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KORSZERŰ  HARCÁSZATI  -  ÉS  TEHERDESZANT  
EJTŐERNYŐRENDSZEREK  ÚJ  TECHNIKAI  

MEGOLDÁSAI 

Heizer László – Hegedűs Ernő1 

Bevezető 

Az ejtőernyős deszant-mód a légideszantok alapvető kijuttatási 
módszere. A helikopterek leszálló módszerével tevékenykedő légimoz-
gékony, illetve a repülőgépek leszálló módszerével kijuttatott légiszál-
lítású deszantok technikai lehetőségeinek és eljárásmódjainak kétségte-
len fejlődése mellett, az ejtőernyős deszant-mód jelentősége napjaink-
ban is alig csökkent, sőt, a korszerű légcellás ejtőernyők megjelenésével 
alkalmazási lehetőségei jelentősen kibővültek, a mélységi felderítő és 
különleges műveleti erők, továbbá a teher-deszant kijuttatása területén.  

Bár az ejtőernyős deszant-mód végrehajtásának körülményei – a má-
sodik világháború feltételrendszeréhez képest – a korszerű légvédelmi 
eszközök és a nagysebességű gázturbinás repülőgépek megjelenésével je-
lentős mértékben megváltoztak, az ejtőernyő-technika folyamatos fejlesz-
tése következtében olyan új technikai megoldások jelentek meg, amelyek 
lehetővé tették e deszant-mód magas harci lehetőségének fenntartását. 
Célunk e műszaki megoldások ismertetése, egyúttal a jelenleg rendszere-
sített ejtőernyőrendszerek fő fejlődési irányainak behatárolása és az e te-
rületen jelenleg zajló generációváltási folyamat jelenlegi állásának be-
határolása. 

1. Az ejtőernyő-rendszerek fejlődésének vizsgálatakor  
alkalmazott módszerek 

Az ejtőernyő-rendszerek fejlődése vizsgálatának alapja a rendszer-
szemlélet. „A rendszerszemlélet módszere a bonyolult rendszerek eseté-
ben: 

• az elemek;  

• a funkció; 

                                                      
1 Heizer László főtörzsőrmester, MH LEK, 1 Raktárbázis, RMAR, ejtőernyős 
oktató-beugró. 
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• a struktúra és  

• a folyamat vizsgálatát egyaránt elvégzi.  

A rendszer összetevőinek, alkotóinak elemzésén túl vizsgálja a rend-
szer egészét is, mivel azt lényegi jellemzőinek elvesztése nélkül nem le-
het részekre bontani, és csak a részeken keresztül nem lehet megismer-
ni.”2 Az ejtőernyő-rendszerek fejlődésének rendszerszemléletű vizsgá-
latakor a rendszer elemei maguk a vizsgált haditechnikai eszközök (ejtő-
ernyők és járulékos rendszereik), illetve az ejtőernyős légideszant csapa-
tok állományát adó élőerő (létszám-és kiképzettség viszonyok). A rend-
szer funkciójának az az elmélet (doktrína) felel meg, amely az ejtőernyős 
légideszantok alkalmazásának alapját képezi. A rendszerelmélet struktú-
ra fogalmát az ejtőernyős légideszant csapatok szervezeti felépítése fedi 
le. A rendszerhez kapcsolódó folyamatnak a harc megvívása során al-
kalmazott harcászati módszerek és harceljárások, (illetve maga a harc 
megvívása) az értelmezése. A rendszer környezetét a légideszant csapa-
tokkal együttműködő (szállító-repülőgéppel, helikopterrel tevékenykedő 
légi szállító erők), vagy a deszant tevékenységét meggátolni hivatott ka-
tonai szervezetek (pl. légvédelmi tüzérség) jelenthetik. Törekszünk bemu-
tatni a komplex vizsgálat valamennyi nevesített összetevőjét és a közöt-
tük felfedezhető összefüggéseket, hiszen csak így vonható le bármilyen 
következtetés a vizsgálat konkrét tárgyát képező haditechnikai eszközök 
fejlődéséről. 

