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A  LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  ELMÉLETE 

A  LÉGI UTÁNTÖLTŐ  MŰVELETEK  TERVEZÉSÉNEK 
LOGISZTIKAI  ASPEKTUSAI 

Lőrinczy Szabolcs 1 

Bevezetés 

A repülőerők három dimenzióban való szabad manőverező képes-
sége lehetővé teszi, hogy kiaknázzák a sebesség, hatótávolság és rugal-
masság jellemzőit. Ezek a jellemzők képessé teszik az erőket arra, hogy 
erőkifejtésüket összpontosítsák az ellenség felépítésének valamennyi 
elemével szemben.  

A sebesség jelentős mértékben csökkentheti a feladat vagy célkitű-
zés végrehajtásához szükséges időt, és lehetővé teszi a harci erő gyors 
megjelenítését.  

A hatótávolság biztosítja a bármilyen irányban vagy távolságon ke-
resztüli tevékenységet, akadálytalanul az olyan felszíni jellemzőktől, mint 
a hegységek és óceánok.  

A repülőerő rugalmassága pedig biztosítja a tevékenységek egyfaj-
ta végrehajtásának, a ráhatások és beavatkozások megvalósításának a 
környezet és körülmények változásához való igazodás képességét. Ez a 
rugalmasság tovább fokozható az olyan harcászati repülőgépek sokolda-
lú-ságának kiaknázása révén, melyek többfeladatúak, és a legszélesebb 
értelemben vett harcászati helyzetekben is bevethetők. 

Ezért van óriási jelentősége az AAR-képességnek2, hisz lehetővé 
teszi a harcászati repülőgépeknek a világon bármilyen helyre történő 
rövid idő alatti telepítését; megnövelheti a harcászati repülőgépek ható-

                                                      
1 Lőrinczy Szabolcs mk őrnagy, NATO Déli Regionális Parancsnokság, Nápoly. 
2 AAR – „Air to Air refuelling”, a légi utántöltésre, illetve az azzal kapcsolatos 
kategóriákra, pl. légi utántöltési képesség, gyakran alkalmazzák az „AAR” rövi-
dítést a szakzsargonban. (szerző). 
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sugarát; a levegőben és a célkörzetben való tartózkodás idejét; valamint 
lehetővé teheti a nagyobb fegyverterhelést, mivel nem kell a repülőgé-
peknek teljes üzemanyagtöltéssel felszállni. Az utóbbi előny különösen 
akkor hasznos, amikor a fel- leszállópálya felülete gyenge minőségű vagy 
rövid és a nyomásmagasság és/vagy a magas hőmérséklet miatt lecsökken 
a maximális felszálló súly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A légi utántöltő műveletek tartalma 

A légi utántöltő műveletek lehetővé teszik repülés közben az üzem-
anyag átadását egyik repülőgépről a másikra. A légi utántöltés segítheti 
a harci és harctámogató légi hadműveleteket azzal, hogy megnöveli a re-
pülési távolságot, a szállítható hasznos terhet és a repülőgépek rugalmas-
ságát.  

Alkalmazása sok előnyt biztosít a repülőcsapatoknak. A repülőgépek 
kisebb felszálló súllyal (kevés üzemanyaggal) szálljanak fel, ami lehető-
vé teszi rövid felszállópályákról (és széttelepített helyzetből) nagyobb 
fegyverterheléssel történő bevetésüket. A nagyobb mélységekbe való ki-
jutást és a célokhoz vezető útvonalak variálhatóságát, a távolságot és a fe-
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ladat végrehajtásának időtartamát csak a hajózószemélyzet fáradtsága, a 
fegyverzet lehetőségei és a műszaki korlátozások határolják be. Lehetővé 
teszi, hogy a rövid hatótávolságú harci repülőgépek a nagyméretű harci 
vagy harctámogató repülőgépeket nagy távolságokon keresztül kísérjék. 
A repülőgépeket a levegőben tartsák a csapás alóli kivonás vagy (légi ké-
szültségi helyzetből) késleltetett bevetésük céljából, valamint növelve le-
hetőségeiket az azonnali sürgősségi feladatok végrehajtására. 

