelhető és összecsukható kerékpárt fejlesztettek ki, amelyből a 
háború végéig néhány száz darab került legyártásra36. Az ejtőernyős 
teherkonténerben ledobható összecsukható kerékpár nagymértékben 
elősegítette a felderítő-alegységek tevékenységét, emellett lehetőséget 
teremtett arra, hogy a zászlóalj állományának legalább egy része 
többletmobilitással rendelkezzen. Az ejtőernyősezred állományában a 
kerékpárok száma 300 fölött volt. 

 

 

 

 

                                                      
36 Höffler Róbert úrnak, a Csepel kerékpárgyár egykori mérnökének szíves 
szóbeli közlése. 
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4. ábra: BMW R-75 oldalkocsis motorkerékpár 

A BMW R-75 oldalkocsis motorkerékpárt 1943-tól rendszere-
sítették az ejtőernyőscsapatoknál. A motorkerékpárt német forrásból 
szerezték be, de hosszú távon a hazai gyártás beindítására alapoztak. A 
motorkerékpár műszaki adatait a német légideszantcsapatok haditech-
nikai eszközeit tárgyaló résznél már bemutattuk37, így itt főként a típus 
hazai rendszeresítéséről és gyártásáról közlünk adatokat. 1943-tól 
összesen 2300 motorkerékpárt vásárolt a honvédség a német szövetsé-
gestől. Még 1942-ben megvásárolták a motorkerékpár licencét és meg-
kezdték a gyártósor felállítását a Székesfehérvári Vadásztölténygyárban. 
Számos részegység gyártása beindult, azonban 1944 őszéig mindössze 
egyetlen példány összeszerelésére került sor. Habár a német légideszant-
csapatok kidolgozták az eszköz ejtőernyős-ledobásának technikáját, a 
magyar ejtőernyőscsapatoknál mégsem folytak a motorkerékpár ejtőer-
nyős-ledobását célzó kísérletek. Az oldalkocsis motorkerékpárt valószí-
nűleg a rendszeresítés alatt álló R-21 deszant-vitorlázógép fedélzetén 
tervezték deszantolni. A vitorlázó szállítókapacitása lehetővé tette volna 
egy motorkerékpár, egy közepes aknavetőüteg és a lőszerkészlet egyidejű 
deszantolását. 

 

2. 3. A légideszantcsapatok tüzérségi eszközei 

                                                      
37 Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A német légideszant fegyvernem 
alkalmazásának, szervezetének és haditechnikai eszközeinek fejlődése (1930-
1945) I. Katonai Logisztika 2005. 12. évf. 1. sz. és 2005. 13. évf. 3. sz. 
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A könnyűfegyverzetű ejtőernyőscsapatok harcászati képességeinek 
sarkalatos pontját képezték a páncélozott célok ellen alkalmazott 
tüzérségi eszközök. A könnyű páncéltörő ágyúk teljesítményét 1943-tól 
speciális kumulatív lőszerekkel igyekeztek javítani. 

Az 1936 M 20 mm-es Solothurn nehézpuska38 rövid 
csőhátrasiklásos, egyes lövések leadásáróa alkalmas öntöltő fegyver 
volt, amely 500 méter távolságon, 20 mm homogén acélpáncélt ütött át. A 
0,175 kg tömegű páncéltörő lövedék 762 m/s sebességgel hagyta el a 900 
mm hosszú csövet, amelyet csőszájfékkel szereltek fel. Az öt lőszert 
tartalmazó tár a fegyver bal oldalán, vízszintesen helyezkedett el. 
Repeszromboló lőszerrel hatékonyan alkalmazták az ellenség 
megerősített ellenállási fészkei ellen 2000 méter távolságig. A fegyver 
összeszerelt állapotban 1640 mm hosszú volt, szállításnál két részre – a 
10 kg tömegű csőre és a 35 kg tömegű puskaegységre – bontották. 
Villaállvánnyal és íves irányzékkal szerelték. 1943-tól gyártását 
beszüntették, de egészen a háború végéig rendszerben tartották. A 
könnyű, szétszerelhető nehézpuska kiemelkedően fontos eszköze volt az 
ejtőernyőscsapatoknak. 

A 40 mm-es 40 M páncéltörő ágyú39 az ejtőernyőscsapatok 1943-
tól alkalmazott, alapvető páncéltörő fegyvere volt. A fegyver gyártását a 
német Pak-36 páncéltörő löveg licencének továbbfejlesztését követően 
kezdte meg a magyar ipar. A 824 m/s kezdősebességű lőszer 500 méteren 
40 mm páncélt ütött át. A 495 kg tömegű, szétszerelhető fegyver 
kezelőszemélyzetét 5 mm-es lövegpajzs védte. A közepes és nehéz 
páncélosokkal szemben már nem volt megfelelő a löveg páncélátütő 
képessége, a hozzá kifejlesztett űrméreten felüli szárnystabilizált 
kumulatív lövedékkel40 azonban 180 mm páncélt ütött át 500 méteren. Az 
ejtőernyőscsapatok két ejtőernyős-konténerben dobták le az ágyút41. 

                                                      
38 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 329. o. 
39Uo. 361. o.  
40 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-
1943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. II. köt. 69-70. o. és II. köt. 102. o. 
41 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 74. o. 
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A 40 mm-es 36 M Bofors légvédelmi gépágyút42 a vitorlázó repü-
lőgépes alakulatoknál tervezték rendszeresíteni. A repülőgépek elleni 
tűzkiváltásnál repeszgránátot alkalmaztak, ami az élőerő pusztítására is 
alkalmasnak bizonyult. A 3000 méter magasságig hatékony eszköz elmé-
leti tűzgyorsasága 120 lövés volt percenként. A gépágyú a légvédelmi te-
vékenység mellett – páncéltörő gránáttal működtetve - páncélozott célok 
ellen is hatásosnak bizonyult, mivel 850 m/s kezdősebességű lövedékével 
500 méteren 40 mm vastagságú páncél átütésére volt képes. A harcjár-
művek páncélzatának növekedése miatt 1944-ben rendszeresítették a 
gépágyúhoz a 42/a M nyeles páncéltörő gránátot, amelyet tüzelésnél a lö-
vegcső torkolatába illesztettek. A 2,6 kg-os fejrésszel szerelt gránát hatá-
sos lőtávolsága 2-300 méter volt. A kumulatív elven működő eszköz 160-
180 mm páncél átütésére volt képes. A 36 M Bofors löveget a MÁVAG 
gyártotta 1936-tól kezdődően, svéd licenc alapján. Az 1750 kg tömegű, 
kerekes alvázra szerelt eszközt terepjáró gépjárművel vontatták. 

A 75 mm-es Pak 40 páncéltörő löveg43 licencét 1943-ban vásárol-
ta meg a magyar ipar. A sorozatgyártás azonban – számos akadályozó 
tényező következtében – nem indult be, a fegyver magyar gyártású válto-
zata nem jelent meg a csapatoknál. Az eszköz 104 mm páncél átütésére 
volt képes 500 méteren. A lövegeket nem lehetett szétszerelni, ezért a 
német szövetséges vitorlázógépen egyben szállította. Tömege 1425 kg 
volt, így reális lehetőség mutatkozott a vitorlázógépes légi szállításra a 
rendszeresítés előtt álló magyar típuson is. A honvédségnél rendszeresí-
tett példányokat a német szövetséges saját készletéből adta át. Az ejtőer-
nyőscsapatoknál is rendszeresítésre került. 