A felsorolt rendszerelemek közötti összefüggés jellegére, az elemek 
egymásra hatásának és a hatás sorrendiségének egyes jellegzetességeire 
már korábban is rámutatott a hadtudományi kutatás. A haditechnika, a 
harceljárás és a katonai szervezet kölcsönhatásait feltáró törvényszerű-
ség rámutat arra, hogy a tudományos-technikai haladás a hadügy terüle-
tén a haditechnikai eszközök fejlődéseként jelenik meg3. A haditechni-
kának ez a fejlődési folyamata nem egyenletes, hanem egyes tudomá-
nyos-technikai időszakonként a tudományos-technikai fejlődés és inno-
váció összegződése minőségi ugrásokat eredményez, ami elvezet egyes 
haditechnikai eszközcsoportok ugrásszerű fejlődéséhez. Így a tudomá-
nyos-technikai haladás, a haditechnikai eszközök fejlődése vezető sze-

                                                      
2 Dr. Turcsányi Károly: Az ember – haditechnika rendszer a tudományos techni-
kai forradalomban, Honvédelem, 1988. 8. sz. 84. o. 
3 Uo. 83-93. o. 
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repet tölt be a hadügy fejlődése területén. Ha a haditechnikában minősé-
gi ugrás következik be, akkor – a rendszerszemléletű megközelítés alap-
ján – a hadügy minden területén jelentős, meghatározó változások zajla-
nak le, mivel megváltoznak a hadműveleti elméletek és a harceljárások, 
illetve a katonai szervezetek is. Sorrendiségét tekintve az ugrásszerű fej-
lődés következtében létrejött új haditechnikai eszköz, vagy eszközök 
harci hatékonysága határozza meg az új harceljárást, ami gyakran új ka-
tonai szervezet létrehozását vonja maga után. (Ugyanakkor kétségtelen, 
hogy ezek a tényezők, rendszerelemek bizonyos visszahatással is vannak 
egymásra: a katonai szervezet befolyásolhatja a harceljárást, illetve a 
harceljárás hatással lehet a haditechnikai eszközökre). 

A hadügy fejlődésében a technikai-technológiai fejlődés kiemelt sze-
repet játszik, ezért – az általános technikai-technológiai környezet válto-
zásának vizsgálatán át – célszerű beazonosítani a tudományos-technikai 
időszakokat. Vizsgálat tárgyát képezi, hogy az ejtőernyő-rendszerek 
gyártását közvetlenül befolyásoló textil-anyagtechnológia, a járulékos 
szerelvények és csatlakozó rendszerek – nyitóautomaták, oxigénlégző 
rendszerek – mögöttes technológiája milyen változásokon ment, illetve 
megy keresztül, illetve hogy a jelenleg zajló elektronikai forradalom mi-
lyen mértékben jelent meg e technikai eszközök részeként. Ezért válik 
szükségessé – a konkrét ejtőernyő-rendszerek, az azokat alkalmazó kato-
nai szervezetek és a korszerű ejtőernyős harceljárások (deszantmódok) 
vizsgálata mellett – elsőként az általános technikai-technológiai környe-
zet változásának felmérése. 

2. Az ejtőernyős deszantok alkalmazási környezetének  
változása és az új követelmények hatására  

megjelenő megoldások 

2.1. Az általános technikai-technológiai környezet változása 

A technika általános fejlődési tendenciái – a szerkezetianyag-
technológia és a mikroelektronika fejlődése – az elmúlt húsz-harminc év-
ben, illetve napjainkban gyökeresen alakítják át a repülőgépipar és a gép-
jármű-gyártás termékeit. Katonai alkalmazók vonatkozásában ezek a ha-
tások szintén megjelentek, gyökeresen átalakítva a repülő-fedélzeti 
rendszereket és a sárkányszerkezeteket, a harcjármű-páncélzatokat vagy a 
személyi védelem technikai lehetőségeit. Az új szerkezeti anyagok és az 
elektronika természetesen megjelennek az ejtőernyő-rendszerek fejlődé-
sében is. 
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Az ejtőernyők szerkezeti anyagai, a kupola-anyag, a zsinórzat és a 
tokhevederzet anyagainak fejlődését egyaránt befolyásolja a különféle 
műanyagok, a szén- és üvegszálas szálerősítésű anyagok fejlődése terüle-
tén tapasztalható számos új eredmény. A jelenleg leginkább elterjedt po-
liamid alapú Nylon műszálas anyagok esetében „a technológia finomítá-
sa lehetővé tehet még kisebb javításokat a poliamid műszál alapvető 
tulajdonságait/teljesítményét illetően, ám jelentős mértékű javulás a po-
liamid műszál tulajdonságaiban már nem valószínű”4. Egy, a második 
világháború óta folyamatos anyagtechnológiai-korszak zárul le ezzel, 
hogy átadja helyét egy jelentősen jobb tulajdonságokkal rendelkező új 
szerkezetianyag-generációnak. A Nylon alapú műszálas anyagok – más 
tényezők mellett az ultraibolyasugárzás iránti érzékenységük miatt, de 
egyszerűen a naptári üzemidő előrehaladtával is – fokozottan hajlamosak 
az öregedésre. A nylon anyagból készült kupolák a dinamikus terhelések 
hatására (100-1500 ugrás) is nyúlnak illetve fáradnak, kedvezőbb tulaj-
donságú új anyagokkal történő leváltásuk emiatt is indokolt. Az új anya-
gok ugrás-számban és naptári üzemidőben is a nylon többszörösét nyújt-
hatják, így magasabb bekerülési költségük ellenére is gazdaságosabb 
üzemeltetést biztosíthatnak. A poliamid-alapú Nylon egyik legfontosabb 
váltó-anyagai a különféle aramid-féleségek. Ezek közül a legfontosabb a 
Kevlar (para-aramid), illetve a Nomex (meta-aramid).  