Azonban nem feledkezhetünk meg a hátrányokról sem. A repülés 
közbeni utántöltésnek behatárolt az ideje, melynek folyamán mind az 
utántöltő mind a fogadó repülőgépeknek korlátozottak a manőverezési 
lehetőségei, továbbá behatárolt a repülőgépek száma is, amit egy utántöl-
tő képes feltölteni. Egy több repülőgépből álló kötelék utántöltése vi-
szonylag hosszú időt vehet igénybe, és nagy kiterjedésű légteret igényel, 
így az átadó utántöltők és a fogadók sebezhetőek egy ellenséges támadás 
esetén. Ezért a légi utántöltő (had) műveletek végrehajtását különösen a 
nagyobb méretűekét, amikor lehetőség van rá, az ellenséges légtéren kí-
vülre kell tervezni. 

 

 

 

 

 

 

 

A nagyméretű utántöltő repülőgépek a földön is igen sebezhetők. 
Ezért a tárolásuk egy másik igen fontos tervezési tényező a háborúban. 
Megerősített átlagos repülőgép-fedezékekkel nem lehet védeni őket. 
Ezért az utántöltő repülőgépek széttelepítése a fő bázisról (bázison kívüli 
széttelepítés) rendszerint a legjobb választható megoldás a túléléshez. Ez 
bonyolulttá teszi a tervezést, különösen a több utántöltő repülőgépes te-
vékenységekét. Ezt bármely esetben korlátozni fogja azon széttelepülési 
repülőterek felhasználhatósága, amelyek megfelelő összeköttetésekkel és 
bőséges üzemanyag-ellátással rendelkeznek, ami igen fontos a huzamo-
sabb ideig tartó utántöltő hadműveletekhez. 
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2. A légi utántöltő műveletek tervezésének  
logisztikai szempontjai 

A légi utántöltő műveletek egy sor működési (tevékenységi), vala-
mint hadműveleti kényszer (-ítő körülmény)nek vannak kitéve. Az után-
töltés meghiúsulása esetén, az átirányítást csak akkor lehet megoldani, ha 
a vételező repülőgépek útvonala a megfelelő kitérő repülőterek láncolatán 
belül vezet. Ez viszont komoly problémákat vethet fel, különösen télen az 
óceánok átrepülésekor, ahol az ilyen repülőterek hiánya, és a gyakorta 
rossz időjárás sokszor jelentős késedelmet eredményezhet. Hasonlókép-
pen a felszerelések meghibásodásával is számolni kell, és így az utántöltő 
és vételező repülőgépekből (a szükségesnél) többet kell betervezni bármi-
lyen légi utántöltési tervbe.  

A légi utántöltés nagyon hasonlít egy láncra; ahol bármelyik lánc-
szem meghibásodása a lánc elszakadását eredményezheti, és ez az egész 
hadművelet meghiúsulásához vezethet. A légi utántöltést az úgynevezett 
„Légi utántöltő tervben”3 dolgozzák ki, amely számítógépes program a 
megfelelő paraméterek megadásával kiszámítja a légi utántöltés szüksé-
ges feltételeit. Ebbe tartozik bele: a tanker és fogadó gépek típusa, 
üzemanyag-rendszerük paramétere (tölthető mennyiség, repülési távolsá-
gok, töltés módja). Megállapítják a töltési sorrendet és időpontokat, a töl-
tés típusát, az áttöltendő üzemanyag mennyiségét, a töltő légtér paraméte-
reit (távolságukat a tanker bázis repülőterétől, valamint a fogadó gépek 
repülőterétől és a légtérben bevetendő tankerek számát). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 „Airplan-AAR”, e speciális szoftver, amit a NATO megfelelő törzseiben alkal-
maznak, meghatározza a légi utántöltés paramétereit. 
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A tervezés egyik legalapvetőbb determinánsa a légi utántöltő gépek 
bázis repülőtere. A tanker repülőgépeket olyan bázis repülőtereken cél-
szerű elhelyezni, amely biztosítja az utántöltő erők túlélési képességét a 
földön. Azonban ennek a repülőtérnek elég közel kell lennie ahhoz, hogy 
megfelelő (nem túlságosan nagy) idő alatt a tankergépek elérhessék a 
számukra kijelölt hadműveleti körzetet, légi utántöltő légteret. Ez a távol-
ság biztosítja a kirepülés és a harc (jelen esetben a légi utántöltés) meg-
kezdésének optimális térközét a jelentkező veszélyek (ellenséges földi te-
lepítésű légvédelem, valamint vadászrepülő erők) ellen. A telepítendő 
utántöltő erők célirányosan meghatározott száma biztosítja a rendelkezés-
re álló repülőgépek legmegfelelőbb kihasználtságát. 