A kumulatív elven működő páncéltörő fegyverek 1943-tól egyre 
nagyobb szerepet játszottak a gyalogság páncélelhárító tevékenységé-
ben. A legegyszerűbb kumulatív páncéltörő eszköz a Bergmann-féle 43 
M kumulatív puskagránát volt, amelynek licencét 1943-ban vásárolták 
meg a németektől. A puskagránát 120 méter távolságon 80 mm páncél 
átütésére volt képes44. Repesz-romboló változatát is gyártották. 

                                                      
42 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Bp, 1997. 48. o. 
43 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 470. o. 
44 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Bp, 1997. 228. és 492. o. 
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Német gyártmányú kézi indítású kumulatív páncéltörő rakétákat 
1944-től rendszeresítettek tömegesen a honvédségnél. A Panzerfaust 
páncélököl 120 mm páncélt ütött át változattól függően 60, illetve 100 
méter távolságon. Az 1 méter hosszúságú fegyver tömege 5-6,8 kg volt. 
A szintén rendszeresített 88 mm-es Raketenpanzerbüsche (RPzB 54) 
kézi indítású páncéltörő rakéta 180 m lőtávolságig hatásos, 100 mm pán-
célátütő képességű eszköz volt. Az 1,6 méter hosszúságú fegyver tömege 
9,2 kg volt. 

A 44 M buzogányvető magyar fejlesztésű, rakétaelven működő 
hátrasiklás nélküli kumulatív páncéltörő fegyver volt, amelyet 1944-ben 
rendszeresítettek. Elsőként az ejtőernyőscsapatoknál vették használatba a 
Haditechnikai Intézet által kifejlesztett fegyvert45. A géppuska-
irányzékkal szerelt fegyver 200 m távolságon 200 mm páncélzat átütésére 
volt képes. Repesz-romboló lövedéket is rendszeresítettek hozzá, amely-
lyel 1200 méter távolságra tüzelhetett. A rakéták kilövése két egymás 
mellett elhelyezett 700 mm hosszú, 100 mm átmérőjű vetőcsőből történt. 
A 1100 mm hosszú rakétalövedék tömege 27 kg volt. A 100 kg tömegű 
eszközt taligán mozgatták, telepített állapotban talpakkal stabilizálták46. 

A magyar ejtőernyőscsapatok által széles körben használt aknave-
tők nélkülözhetetlen elemét képezték az alakulatok tűztámogatásának47. 

Az 50 mm-es 1939 M aknavető a századszintű tűztámogatás esz-
köze volt. A fegyver az 1 kg tömegű gránáttal 860 m távolságra tüzelhe-
tett. A magyar fejlesztésű eszközt a hazai ipar gyártotta. Az aknavetőt kis 
mérete és 20 kg-os tömege az ejtőernyőscsapatok ideális fegyverévé tette. 

A 82 mm-es 36/39 M közepes aknavető a zászlóalj szintű tűztá-
mogatás eszköze volt. A fegyver a 4 kg-os aknagránáttal 3500 m távol-
ságra tüzelhetett. Az aknavető 85 kg-os tömege több részre szerelve még 
lehetővé tette emberi erővel történő szállítását. Taligával is szállítható 
volt. Több hazai üzemben is gyártották. Az ejtőernyőscsapatok két 
konténerben dobták le az eszközt48. 

                                                      
45 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 474. o. 
46 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Bp, 1997. 410. 
47 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 288. o. 
48 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 74. o. 
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A 120 mm-es 43 M nehéz aknavető 1944-től jelent meg kis szám-
ban a csapatoknál49. A konstrukciót szovjet minta alapján dolgozták ki. 
A fegyver a 16 kg tömegű aknagránáttal 6000 m távolságra tüzelhetett. 
Az aknavető tömege 280 kg volt, ami már csak korlátozott mértékben tet-
te lehetővé emberi erővel történő mozgatását. Taligával és fogatoltan (vil-
lás rúddal) is szállítható volt. A főként légierő-alárendelt alegységekből – 
köztük ejtőernyősökből - felállított Szent László hadosztálynál is rendsze-
resítették50. 

A 75 mm-es 1915 M hegyi ágyú tervei már az I. világháború előtt 
elkészültek. A könnyű, szétszerelhető és málházható ágyút a hegyi 
alakulatok számára fejlesztették ki. A 6,5 kg tömegű lövedéket az L/15 
űrméret-hosszúságú cső 350 m/s kezdősebességre gyorsította, lőtávolsága 
7000 m volt. Az ágyút hét darabra szétszerelve ejtőernyős-konténerben 
dobták le repülőgépről51. A lövegpajzzsal is rendelkező könnyű ágyú 
tömege 620 kg volt52. A hasonló teljesítménnyel rendelkező, de 
hagyományos kialakítású ágyúkhoz képest 30-40%-kal kisebb tömeget 
speciális szerkezeti megoldások alkalmazásával érték el. A cső felett - a 
stabilitás fokozása érdekében – elhelyezett, ballasztként működő külön 
burokcsővel megnövelték a hátrasikló tömeget, ami lehetővé tette az ágyú 
más részeinek kisebb tömegűre méretezését. Az ejtőernyőscsapatok a 
hagyományos tüzérségi támogató feladatok mellett – kumulatív 
lőszerrel53 – páncélozott célok ellen is alkalmazták a hegyi ágyút54. 

                                                      
49 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Bp, 1997. 17. o. 
50 Martin Kornél – Ugron István: Fejezetek a Szent László hadosztály 
történetéből. Hadtörténeti Közlemények, 1996. évi 4 sz. 88. o. 
51 Horváth Árpád: Az ágyú hístóriája. Zrínyi, Budapest, 1966. 264.o. 
52 Kováts – Lugossi – Nagy - Sárhidai: Tábori Tüzérség. Zrínyi, Bp. 1988. 232. o. 
53 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Bp, 1997. 452-453. o. 
54 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 295. o. 
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2. 4. A légideszantcsapatok gyalogsági fegyverzete 

A magyar ejtőernyőscsapatoknál felállításuktól kezdve kiemelt 
fontosságú területként kezelték az egyes harcos személyi fegyverzetét. A 
magyar ejtőernyősszázadok katonáit 1941-től automata fegyverrel és 
pisztollyal látták el. Az ejtőernyősök – felvállalva az ezzel járó sérülés- és 
balesetveszélyt – teljes fegyverzettel és lőszerkészlettel ugrottak, így a 
földet érést követően azonnal megkezdhették harctevékenységüket. Az 
ejtőernyős-katona fegyverzete a géppisztoly és hozzá tartozó hat töltött 
tár, pisztoly két tárral, kézigránátok és rohamkés volt55. 

A 9 mm-es 1937 M öntöltő pisztoly56 a honvédségnél rendszeresí-
tett legkorszerűbb típus volt. A reteszeletlen, rögzített csövű fegyver tö-
mege 0,73 kg, hossza 170 mm volt. A tár hét 9x25 mm-es lőszer befoga-
dására volt képes. A lövedék kezdősebessége 274 m/s volt. 