A Kevlar – egyfajta aromás-kristályos polimer-féleség – már jelen-
leg is fontos anyaga a zsinórzatoknak, erősítő-szalagoknak, esetenként 
nyitóernyőknek. E két anyag kiemelkedően magas szakítószilárdsága fi-
gyelemre méltó, ugyanakkor alacsony rugalmassági modulusa esetenként 
problémák forrása is lehet. A jóval olcsóbb Spectra műszál, illetve szö-
vet alapanyaga nagy molekulahosszúságú polietilén. Ilyen egyenes láncú 
polietiléneket nagynyomású, illetve magas hőmérsékletű polimerizálási 
eljárással állítanak elő, melynek eredménye magas szilárdság/fajsúly vi-
szonyú műszál. E tulajdonsága – és ennek ellenére alapvetően kis sűrűsé-
ge – lehetővé teszi rendkívül könnyű szövetek előállítását. Kedvező tu-
lajdonsága emellett kopásállósága és kis súrlódási együtthatója is. A 
politetrafluoretilén alapú anyagok – például az expandált teflon anyagú 
Gore-tex – szintén kiváló kopásállóságukkal és alacsony súrlódási 
együtthatójukkal tűnnek ki.  

                                                      
4 M. J. Ravnitzky: Az ejtőernyőanyag megújulása. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, 89-0909CPJ. 
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„A Spectra és a Gore-tex alkalmazása növelheti a nyíláskésleltető 
rendszer megbízhatóságát és meghosszabbíthatja a használati élettar-
tamot”5. A Gore-tex ezért kiválóan alkalmas belsőzsákok gyártására is. 
Megemlítendő még az alacsony rugalmassági-együtthatójú, a lineáris po-
liészterek csoportjába tartozó Dakron és Vectran is, amelyek a Kevlarhoz 
közel hasonló tulajdonságokat nyújthatnak alacsonyabb áron, így alkal-
mazásukra másodlagos anyagként kerülhet sor. A magyar ejtőernyő-
anyag-fejlesztések is ennek az olcsóbb, az ultraibolyasugárzás anyag-
szerkezet-roncsoló (öregítő) hatásának a nylonnál jobban ellenálló poli-
észter alapú anyagtípusnak a fejlesztésére irányulnak6. A fejlesztés során 
a poliészter-anyag alacsonyabb rugalmassági együtthatóját és kedvezőt-
lenebb mérettartási tulajdonságait sikerült speciális szövési technológia 
alkalmazásával kompenzálni. A poliészter szövetanyag kalanderezésével 
(kallózás, zömítés, tömörítés), illetve vákuumgőzölt bevonatolásával (pl. 
alumínium) könnyű, tetszőleges légáteresztésű és merevségű 
(összehajthatóságú) ejtőernyő-anyagokat lehet előállítani. Az új szerkezeti 
anyagok együttes alkalmazásával merőben új, kedvezőbb tulajdonsá-
gokkal rendelkező ejtőernyő-rendszerek hozhatók létre, jelenleg még 
magasabb költségen. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy az új 
szerkezeti anyagok általában magasabb szilárdsági paramétereket hoznak 
alacsonyabb rugalmassági modulus mellett, ami azt jelenti, hogy alkal-
mazásuk megköveteli a hatásosabb nyíláskésleltető rendszer alkalmazá-
sát. 