A bázis repülőtér helyes megválasztásával a maximális kihasznált-
ság és hatékonyság érdekében optimalizálja: 

• a legrövidebb kirepülési időt a töltő légtérbe, ahol a készültségben 
álló tankerek és QRA-I4 repülők számára létfontosságú; 

• az áttölthető üzemanyag mennyiségét, csökkenti a bevetendő gé-
pek számát ezzel biztosítva a repülő személyzet leterheltségét; 

• a napi bevetések számát; 

• a havi repült órák számát. 

A küldetésben résztvevő légi utántöltő erők számát a hadműveleti 
elgondolás jellemzői határozzák meg. Az utántöltő erők, – eszközök 
mennyiségét és típusát úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen az 
összhaderőnemi erők hadműveleti területen5 belüli és azon túli bevethető-
ségi feltételeinek. Meg kell találni és határozni az erők (gépszemélyzet) 
és eszközök (tanker repülőgépek) optimális arányát.  

A tervezésnél figyelembe kell venni a tankerek földi kiszolgálási 
idejét is, vagyis számba kell venni, hogy mennyi idő szükséges a tan-
kerek: repülésenkénti kisebb ellenőrzéseire, javításaira, a repülésre való 
ismételt előkészítésére, valamint az utántöltés során áttöltendő üzem-
anyag mennyiség tankerbe töltésére. 

                                                      
4 QRA-I (Quick Reaction Alert-Interceptor – Vadászrepülő készültségi szolgálat. 
A légtér biztonságáért felelős hadműveleti készültségi erő. 
5 JOA –„ Joint Operations Area”, összhaderőnemi hadműveleti terület. 
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Ezt az összegzett időt adott esetben tovább növelheti, ha át kell sze-
relkezni a teleszkópos töltő mechanizmusról a kosaras változatra. 

A légi utántöltés szempontjából kritikus tényező az üzemanyag 
mennyisége és milyensége egyaránt. Ennek oka, hogy az adott repülőtér-
nek nagy mennyiségű repülő üzemanyag készlettel, vagy kiváló üzem-
anyag utánpótlási útvonallal kell rendelkeznie, amelyet bázisként kíván-
nak felhasználni a hadműveletek támogatására.  

Általában csak kevés repülőtér felel meg a légi utántöltés hadmű-
veleti követelményeinek, legyen az katonai vagy polgári repülőtér. En-
nek érdekében a tervezés korai szakaszában fel kell venni a kapcsolatot a 
bázis repülőtérnek otthont adó ország logisztikai képviselőivel a megfe-
lelő repülőtér kiválasztásához.  

Magyarországon egyedül Budapest Ferihegy alkalmas erre a fela-
datra. Ennek oka egyrészt a repülőgép állóhelyek korlátozott mérete, va-
lamint a repülőtér üzemanyaggal történő elláthatósága. Hisz egyik legfon-
tosabb tényező, hogy nem csak a tankert, de magát a repülőteret is el kell 
látni üzemanyaggal. Az is fontos tényező, hogy a tanker gépeket ne tar-
tálykocsikból töltsék fel (ezzel a csökkent töltő-kapacitás mellett a ki-
szolgáló idő növekszik), hanem nagynyomású, előre telepített töltő esz-
közöket használjanak.  