A 9 mm-es 1935/I M Bergmann géppisztoly57 1939-ben került 
rendszeresítésre az ejtőernyőscsapatoknál. A rendkívül egyszerű szerke-
zeti kialakítású géppisztolyt a német haderő még az első világháború 
végén rendszeresítette. A tömegzáras fegyver 9 mm-es pisztolylőszert 
tüzelt. Tűzgyorsasága percenként 350 lövés, a lövedék kezdősebessége 
350 m/s volt. Elsősorban 20 lőszert tartalmazó egyenes tárral használták a 
fegyvert, de csigatárat is rendszeresítettek hozzá, amely 32 lőszer befoga-
dására volt képes. A géppisztoly fa tusával és perforált csőpalásttal ren-
delkezett. A fegyver 4,3 kg-os tömege és 810 mm-es hossza kedvezőnek 
bizonyult az ejtőernyős alkalmazás szempontjából.  

A 9 mm-es 1939 M Király géppisztoly 1941-ben jelent meg az ej-
tőernyőscsapatoknál. Az 1050 mm hosszúságú, 4,3 kg tömegű fegyver 
hozzávetőleg 30%-kal nagyobb teljesítményt nyújtott az előzőleg rend-
szeresített Bergmann géppisztolynál. Tűzgyorsasága percenként 760 lö-
vés, a lövedék kezdősebessége 450 m/s volt. Egyenes tárral látták el, 
amely 40 lőszer befogadására volt képes. A fegyver alkalmas volt szu-

                                                      
55 Simon László: A magyar katonai ejtőernyőzés eseményei 1941-1973. Magyar 
Szárnyak 1997. 253-268. o. 
56 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 370. o. 
57 Uo. 125-127. o. 
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rony rögzítésére is. Gyakorlati lőtávolsága 600 méter volt, amely a gép-
pisztoly kategóriában igen kedvezőnek mondható. Ugyanakkor a nagy 
teljesítmény elérését lehetővé tevő hosszú cső számos probléma forrásává 
vált az ejtőernyős ugrás folyamán, mivel többször okozott fejsérülést, il-
letve esetenként az ejtőernyő nyílási folyamata közben a zsinórzat is rá-
csavarodott. A fegyvert ezért behajtható tusával látták el, és 1939/A M 
Király géppisztoly néven alkalmazták az ejtőernyőscsapatoknál. Az 1943 
M változatot már behajtható válltámasszal szerelték, így hossza 745 mm-
re, tömege 3,7 kg-ra csökkent. A magas gyártási költséggel előállított 
géppisztoly a háború végéig korszerű fegyvernek számított. 

A 8 mm-es 1931 M golyószóró58 a rövid sorozatokból álló tűzcsa-
pások eszköze volt. A rövid csőhátrasiklásos, merev reteszelésű, léghűté-
ses csővel szerelt fegyver, egyes és sorozattűz leadására egyaránt 
alkalmas volt. A 9,5 kg tömegű fegyver 2000 m hatásos lőtávolságon 350 
lövés/perc tűzgyorsasággal tüzelt, egy 25 lőszer befogadására képes szek-
rénytárból. Peremes lőszert alkalmazott. Üzemeltetési jellegzetessége a 
görgős szerkezet miatti állandó olajozási szükséglet volt, ami fagypont 
alatti külső hőmérséklet esetén – a fegyverolaj viszkozitásának növekedé-
se miatt – problémát okozhatott. Alacsony hőmérsékleten ezért speciális 
fegyverolaj alkalmazása vált szükségessé. Villaállvánnyal szerelték. Lég-
védelmi állványra helyezve, és körcélgömbbel felszerelve csapatlégvé-
delmi feladatokat is ellátott. A fegyvert az 1943-as korszerűsítésnél úgy 
módosították, hogy perem nélküli lőszerrel tüzelhessen. A háború végéig 
gyártották. Az ejtőernyőscsapatoknál is rendszeresített golyószóró jól 
megfelelt a speciális alkalmazás igényeinek és a rohamharcászat feladata-
inak. 

Az 1931 M 8 mm-es Schwarzlose géppuska59 az első világháború 
alatt alkalmazott típus volt, amelyet a honvédség a második világháború 
folyamán is rendszerben tartott. A hazai ipar nagy mennyiségben gyár-
totta ezt a típust. A gáznyomásos, késleltetett nyitású, tömegzáras fegyver 
350 lövés/perc tűzgyorsasággal tüzelt a 250 lőszer befogadására képes 
rakaszból. A lövedék kezdősebessége 580 m/s volt, a hatásos lőtávolság 
elérte a 2500 métert. A késleltetett zárszerkezet miatt a töltényeket ola-
jozni kellett. Egy kis olajszivattyú minden töltés előtt egy csepp olajat 
juttatott a töltényűrbe. Az olajtartályba töltött 3 dl fegyverolaj 6000 lö-

                                                      
58 Uo. 127. o. 
59 Uo. 127. és 491. o. 
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vésre volt elegendő. A biztonságos üzemeltetéshez alacsony külső hő-
mérsékleten a közönséges fegyverolaj viszkozitásának növekedése miatt 
speciális téli olaj alkalmazására volt szükség. A vízhűtéses fegyvercső fo-
lyamatos tüzelést tett lehetővé. Normál külső hőmérséklet mellett a kö-
penybe töltött 3 liter hűtővíz 750 lövés után kezdett forrni, ezt követően 
utántöltés nélkül 2000 lövésig garantált biztos hűtést60. (A léghűtéses 
géppuskák csövét folyamatos tüzelésnél a túlhevülés miatt 3-400 lövé-
senként cserélni kellett.) A fegyvert háromlábú állvánnyal szerelték, de 
légvédelmi állványra is felhelyezhető volt. Az 1943-as korszerűsítésnél 
alkalmassá tették perem nélküli lőszerrel folytatott tüzelésre. A megfelelő 
üzemeltetés mellett rendkívül megbízható, jól terhelhető géppuska hátrá-
nya viszonylag nagy, feltöltve 42 kg-os tömege volt. A fegyvert az ejtő-
ernyőscsapatoknál is rendszeresítették, ahol a rohamharcászat igényeit 
kevésbé hatékonyan, a védelemben folytatott harc tűzbiztosítási feladatait 
azonban megbízhatóan ellátta. A magyar katonai vezetés a Schwarzlose 
géppuska leváltását 1942-től a német MG-42 könnyű géppuska licencé-
nek megvásárlásával, és a gyártás mielőbbi beindításával igyekezett 
megoldani. Mivel a gyártás megindítása elhúzódott, a Schwarzlose egé-
szen a háború végéig rendszerben maradt a honvédségnél. 

Az 1941/43 M gyalogsági lángszóró61 a gyalogsági rohamharcá-
szat eszköze volt, amelyet megerősített támpontok és bunkerek, élőerő és 
páncélozott célok ellen egyaránt alkalmaztak. A töltet kilövésére nagy-
nyomású nitrogént használtak. A láng hosszúságát szabályzószeleppel ál-
líthatták be. A töltve 22 kg tömegű eszköz tartályaiban 7 liter lángszóró-
olajat hordozott, amelyet 30 bar túlnyomás segítségével 30 méter távol-
ságra lőttek ki összesen 10x10 s impulzusban.  

                                                      
60 Hosszú ideig folytatott tüzelésnél a gőzképződés és a fegyverolaj kokszoló-
dásából származó füstölés elősegíthette a géppuska helyének meghatározását. 
61 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 251. o. 
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3. A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 

3. 1. Az ejtőernyős légideszantok 

1938-ban az ejtőernyős kiképzők tiszti csoportja alakult meg 
Szombathelyen, parancsnoka Bertalan Árpád százados lett. A 20 fős 
keret kísérleti jelleggel – hangsúlyozottan a szárazföldi haderőnem alaku-
lataként62 – megkezdte az ejtőernyős kiképzést. 