Az elektronikai rendszerek fejlődése több ponton befolyásolja az ej-
tőernyős rendszerek képesség-növekedését. Az ejtőernyő nyitó-auto-
maták fejlődése – kiegészítése elektronikus elemekkel, ezáltal pontossá-
guk és megbízhatóságuk növekedése és a tömeg csökkenése – széles körű 
alkalmazásuk elterjedésének irányba hat, ami túlmutathat biztonsági be-
rendezésként történő alkalmazásukon. Az új típusú nyitóautomaták – pél-
dául a Cypres (Cibernetic Parachute Release System – kibernetikus ejtő-
ernyő kioldó rendszer) rendszerű, korszerű automata nyitóberendezés-
család – hatékonyan ötvözik az elektronika és a finommechanika rendszer 
elemeit, minden korábbi rendszernél nagyobb biztonságot garantálva. A 
légcellás teherdeszant rendszerek területén az elektronikai rendszerek 
GPS (Global Positional System) műholdas navigációs rendszerekkel ösz-
szekapcsolt vezérlőegységek és kellőképpen kis tömegű szervoberen-

                                                      
5 M. J. Ravnitzky: Az ejtőernyőanyag megújulása. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, 89-0909CPJ. 
6 Kastély Sándor: Légideszant ejtőernyők. Kézirat. 17. o. 
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dezések formájában jelent meg és elvezetett a teherdeszant-kijuttatás re-
formjához. 

2.2. A harcászati követelmények változása 

A háborút követően a nagyobb sebességű gázturbinás repülőgépek 
megjelenése, a lokátor-rendszerek elterjedése és a légvédelmi tüzérség 
rendszereinek rakétafegyverek fejlődésén keresztül megvalósuló tökéle-
tesedése merőben megváltoztatta a szállítórepülőgépen kijuttatott ejtő-
ernyős deszantokkal szemben támasztott harcászati követelményeket. 
Az utóbbi ötven év során – a második világháborús helyzethez képest - az 
ejtőernyős deszantokkal szemben támasztott követelmények változásai a 
tömeges ejtőernyős dobást és a kis csoportok kijuttatását egyaránt érintet-
ték. A körkupolás ejtőernyőknél követelmény a nagyobb ugrási sebes-
ség a repülőgépek magasabb átesési sebessége miatt, illetve a kisebb ug-
rási magasság a lokátor-észlelés csökkentése érdekében. A légcellás 
alkalmazásra jellemző annak fokozatos túlsúlyba kerülése és mennyisé-
gi növekedése a mélységi felderítő, illetve különleges műveleti tevékeny-
ség iránti felfokozott igény miatt, illetve – a minél nagyobb behatolási 
mélység és a hatékony önálló harctevékenység lehetőségének megterem-
tése érdekében – a nagy magasságú ugrások és a nagy hordozható harcá-
szati terhelés technikai feltételek biztosítására vonatkozó igény, ami ösz-
szességében az ugró által hordozott nagy járulékos tömeget jelent. A 
tömeges ejtőernyős deszantok és a különleges műveleti erők támogatása 
szempontjából egyaránt fontos teherdeszant rendszereknek szintén al-
kalmazkodnia kellett a kis magasságú dobás, a nagy magasságú, nagy tá-
volságú teherdobások, illetve a kis, légcellás technikával kijuttatott kü-
lönleges műveleti csoportok hatékony ellátásának feladataihoz. 

2.3. A szervezeti keretek változása 

A különleges műveleti szervezetek vonatkozásában elsősorban a kis 
csoportok légcellás ejtőernyővel történő kijuttatása merülhet fel. Koráb-
ban a különleges műveleti szervezetek az ejtőernyős tevékenységet a cso-
portok kijuttatásának egyik eszközeként kezelték. Napjainkban a légi 
úton történő kijuttatás iránti igény nagyfokú növekedése tapasztalható. 
Az amerikai 75. Ranger Ezrednél megfigyelhető tendencia, hogy a kü-
lönleges műveleti erők teljes egészét – mintegy alaprendeltetésként – al-
kalmassá teszik az ejtőernyős- és helikopterdeszant eljárással történő 
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kijuttatásra7. A 2001 évi afganisztáni műveletek során nagy számban ve-
tettek be különleges műveleti erőket. A 2003-as második iraki háború so-
rán is tömegesen vetették be a különleges műveleti csoportokat. Irakban 
„a különleges műveleteket eddig soha nem látott arányban alkalmazták. 
Ez vonatkozik mind az alkalmazott csapatok mennyiségére, mind pedig 
az általuk végrehajtott műveletek számára”8. A különleges műveleti 
erők alkalmazásának tömegessé válása napjaink haditechnikai fejlődésé-
nek, a precíziós csapásmérési képesség, a célmegjelölési technológia és a 
kis csoportok önálló tevékenységre való képessége együttes fejlődésének-
növekedésének eredménye.  