Magyarország két, még szóba jöhető katonai repülőtere azért nem 
alkalmas erre a feladatra, mert bár a NATO beruházási programján 
(NSIP) belül felújításra és korszerűsítésre került az üzemanyag ellátó 
rendszer, a kiszolgáló helyek mérete nem teszi lehetővé a nagyméretű 
tanker gépek fogadását (maximum Tornado méretű vadász, vadász-
bombázó repülőgépeket).  

Kecskemét bázis repülőtére például csak egyetlen C-17-es illetve 
nagyobb (C-135, DC-10) repülőgépet képes kiszolgálni és azt sem a mo-
dernizált kiszolgáló területen (zónában), hanem a nagyobb gépek fogadá-
sára kialakított LIMA állóhelyen. Ez gyakorlatilag egy megnövelt méretű 
állóhely, ahol a hagyományos, tartálykocsis töltés valósítható csak meg.  

A tankergépek kiszolgálására nagyméretű felszálló pálya és állóhe-
lyek szükségesek. A felszálló pálya hossza, klimatikus viszonyai és a fel-
szállás során szóba jöhető akadályok, mind meghatározzák, esetenként 
csökkenthetik a hasznos (áttöltendő) üzemanyag mennyiségét. Az állóhe-
lyek tekintetében, olyan repülőteret kell választani, ami elég nagy és 
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egymástól térben jól tagozódott állóhely matrix-al6 rendelkezik a túlélési 
képesség növelése érdekében. 

Mivel a tanker repülőgépek nagy értékű erők, ezért ha valamennyi 
időjárási körülményben be kívánják vetni, úgy biztosítani kell a megfe-
lelő navigációs berendezéseket a bázis repülőtéren. Ennek is több szintű 
felszereltsége határozható meg, de a minimum elvárás a TACAN7, VOR8 
és GPS9 megléte, esetleg ASR10. Optimális esetben további ILS11 vagy 
PAR12 bevezető rendszereket célszerű telepíteni a helyi időjárás sajátos-
ságainak megfelelően. 

A tervezés további követelményeket is támaszt a tervezőkkel szem-
ben. Az ún. NBCR (Nukleáris, Biológiai, Vegyi és Sugár) fenyegetés, il-
letve veszély esetén biztosítani kell egy kijelölt állóhelyet a repülőgép 
mentesítése céljából. Továbbá fontos feltétel, vagy másképpen technikai 
kiszolgálási feladat, hogy a bevetések során alkalmazott különböző típusú 
tankerek, különböző fedélzeti berendezésekkel lehetnek ellátva. Ilyen kü-
lönbözőségek adódhatnak a repülőgép oxigén, nitrogén, elektromos csat-
lakozók, jégtelenítő berendezések vagy épp a tehertér mérete és rakodha-
tóságának különbözőségéből. 

Befejezés, összegzés 

Cikkemben igyekeztem rámutatni a légi utántöltés fontosságára, 
kiemelve a logisztikai megfontolásokat. Véleményem szerint a légi után-
töltő képesség megfelelő szintű ismerete a hadműveleti elgondolások és a 
kitűzött célok sikeres elérésének jövőbeni záloga. E képesség nélkül már 
a jelenben, sőt a közelmúltban sem lehetett hatékony hadműveleti célokat 