1939-től az alakulat végső otthona Pápa városa lett. Fokozatosan 
kiépült Pápán a kiképzéstechnika is: 3, 4 illetve, 5 méteres ugróasztalok, 
speciális hinták, 8, 10 illetve 12 méteres gyakorló-állványok segítették az 
ugrás, a süllyedés, a hintázás és a földetérés begyakorlását. A létszámot 
50 főre emelték.63 Októberben létrejött egy teljes harcértékű század, amit 
zászlóaljjá szándékoztak fejleszteni. Egy ejtőernyősszázad állománya: 6 
fő tiszt, 41 fő ejtőernyős, puskákkal, géppisztolyokkal, (rajonként 2 db 
géppisztoly) néhány nehézpuskával, golyószóróval és kézigránáttal 
felszerelve. Pápára érkezett 3 Caproni Ca-101 szállító repülőgép is. 

1940 márciusában az alakulat a légierő alárendeltségébe került, 
amelyet 1940 augusztusában zászlóaljá szerveztek. Szervezetében a 
három ejtőernyősszázad mellett egy szállítórepülőgép-századot is 
felállítottak, melynek állománytábláján 6 db Savoia-Marchetti SM-75 
szállító repülőgép szerepelt64. A gépek fokozatosan érkeztek be az év 
folyamán. Az ejtőernyősszázadok állományába ekkor három golyószórós, 
egy géppuskás, egy nehézpuskás, egy műszaki- és egy híradó szakasz is 
tartozott.  

1941-ben az ejtőernyősszázadok állománya aknavető szakasszal 
egészült ki. A 342 fős század 342 pisztollyal, 296 géppisztollyal,

                                                      
62 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
80. o. 
63 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 20. o. 
64 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
92. o. 
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46 puskával – köztük mesterlövész fegyverekkel – és 15 golyószóróval, 
emellett 4 géppuskával, 4 nehézpuskával és 4 aknavetővel, valamint        
7 lángszóróval rendelkezett65. Szakaszerővel megjelentek a zászlóaljnál a 
kerékpáros felderítők is66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A magyar ejtőernyős-zászlóalj szervezeti felépítése, 1941 

Rövidítések: eje. z. tö.: ejtőernyős-zászlóalj törzs: eje. szd.: 
ejtőernyősszázad; eje. szd. tö.: ejtőernyős századtörzs; száll. rep. szd.: 
szállítórepülő-század eje. av. sz.: ejtőernyős aknavetőszakasz; eje. npu. 
sz.: ejtőernyős nehézpuskás szakasz; eje. gpu. sz.: ejtőernyős géppuskás 
szakasz; eje. mű. sz.: ejtőernyős műszaki szakasz; eje. hír. sz.: ejtőernyős 
híradószakasz, eje. kp. feld. sz.: ejtőernyős kerékpáros felderítőszakasz, 
eje. üz. alo.: ejtőernyős üzemi alosztály. 

                                                      
65 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
102. o. 
66 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 294. o. 
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1942-től a három ejtőernyősszázad és a szállítószázad mellé 
felállították a géppuskás, illetve a nehézfegyver századot, továbbá a 
híradó és műszaki századokat, illetve egy üzemi alosztályt is. Az 
ejtőernyősszázadok állományából ugyanakkor kikerültek a műszaki és a 
híradószakaszok, ezáltal létszámuk és fegyvereik száma is csökkent. A 
205 fős ejtőernyősszázad fegyverzete 205 pisztolyból, 171 géppisz-
tolyból, 12 golyószóróból, 4 aknavetőből és 4 nehézpuskából állt. A 
géppuskás század 111 fős állománya 111 pisztollyal, 77 géppisztollyal, 
34 puskával és 12 géppuskával rendelkezett. A nehézfegyver század 
aknavető-, páncéltörő és légvédelmi géppuskás szakaszból állt. Fegy-
verzete 4 géppuskát, 2 aknavetőt és 2 páncéltörő ágyút foglalt magába, 
260 fős személyi állományát pisztollyal és puskával fegyverezték fel67. A 
nehézfegyver század negyedik, kísérleti szakaszánál szétszerelt hegyi 
ágyú ejtőernyő-konténeres ledobását gyakorolták68. Létrehoztak egy 
kerékpáros felderítőszakaszt is, 60 fős állománnyal. A zászlóalj összlét-
száma elérte az 1880 főt69. A zászlóalj ejtőernyős szakmai tevékeny-
ségének koordinálására a Légierő Parancsnokságon önálló ejtőernyős-
előadói helyet hoztak létre70. A szállító repülőgépek száma dinamikusan 
növekedett ebben az évben. A zászlóalj ejtőernyős-szállítószázada mellett 
– a polgári légi közlekedésből bevont repülőgépekkel és pilótákkal – 
Budaőrsön felállítottak egy második szállítószázadot, kiöregedett Junkers 
Ju-86 és Caproni Ca-101 bombázókból pedig egy harmadikat. Az olasz 
partner megkezdte a 12 darab nagy teljesítményű Fiat G-12 szállító 
repülőgép első példányainak szállítását, emellett megkezdődött a Junkers 
Ju-52-es repülőgépek hazai gyártása is71. A szállítókapacitás növekedése 
a légideszantcsapatok további dinamikus szervezeti fejlesztését tette 
lehetővé. 

                                                      
67 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
107. o. 
68 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 295. o. és 
Horváth Árpád: Az ágyú hístóriája. Zrínyi, Budapest, 1966. 264.o. 
69 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 63. o. 
70 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 293, 311 o. 
71 Csanádi – Nagyváradi – Winkler: A magyar repülés története. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1977. 266. o. 
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1943-ban az ejtőernyős-zászlóaljnál létrehoztak egy kerékpáros 
századot. Az aknavető-, páncéltörő és légvédelmi géppuskás szakaszok 
mellett a nehézfegyver századnál ekkortól állandó szervezeti elemmé vált 
a hegyi ágyús szakasz. A vezérkar – a vitorlázógépes század szervezésé-
nek megindítása mellett – az év folyamán egy második ejtőernyős-
zászlóalj felállítását tűzte ki célul72. Ennek feltételei az év második 
felében jöttek létre. Az őszi bevonuláskor a honvédségi előképzés ered-
ményeképpen megjelentek a csapatoknál az ejtőernyős alapismeretekkel 
rendelkező újoncok. Az ifjúság honvédelmi előképzési rendszere 
elősegítette az ejtőernyőscsapatok fokozott ütemű szervezeti fejlesztését. 
1939-től a Honvédelmi Törvény, kötelezővé tette a fiatalok részvételét a 
Honvédelmi Minisztérium által felügyelt leventemozgalomban és heti 4 
órás kiképzést rendelt el. Az önként jelentkező, egészségügyi szempont-
ból alkalmas leventék számára néhány városban megteremtették az 
ejtőernyős kiképzés szervezeti és anyagi feltételeit is. A honvédség 
hivatásos és tartalékos állományából vezényelt kiképzők – az általános 
katonai ismeretek mellett – elméleti ismereteket és ejtőernyő-hajtogatást 
oktattak a 16-17 éves leventéknek. A levente-ejtőernyős kiképzés az 
1941-es évtől kezdődően indult meg. Ugyanebben az évben kezdte meg 
működését a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap (HMNRA) is, 
amelynek keretei között 1000 fiatal folytatott vitorlázógépes és motoros, 
illetve ejtőernyős-kiképzést.73 1943-ra 36 ejtőernyős-leventecsapat 
működött az országban, 30-60 fős létszámmal csapatonként. A leventék 
és a HMNRA sorköteles korú növendékei számára a mátyásföldi 
repülőtéren nyári tábort szerveztek, ahol ugrótornyos ejtőernyős-képzésre 
és szoktató-repülésekre is sor került. A mátyásföldi táborba 5-600 fős 
létszámot vonultattak be nyaranta. Az őszi bevonuláskor ez a létszám 
állt rendelkezésre a pápai ejtőernyős alakulat számára74. Mindez nagy-
mértékben hozzájárult az ejtőernyőscsapatok 1942-től végrehajtott 
szervezeti fejlesztésének sikeréhez. 