„Világos, hogy a precíziós légicsapásokat végrehajtó légierő és a 
különleges erők közötti újfajta műveleti kapcsolat, valamint a megnö-
vekedett felderítő képességek kapcsán a különleges erők egyre nagyobb 
szerepet játszanak majd a műveletekben Franks tábornok annyira sike-
resnek ítélte a különleges erők afganisztáni közreműködését, hogy hoz-
závetőlegesen 10 000 ilyen feladatokra kiképzett katonát vezényeltek 
Irakba”9. A hetvenes évektől speciális rendvédelmi (terrorelhárító) fela-
datok területén szintén szerephez jutnak a légideszantcsapatok, mivel 
azok bázisán egyre több országban alakítanak ki külföldön és belföldön 
egyaránt alkalmazható terrorelhárító csoportokat10. Összességében a kü-
lönleges műveleti erők tevékenysége iránti igény robbanásszerűen növek-
szik, az utóbbi húsz-huszonöt év során megvívott korszerű háborúkban. A 
világ vezető haderőiben mutatkozó szervezési tendenciák azt mutatják, 
hogy az egyre több területen, egyre nagyobb számban szerephez jutó kü-
lönleges műveleti erőket egyre nagyobb szervezeti méretben állítják fel, a 
légideszant-képességeket – köztük az ejtőernyős kijuttatásra való képes-
séget – alaprendeltetéshez kötődő alapvető képességként kezelve. Ennek 
alapján az e tevékenységi körhöz kötődő légcellás képzés iránti igény 
növekedése várható. 

                                                      
7 Különleges műveleti erők a XXI. században. Szárazföldi Haderő. 2006. IV. évf. 
3. sz. 56-58. o. 
8 Porkoláb Imre: A különleges műveleti erők alkalmazásának jelentősége Irak-
ban. Doktorandusz, 2005. 2. sz. 44. o. 
9 Anthony Cordesman katonai elemző jelentése a Washingtoni székhelyű CSIS 
intézménynek 11 th draft, 2003. 11. 10. 61. o. 
10 Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: Légideszant alakulatok a terrorizmus 
elleni harcban Kard és Toll, 2005. 3. sz. Dr. Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: 
Katonai és rendvédelmi alakulatok a terrorizmus elleni harcban. Kard és Toll, 
2005. 2. sz. 18-25. o. 
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A tömeges deszant szervezetek vonatkozásában elsősorban a nagy 
csoportok ejtőernyővel történő kijuttatására alkalmas irányítatlan körku-
polás rendszerek merülhetnek fel. A második világháborúban a tömeges 
deszantok nagyságrendje elérte a hadosztály-hadtest szintet. A szervezeti 
keretek és a kiképzés egyaránt ehhez a tömegmérethez igazodtak. Nap-
jainkban ilyen mérető deszant-műveletre valószínűleg már nem kerülhet 
sor. A 2003. évi iraki háború során végrehajtott légideszant-művelet alap-
ján, továbbá a korszerű hadviselés körülményeit figyelembe véve a töme-
ges deszant-műveletek ejtőernyős lépcsője a megerősített zászlóalj, rit-
kábban a dandár szintet vélhetőleg nem fogja túllépni. Napjainkra a 
haderők mérete is jelentősen lecsökkent, hiszen a hidegháborús szembe-
nállás megszűntét követően az eleve professzionális angolszász haderők 
méretét is jelentős mértékben csökkentették, míg a kontinentális európai 
hatalmak haderőinél e létszámcsökkentés a sorkötelezettségen alapuló 
haderő-szervezési módszer feladásával is együtt járt, így a létszámcsök-
kenés mértéke az utóbbi húsz évben elérhette az egy nagyságrendet. A je-
lenlegi légideszant-szervezetek és a kiképzés egyaránt ehhez a jelentős 
mértékben lecsökkent szervezeti mérethez igazodnak. Ennek következté-
ben a tömeges deszant-szervezetek esetében kisebb létszámmal, jobban 
kiképezhető professzionális állománnyal, kisebb számban de magasabb 
költségen beszerezhető deszant-eszközökkel lehet számolni. 