                                                      
6 Ez egy olyan elhelyezési struktúra, amely biztosítja a védendő repülő technika 
légi ellenség és időjárási viszontagságok elleni védelmét. Olyan, lehetőleg fedett 
állóhelyeket kell kiépíteni, amelyek a szélsőséges viszonyok mellett is biztosítják 
a hadrafoghatóságot, és a térbeni elhelyezésük megnehezíti az esetleges légicsa-
pást (nem egy sorban, közvetlenül egymás mellé telepített repülőgépek). 
7 TACAN – Tactical Air Navigation – katonai légi navigációs rendszer. 
8 VOR – VHF Omni Range – nagyfrekvenciás irányadó. 
9 GPS – Global Positioning System – földi helymeghatározó rendszer. 
10 ASR – Airport Surveillence Radar – repülőtéri felderítő radar. 
11 ILS – Instrumental Landing System – műszeres bejöveteli rendszer. 
12 PAR – Precision Approach Radar – nagypontosságú bejöveteli rendszer. 



 14 

elérni. A jövőben egyenesen kizárt, hogy egy válságkezelés katonai erők-
kel történő megoldásában ne kapna szerepet a légi utántöltés. 

A fenti követelmény-rendszerből adódik, hogy a légi utántöltés lo-
gisztikai háttere nem egyszerű feladat. Rendkívül szerteágazó tevékeny-
ségeket, és széles látókört igényel e nagy értékű haditechnikai eszköz si-
keres és célszerű alkalmazása. Ha azonban e logisztikai hátteret nem 
teremtik meg, a harc (egyszersmind a földi és légi harc) sikeres megví-
vásának feltételei nem lesznek biztosítva, így a hadműveleti célok nem 
lesznek megvalósíthatóak. 
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A  REPÜLŐTECHNIKA  ÁLLAPOTÁT  ÉRTÉKELŐ  
MÓDSZEREK  ÉS  ESZKÖZÖK  INTEGRÁLÁSA  

 AZ ÁLLAPOTSZERINTI  ÜZEMELTETÉS  RENDSZERÉBE, 
MINT  A  KATONAI  REPÜLŐESZKÖZÖK  FENNTARTÁSI 
KÖLTSÉGEI  CSÖKKENTÉSÉNEK  LEGHATÉKONYABB 

ESZKÖZE 

Vonák Iván Péter1 

Bevezetés 

Célkitűzések 

Mértékadó NATO körök véleménye szerint az új tagállamok előtt 
álló legnagyobb kihívás nem a hirtelen fegyverzetváltás, hanem a meg-
lévő fegyverrendszerek szükség szerinti megőrzése, mind hatékonyabb 
és gazdaságosabb fenntartási és üzembentartási módszerek kidolgozása 
és a gyakorlatban történő alkalmazása. A témaválasztással célom az, 
hogy a Magyar Honvédség repülőtechnikai eszközei fenntartása területén 
– a fentiekben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően – kézzel-
fogható eredményeket lehessen felmutatni, valamint a repülőtechnika 
korszerűsítése, jövőbeni cseréje esetében is legyen lehetőség jól alkal-
mazható módszer, üzemeltetési rend bevezetésére. Igyekszem elemzett 
képet nyújtani a már „közkézen” forgó, de inkább „marketing” célokat 
szolgáló módszer és a ténylegesen „állapotszerinti” üzembentartás közöt-
ti különbségekről. Ennek érdekében felhasználom, a Magyar Honvédség-
ben már elért, elméleti és gyakorlati eredményeket is. Szükséges a jövő-
beni, új harcászati és egyéb repülőeszközök rendszerbeállításával 
kapcsolatosan – a már meglévő és működő mérnökműszaki biztosítás, il-
letve az állapotszerinti üzembentartás rendszerére történő – ezen belül is 
kiemelten a gazdasági hatékonyságra és a NATO tagságunkból adódó fe-
ladatok követelményeire történő hatások vizsgálata. 

A témát az teszi különösen aktuálissá, hogy hazánkban évek óta fo-
lyik a hadsereg átalakítása és lassú korszerűsítési folyamata, melynek 
egyik fő problémaköre, a NATO csatlakozással párhuzamosan, a szö-

                                                      
1 Vonnák Iván Péter nyá. okl. mk alezredes doktorandusz hallgató. 