                                                      
72 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 47. o. 
73 Az alap 61 motoros és 124 vitorlázó repülőgéppel, illetve 90 ejtőernyővel 
folytatott kiképzést. 
74 Szíjj Jolán (szerk): Az IHNETOV munkanaplója: vitéz Béldy Alajos 
vezérezredes Hadtörténeti Levéltárban őrzött irataiból 1941-1943. Petit Real 
Kiadó, Budapest, 2002. és Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, 
Pápa, 1993. 70. o.  
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1944-ben felállították a második ejternyős-zászlóaljat, ezáltal ezred 
szintre fejlesztve a magyar ejtőernyőscsapatokat. A szállítórepülő-század 
mellett az ezredszervezetben megjelent a vitorlázórepülő-kiképzőszázad 
is. (A vitorlázórepülő-szervezetek fejlődését a 3.2. pontban részletesen 
ismertetjük.) Emellett megkezdődött az ejtőernyős diverziós csoportok 
felállítása és kiképzése Pápán. (A diverziós erők szervezését a 3.3. 
pontban tárgyaljuk.) Az év végén elkezdték egy ejtőernyős-pótzászlóalj 
felállítását, ennek befejezésére azonban már nem kerülhetett sor75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A magyar ejtőernyősezred szervezeti felépítése, 1944 

Rövidítések: eje. z.: ejtőernyős-zászlóalj; eje. div. szd.: ejtőernyős 
diverziós század; száll. r.ep. szd.: szállítórepülő-század; vit. rep. kik. szd.: 
vitorlázó-repülő kiképzőszázad; eje. gpu. szd.: ejtőernyős géppuskás 
század; eje. mű. szd.: ejtőernyős műszaki század; eje. hír. szd.: ejtőernyős 
híradószázad, eje. kp. szd.: ejtőernyős kerékpáros század; eje. szd.: 
ejtőernyősszázad; eje. n. szd.: ejtőernyős nehézfegyver század; eje. av. 
sz.: ejtőernyős aknavetőszakasz; eje. lé. gpu. sz.: ejtőernyős légvédelmi 
géppuskás szakasz; eje. pct. sz.: ejtőernyős páncéltörő szakasz; eje. h. á. 
sz.: ejtőernyős hegyi ágyús szakasz. 

                                                      
75 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 104 és 119. 
o. 
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A két zászlóaljas ejtőernyősezred az újonnan létrejött Szent László 
hadosztály szervezetébe került. A hadosztály egyik ezredét két ejtőer-
nyős-zászlóaljból, a másikat két repülő-lövészzászlóaljból,76 első páncél-
vadász osztályát – főként a tábori repülőtereken feleslegessé vált – légvé-
delmi gépágyús századokból állították fel77. Már 1941-ben – a Kárpát-
csoport tapasztalatai alapján – elrendelték a repülőterek személyzetének 
szárazföldi-harcászati kiképzését ellenséges harckocsik és ejtőernyősök 
elleni harc, földi rész menetének biztosítása, repülőtér védelme, stb. érde-
kében78. Ebbe a folyamatba azon ejtőernyős tiszteket is bevonták, akik 
kiképzésüket a szárazföldi haderőnem keretein belül kezdték és ezért 
gyalogsági szakértelemmel is rendelkeztek79. A repülő-lövészzászlóaljak 
feltöltésére felhasználták a rendelkezésre álló őralegységeket, repülő-
műszaki és feleslegessé vált repülőhajózó-személyzeteket, illetve a légi-
erő tiszthelyettes iskolájának állományát is. A repülő-lövészzászlóaljak 
páncéltörő szakaszainál a légierő fedélzeti fegyveranyagából vételezett, 
átalakított 20 mm-es gépágyúkat rendszeresítettek80. A főként légierő-
alárendelt alakulatok állományából felállított, a légierő haditechnikai esz-
közeivel felszerelt hadosztály parancsnoka ejtőernyőstiszt volt. 

1945 januárjában a Szent László hadosztály ejtőernyős- és repülő-
lövészezrede egyaránt jelentős veszteségeket szenvedett. Az ejtőernyős-
pótzászlóalj állományát az ejtőernyős-zászlóaljak feltöltésére használták 
fel. Az ejtőernyős diverzáns csoportok kiképzését márciusig folytatták a 
pápai ejtőernyősöktől vezényelt kiképzők. 

                                                      
76 A repülő-lövészzászlóaljak feltöltésére felhasználták a rendelkezésre álló 
műszaki és a feleslegessé vált hajózó-személyzeteket, illetve a légierő 
tiszthelyettes iskolájának állományát is. Emellett őrzászlóaljak és a légvédelmi 
kerületi központok állománya is részét képezték a repülő-lövészzászlóaljaknak. 
M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
277. o. 
77 Martin Kornél – Ugron István: Fejezetek a Szent László hadosztály 
történetéből. Hadtörténeti Közlemények, 1995. 3. sz. 90-93. o. 
78 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 
154. o. 
79 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 348, 372 o. 
80 Uo. 1996. 4. sz. 88. o. 
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3. 2. A vitorlázógépes légideszantok 

Bertalan őrnagy már 1941-ben megfogalmazta az ejtőernyős-
alakulatok légi szállítású gyalogsággal történő kiegészítésének szüksé-
gességét. A tervezetten ezred szintű ejtőernyőscsapatok egyaránt igényel-
ték a megerősítést nehéz páncéltörő fegyverzettel és támogató tüzérség-
gel. Mindezek legcélszerűbb formája a vitorlázó repülőgépen szállított 
gyalogság és nehézfegyverzet alkalmazása volt. Nemcsak az ejtőernyős-
csapatok fejlesztésében játszhatott volna nagy szerepet a vitorlázó-
program. A keleti hadszíntéren a szállítórepülő-alakulatok német példá-
kon okulva igényelték szállító vitorlázó repülőgépek rendszeresítését81. A 
szállító repülőgépek kapacitását és képességeit nagymértékben megnö-
velték volna a vitorlázógépek. A szállító repülőgép és az általa vontatott 
vitorlázó hozzávetőleg másfélszer-kétszer akkora hasznos terhet tudott 
szállítani, mint egy szállítógép. A szállító vitorlázógépeken nagyméretű 
tehertér-ajtókat képeztek ki, ezáltal nagyobb térfogatú eszközök szállítá-
sára is képesek voltak. Emellett a vitorlázógépek előkészítetlen 
terepszakaszon is landolhattak, elősegítve a csapatok közvetlen légi 
ellátását. Az alacsony előállítási költségű vitorlázógépekkel hatékonyan 
egészíthették volna ki a légi szállítókapacitást. 

1942-ben döntés született egy vitorlázógépes egység felállításáról, 
ezért a hazai háttéripartól megrendelték a szükséges deszantkiképző és 
deszantszállító vitorlázó repülőgépeket. A már évek óta sikerrel tevé-
kenykedő esztergomi Aero-Ever vitorlázó-építő vállalat mellett – álla-
mi támogatással – létrehozták az Erdélyi Repülőgép Üzemet. A magyar 
haderő megrendelése alapján mindkét vállalkozás nagy ütemben dolgo-
zott a Cimbora és az M-22 deszantkiképző vitorlázógépek gyártásán. A 
két vállalkozás együttes gyártási kapacitása lehetőséget teremtett a haderő 
által igényelt deszant-vitorlázógépek gyors legyártására. Az év végén a 
Légierő Parancsnokság addig ejtőernyős-előadóként tevékenykedő fő-
tisztjét Pápára helyezték át, ahol a deszantvitorlázó repülőgépek rendsze-
resítésén, illetve a vitorlázó-kiképzés megindításán kezdett dolgozni82. 

                                                      
81 Csanádi – Nagyváradi – Winkler: A magyar repülés története. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1977. 237. o. 
82 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 312-313. o. 
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1943-ban a beérkezett 10 db Cimbora83 és néhány M-22 deszant-
kiképző géppel Pápán megkezdték az ejtőernyős szállítószázad hajózó-
állományának vitorlázó-kiképzését. A deszant-kiképző típusok mellett a 
vitorlázó kiképzésben alkalmazták a Rubik R-07 Tücsök és Vöcsök, az 
R-08 Pilis és az R-17 Móka típusú általános kiképző vitorlázó-gépek 
néhány példányát is. Az általános vitorlázó-alapkiképző típusok indításá-
hoz egy Chevrolet csörlős gépkocsit, a deszantkiképző vitorlázó-gépek 
levegőbe emeléséhez egy Heinkel HD-22 iskolagépet vettek használatba. 
A szállítószázad pilótái mellett újoncokat is bevontak a vitorlázó 
kiképzésbe. A deszantvitorlázó-kiképzést a Pápa melletti dákai sportrepü-
lőtéren folytatták84. Csörléses indítású kiképzőgépekkel alapfokú vizsgát 
tett az állomány. Ezután R-11 Cimbora típuson a vontatásos repülést gya-
korolták85. Ezt követően vontatásos indítású R-08 Pilis gépeken tettek 
magasabb szintű vizsgát, majd M-22 vitorlázógépen haladó kiképzést 
folytattak. 

1944-ben deszantkiképző vitorlázó repülőgépekkel felszerelve fel-
állt egy deszantvitorlázó kiképzőszázad,86 amely Ócsán, majd Várpalo-
tán folytatta kiképzési tevékenységét. Ennek támogatására a Repülő Kí-
sérleti Intézet pilótáit is bevonták. Az év folyamán nem került sor 
harcszerű tevékenységre alkalmas deszantvitorlázó-alegységek szervezé-
sére, mivel – a Magyarország területén zajló harccselekmények miatt – 
nem készültek el a megrendelt R-21 Rubik vitorlázógépek. Ebben az 
évben a németek átadtak három DFS Krainch deszant vitorlázó-kiképző 
és egy DFS-230 típusú, éles bevetésre alkalmas deszantvitorlázó-repülő-
gépet. A DFS-230-ból azonban további példányok nem érkeztek, így ez a 
gép is csak a kiképzés folytatását tette lehetővé. 

1945-ben az ejtőernyős-szállítószázad állománya megmaradt gépál-
lományával március végéig folytatott harctevékenységet Pápa, Szom-
bathely, majd Wiener-Neustadt repülőterekről. A budapesti légi ellátási 

                                                      
83 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 426. o.  
84 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 75. o.  
85 Sági László: Vitorlázórepülés Pápán 1943/44-ben. Magyar Szárnyak, 1990. 2. 
sz. 129. o. 
86 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 253. o. 
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művelet támogatására Pápára szállított vitorlázókból a német szövetséges 
átadott 15 darab Gotha Go-242 közepes deszant-vitorlázógépet az ejtőer-
nyős-szállítószázadnak87. Ezek harcszerű alkalmazására 1945. tavaszán, a 
német-magyar erők általános katonai összeomlása közepette természete-
sen már nem kerülhetett sor. Az ejtőernyős-szállítóalegység állománya 
áprilisban osztrák és német területen tette le a fegyvert, ekkorra teljes re-
pülőgépparkjuk – a szállító és a vitorlázógépek egyaránt – megsemmisült. 

3. 3. A légideszant-eljárással bevetett diverziós erők 

Az 1938-ban felállított szárazföldi diverziós alakulatokhoz vezethe-
tő vissza az ejtőernyős diverzió kialakulásának előtörténete is. Ezeket a 
Honvéd Vezérkar közvetlen alárendeltségében működő alakulatokat 
felderítési és diverziós feladatok végrehajtására hozták létre. Mindezek 
mellett hidak, vasútvonalak és kiserődök robbantására, vezető személyek 
likvidálására is kiképezték az állományt. A csoportokat kézifegyverekkel 
és robbanóanyaggal szerelték fel.88 Az alakulatok állománya raj, szakasz, 
esetenként század szintű járőrök nagy mélységű bevetésével hajtotta vég-
re feladatát. Polgári ruhában a diverziós állomány akár 80-100 km mély-
ségben is behatolhatott az ellenséges vonalak mögé. Diverziós tevékeny-
ségét a vezérkar Szolgálati Utasítása szabályozta, a VKF 2. Hírszerzés 
és Kémelhárítás osztályának feladataként jelölve meg a különleges ala-
kulatok állományának kiképzését, különleges műveletek végrehajtását. 
A nagy mélységben bevetett diverziós csoportok célszerű bejuttatási for-
májának vélték az ejtőernyős-bevetést, ezért a VKF 2. osztálya – a diver-
ziós feladatokra kiképzett állomány egy részének felhasználásával - már 
1938-ban megkezdte az ejtőernyős diverziós csoportok szervezését és ki-
képzését89. Az ejtőernyőscsapatok szervezésének szombathelyi megkez-

                                                      
87 Uo. 428. o. és Kovács Zoltán András: A Budapesten bekerített német-magyar 
csapatok légi ellátása. In: Markó György (szerk.): Az elsodort város. Emlékkötet 
a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára. Polgart, Budapest, 2005. 225. 
o.  
88 Kőszegvári Tibor: Diverzió. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 11. o. és 
Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. Petit 
Real Kiadó, Budapest, 1997. 392. o. 
89 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 10. o és 
Simon László: A magyar katonai ejtőernyőzés története I. Regiment. 2005. I. 
évf. 2. sz. 18-21. o.  
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désekor a diverziós csoportok állománya beolvadt90 az ejtőernyősszázad, 
majd a - zászlóalj szervezetébe, így az ejtőernyős-kiképzés is ott folytató-
dott. 

1940-től 1944-ig kimondott ejtőernyős diverziós egységek létreho-
zására nem került sor. Azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
1942-ig, a szervezeti fejlődés korai szakaszában a diverziós harceljárás 
képezte az ejtőernyőscsapatok alkalmazására vonatkozó elképzelések 
gerincét. 1943-tól az ejtőernyőscsapatok szervezeti és haditechnikai fej-
lődése egyre inkább a nagy tömegben bevetett, nehézfegyverzettel meg-
erősített harcászati deszant-harceljárás honosítását célozta, a diverziós al-
kalmazás így bizonyos mértékig háttérbe szorult. Véglegesen azonban 
soha nem szűnt meg az ilyen típusú alkalmazásra vonatkozó szándék91. 

1944-től elkülönült szervezeti elemként szervezték meg az ejtőer-
nyős diverziós csoportokat. Az előző öt év folyamán ejtőernyős-
ismeretekre kiképzett leventeállomány még a diverziós bevetések végre-
hajtására alkalmas magyar 39 M ejtőernyőre kapott kiképzést, így ők – 
ebből a szempontból – fokozottan alkalmasnak bizonyultak a diverziós 
továbbképzésre. Az előképzett leventeállományra támaszkodva felállítot-
ták a 101. Fővezérségi Különleges Robbantó Zászlóaljat. Ennek négy 
századából hármat bevontak a pápai ejtőernyős-kiképzésbe. Ezek a szá-
zadok a várostól délre 10-15 km-re fekvő Nagyalásonyban, Dobán, 
Somlyószőlősön és Orosziban települtek.92 Az ejtőernyős és különleges 
műveleti kiképzésben magyar és német ejtőernyősoktatók is részt vet-
tek.93 A német tanácsadók mellett az ejtőernyősezred kiképzői94 végezték 
az ejtőernyős-diverzáns állomány képzést. Ennek során nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy a magyar, a német és a szovjet kézifegyverek kezelé-
sét egyaránt elsajátítsa az állomány95. Az ejtőernyős-előképzettséggel 

                                                      
90 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 267. o. 
91 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 338. o. 
92 A zászlóalj általános katonai kiképzését Zalaistvándiban végezték. Rózsás 
János: Gulag lexikon. Püski, Budapest, 2000. 24; 70; 138. és 327. o. 
93 Az SS 500. megnevezésű különleges műveleti ejtőernyős-zászlóalj 
állományából vezényelt oktatók vettek részt a képzésben Pápán. Roger Edwards: 
German Airborn Troops 1936-1945. Garden City, Doubleday, 1974. 143. o.  
94 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 541-543. o.  
95 http://www.gulag.hu/hegedus/bajai 
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rendelkező leventeállomány – gyorsított kiképzés keretében – tíz kikép-
zési ugrást hajtott végre a bevetés előtt.96 A 8-10 fős ejtőernyős diverziós 
csoportok általában egy-két fő pápai hivatásos ejtőernyősből és az általuk 
előzőleg kiképzett leventékből álltak.97 A diverziós századok – annak el-
lenére, hogy a bevetési parancsot nem az ejtőernyősezred parancsnokán 
keresztül kapták – szervezetileg, illetve elhelyezés és kiképzés szempont-
jából szorosan kötődtek a pápai alakulathoz.  

4. A MAGYAR LÉGIDESZANTOK TÖRTÉNETÉNEK TAPASZTA-
LATAI, KÖVETKEZTETÉSEI (1938-1945) 

A légideszantcsapatok harceljárását 1930-tól 1938-ig széles körben 
dolgozta fel a magyar katonai szaksajtó. Szentnémedy Ferenc kiemelt fi-
gyelmet szentelt a légideszantoknak és folyamatosan figyelemmel kísérte 
a külföldi haderők ilyen irányú fejlesztési tevékenységét. Munkássága le-
hetővé tette, hogy viszonylag korán, számos más országot megelőzve 
kezdhessék meg a magyar légideszantcsapatok szervezését.  

Az 1938-ban létrehozott ejtőernyőscsapat könnyűfegyverzetű, a ter-
vek szerint szakasz, legfeljebb század szinten bevetett, főként diverziós 
feladatok végrehajtására alkalmas erő volt. Ez a harceljárás megfelelt az 
ejtőernyősök szerepéről (nyugaton) vallott általános felfogásnak. 

1941 után a magyar ejtőernyőscsapatok harceljárása a német al-
kalmazási elvek irányába változott. Ez az ejtőernyősök tömeges (zászló-
alj szintű) bevetésének begyakorlását jelentette, amelyet kis magasságú 
ugrással hajtottak végre. Ebben az évekkel előttünk járó németek voltak a 
tapasztalatok leginkább elérhető forrásai. A kapcsolattartás a német 
légideszantokkal különféle delegációk és cserekiképzések keretében va-
lósult meg. 

Az ejtőernyőscsapatok alkalmazásával kapcsolatban a magyar ka-
tonai felső vezetésnek konkrét elképzelései voltak. A Kárpát-medence 
védelmére vonatkozó hadműveleti terv a Kárpátok keleti és különösen 
déli hágóinak birtokbavételén alapult, amelyben jelentős szerepet szántak 
az ejtőernyőscsapatoknak. Ilyen értelemben az ejtőernyősök alkalmazása 

                                                      
96 Rózsás János: Gulag lexikon. Püski, Budapest, 2000. 341. o. 
97 Tóth Kálmán – Rácz István: Távol a hazától – leventék, katonák, hadifoglyok 
sorsa a második világháborúban. Jókai Mór városi könyvtár, Pápa, 2003. 119-
120. o. 
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1943-ban már szerves részét képezte az ország védelmére vonatkozó ma-
gyar hadműveleti terveknek. 

Az ejtőernyős-zászlóaljak Kárpátok hágóinál vívandó harca csak 
akkor lehetett sikeres, ha az egyébként könnyű fegyverzetű alegységek 
legalább két-három napig kitartanak. Ennek – a Keleti-Kárpátokban jól 
kiépített védelmi rendszer mellett – előfeltétele volt a Déli-Kárpátok há-
góinak elfoglalása és a folyamatos ejtőernyős légi ellátás. Utóbbi az er-
dős-hegyes terepen csak ejtőernyősdeszant technikával volt kivitelezhető. 
A hegyvidéki harctevékenységet folytató alakulatok légi ellátására a 
háború folyamán három alkalommal is sor került, többségében sikerrel. A 
budapesti ostrom napjaiban a légi ellátási művelet szintén bizonyította az 
ejtőernyős teherdobás létjogosultságát különleges körülmények között. 

Német minták alapján szakmai körökben természetesen megfogal-
mazódott egyfajta jövőkép is a légideszantcsapatok követendő harceljárá-
sával és az ehhez szükséges ideális szervezeti struktúrával kapcsolatban. 
Hosszú távon felmerült egy ejtőernyős és légi szállítású erőket magába 
foglaló légideszant-hadosztály felállításának gondolata is, amely ugyan-
akkor túlmutat egy kis ország kis haderejének lehetőségein. 

A magyar ejtőernyőscsapatok haditechnikai-fejlesztési folyamatá-
ban jelentős szerepet játszott a hazai ipar, amely az ejtőernyőktől kezdve 
a kézi fegyvereken és a tüzérségi eszközökön át egészen a harckocsikig 
és a repülőgépekig képes volt a fejlesztésre és gyártásra. A Hehs-féle 
magyar deszanternyő egészen 1943-ig – a harceljárás megváltozásáig - 
sikerrel szolgálta az ejtőernyősöket. 

Mai szemmel lassúnak és eredménytelennek tűnik a magyar 
deszantvitorlázó-program. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az ejtő-
ernyőscsapatok megerősítését deszantvitorlázó-gépekkel csak 1942-ben 
határozta el a katonai vezetés, és hogy ennek kapcsán szükségessé vált 
egy sor kiképző-vitorlázógép megtervezése és legyártása, illetve a vitor-
lázópilóták kiképzése, akkor elmondható, hogy a program két év alatt 
igen jelentős eredményeket ért el. 

A légideszant célra alkalmazott szállító repülőgépek mennyisége te-
rületén a háború egész időtartama alatt szűkösség mutatkozott. Mégis 
azt állapíthatjuk meg, hogy az 1941-45 közötti időszakban mindvégig 
rendelkezésre állt az egy zászlóalj szintű művelet lefolytatásához ele-
gendő gépmennyiség. 

A páncéltörő fegyverek fejlesztése, illetve alkalmazása 1943-ra a 
kumulatív elven működő, hátrasiklás nélküli vetőcsőből kilőtt eszközökig 
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jutott el, mivel ezek kis térfogat és alacsony tömeg mellett is nagy pán-
célátütő képességgel rendelkeztek. Az 1944 M buzogányvető szerves 
folytatása volt ennek a fejlődési folyamatnak. A könnyű, nagy hatékony-
ságú páncéltörő fegyverek megjelenése kedvezően hatott a könnyű lö-
vész gyalogság és a légideszantok harcászati képességeire. 

A tábori tüzérség eszközeinek rendszerében 1943-ig fontos szerep-
hez jutott a hegyivadász alakulatok málházható löveganyaga. A keleti 
hadszíntér tapasztalatai azonban ekkortól már szükségessé tették a       
120 mm-s aknavetők gyártásának megindítását. Az új aknavető-kategória 
azonos lőtávolságon kétszer nagyobb tömegű gránátot juttatott célba, mi-
közben szerkezeti tömege az ágyúénak mindössze a fele volt. 

A magyar légideszantcsapatok szervezeti fejlesztésének kezdeti 
szakaszában a könnyű fegyverzetű, század szinten önállóan 
alkalmazható, ugyanakkor szakasz szintű diverziós feladatokra is 
kiképzett struktúrát alakítottak ki. A támogató elemek az önálló 
tevékenységre alkalmas ejtőernyősszázad szervezetén belül kaptak helyet. 
1942-től az ejtőernyős-zászlóalj már homogén ejtőernyősszázadokból és 
századszintű támogató elemekből állt. 

A Bertalan őrnagy által 1941-ben javasolt légi szállítású csapatok 
klasszikus szervezési formája a szállító repülőgépeken szállított, leszálló 
módszerrel deszantolt könnyű gyalogság volt. 1943-tól – a szovjet haderő 
offenzív műveletei folytán – egyre fokozódott az igény a repülőterek szá-
razföldi támadások elleni védelmének megszervezésére. 1944 októberétől 
– talán már későn – állították fel a Szent László hadosztályt, amely már 
repülőlövész-elemeket is tartalmazott. Ennek szervezete számos ponton 
idézte fel azt a szervezetfejlesztési irányt, amelyet a magyar ejtőernyős-
csapatok fejlesztésével, a légi szállítású gyalogsággal történő megerősíté-
sével kapcsolatban már 1941-ben megfogalmaztak. 

Az elmélet, a haditechnika, a szervezet és az alkalmazás összhangja 
a háború időszakainak egyikére sem volt jellemző. Az első időszakban 
(1938-41) korszerű elméleti megalapozottsággal, hazai hadiipari és kato-
nai bázison indult meg a légideszant-felkészítés és az alegységek megala-
kítása. A másodikra (1941-1943) esett a Délvidéki bevetés, amely a be-
következett repülőbaleset miatt csupán fél sikernek tekinthető. A Don-
kanyarnál vívott hídfő csaták elvileg alátámasztották volna a 
légideszantok bevetését a szárazföldi csapatok támogatására, amire azon-
ban nem került sor. A magyar katonai vezetés ekkor már elsősorban 
megkímélendő tartalékként tekintett rájuk, alkalmazásukat kulcsfontos-
ságúnak tekintették a Kárpát-medence védelmében. A Kárpátok védel-
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me során ugyanakkor ezek az erők már jellemzően nem légide-
szantokként, hanem a szárazföldi erők megerősítéseként vettek részt. A 
későbbiekben tervezett műveletekben már nem álltak rendelkezésre harc-
ba vethető ejtőernyősök. Ez és a katonai összeomlás látható jelei adhatják 
magyarázatát a diverziós alkalmazási kísérletek sorozatos kudarcainak. 

Elemzésünk nem kerülheti meg a haderő méretére és az ország 
ipari-gazdasági potenciáljára vonatkozó következtetéseket sem. A vizs-
gálatkor figyelembe kell vennünk, hogy sem hazánk gazdasági kapacitá-
sa, sem a haderő mérete nem tette lehetővé az olyan átfogó fejlesztést, 
mint amilyenre a nagyhatalmak esetében sor került. Azt, hogy mire vol-
tunk képesek és mire nem, az alábbiak szerint látjuk: 

1. A honvédség, illetve a magyar hadiipar képes volt: 

•  A nemzetközi szakirodalom alapján elemezni és értékelni más ál-
lamok légideszantokkal kapcsolatos fejlesztéseit, majd ennek 
alapján megfogalmazni a légideszantok szerepét a magyar katonai 
erő alkalmazásában; 

•  A légideszant-képességeket integrálni az országvédelmi elképze-
lésekbe, tervekbe; 

•  A légideszantok részére szükséges, egyszerű haditechnikai esz-
közöket kifejleszteni és gyártani (ejtőernyő, vitorlázógép, gép-
pisztoly), közepesen összetett eszközöket licenc alapján gyártani 
(gépágyú és oldalkocsis motorkerékpár), illetve bonyolult hadi-
technikai eszközöket módosítani és továbbfejleszteni (szállító re-
pülőgépek átalakítása). 

 

Mindez megalapozta a légideszantcsapatok létrehozását. 
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2. A gazdasági korlátok és a gazdaság kis mérete miatt a honvéd-
ség, illetve hadiiparunk nem volt képes: 

•  A szervezetszerű légi szállítású alakulatok felállítására, ezért az ál-
talános rendeltetésű, könnyű lövészcsapatok szállításának megol-
dását tűzték célul; 

•  Költséges és magas technikai szintet igénylő speciális fejlesztések 
elvégzésére (kónikus csövű páncéltörő löveg, hátrasiklás nélküli 
ágyú); 

•  Költséges haditechnikai eszközök licencgyártására ill. Rendszere-
sítésére (csak egy rugalmas képességekkel rendelkező, közepes ka-
tegóriájú szállító vitorlázógép fejlesztését kezdhették meg). 

Összegzés 

A magyar légideszantokat a háború folyamán – a haderő és az or-
szág méretéhez képest – a kor színvonalának megfelelő katonai erővé 
fejlesztették. Haditechnikai kutatás-fejlesztésben és a gyártásban jelen-
tős mértékben támaszkodtak a hazai erőforrásokra. Az alkalmazásra 
vonatkozó elgondolásokat sikeresen beillesztették az ország védelmének 
hadműveleti terveibe.  

A Kárpátok védelmi műveleteinél a légideszantcsapatok közvetle-
nül a szárazföldi harcokban és a légi ellátásban kaptak fontos szerepet. 
Valószínűsíthető, hogy az alkalmazási elmélet, a harceljárás, a hadi-
technika és a létrehozott szervezetek összhangjának hiányosságai ját-
szották az egyik meghatározó szerepet abban, hogy a nagy mennyiségű 
tervezett légideszant-műveletből csak kevés jutott el a sikeres gyakorlati 
megvalósításig. 
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