2.4. A technikai és konstrukciós megoldások változása 

A megváltozott feltételek között az ejtőernyős technikával szemben 
jelentkező új követelményeknek csak új technikai megoldások alkalma-
zásával felelhet meg az ejtőernyős technika. Ezek a megoldások a hetve-
nes-nyolcvanas évektől jelentek meg kiforrott formában több területen. A 
körkupolás ejtőernyők területén, kis magasságon alkalmazható, gyors 
nyitású ejtőernyőrendszerek (ROLAP - Rapid Opening Low Altitude 
Parachute) elterjedése irányába halad a fejlődés, míg a katonai felada-
tokra széles körben a hetvenes évektől alkalmazott légcellás rendszerek-
nél a nagy magasságú távolsági ugrást (HAHO - High Altitude High 
Opening) elősegítő oxigénlégző-berendezések, illetve a hatékony kikép-
zést és nagy tömegű felszereléses ugrást egyaránt támogató bekötött 
rendszerű, szabályozott nyíláskésleltetésű légcellás ejtőernyők jelentek 
meg. A teherdeszant rendszerek területén a tömeges ejtőernyős deszan-
tok nehéztechnikai eszközeinek földre juttatása céljából kifejlesztették a 
kismagasságú ejtőernyős kihúzás módszerét (LAPES - Low Altitude 
Parachute Extraction System), míg a különleges műveleti erők ellátásá-
nál a navigációra és követésre képes légcellás teherrendszerek előtérbe 
kerülése tapasztalható.  
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3. A légcellás ejtőernyőrendszerek új technikai megoldásai 

A mélységi felderítés és a különleges műveleti tevékenység terüle-
tén előrelépést jelent, a nagymélységű behatolást biztosító harcászati sik-
lóernyők hetvenes években megkezdődött széles körű elterjedése. Az 
utóbbi harminc évben a légcellás ejtőernyők mérete csökken, sebességük, 
felületi terhelésük, hasznos terhelhetőségük pedig egyaránt nő. Ezáltal a 
légcellás ejtőernyőrendszerek általánosságban megfelelnek a velük szem-
ben támasztott követelményeknek. A légcellás kijuttatási mód alkalmazá-
sára épülő különleges műveleti szervezetek fejlődésével, a különleges 
műveleti alkalmazás iránti igény gyors növekedésével együtt növekszik, 
túlsúlyba jut a légcellás képzés. Ez új követelményeket támaszt a katonai 
légcellás kiképzés szervezésével kapcsolatban, amelynek egyre inkább 
meg kell felelnie a tömegesség követelményének. A kiképzendő állo-
mány egyre nagyobb részét kell úgy felkészíteni, hogy azoknál alapren-
deltetés szerinti tevékenységük során eleve és szinte kizárólag a légcellás 
ejtőernyő alkalmazására kerülhet sor. A polgári életben alkalmazott okta-
tóigényes kiképzési módszerek közvetlen átvétele – azok kis tanuló-
létszámra épülő eljárásmódja, illetve fajlagosan magas oktatóigénye miatt 
– gazdaságossági okokból nem célszerű.  

A polgári életben légcellás alapképzésnél alkalmazott gyorsított sza-
badeső képzés (AFF – Accelerated Free Fall) tanulónként két magasan 
kvalifikált oktatót igényel a szabadesés alapjainak elsajátításához. Tö-
megméretekben ilyen kiképzés nehezen kivitelezhető. Ennek elkerülése 
érdekében érdemes lehet a szabadesési alapokat szélcsatornában elsajátí-
tani, míg a légcellás képzésben – a rövid bekötött körkupolás képzést kö-
vetően, egyfajta átvezető jellegű képzési fokozatként – bekötött légcellás 
ejtőernyőket alkalmazni. (A tanulólégcellás képzésben az Egyesült Álla-
mokban már 1990-ben be kívánták vezetni a bekötött belsőzsákos rend-
szer alkalmazását11.) A bekötött légcellás rendszer a harcászati alkalma-
zásban alkalmas a nagy tömeggel ugró különleges műveleti katona 
tehermentesítésére, mivel megbízható, egyszerű és gyors nyitási folyama-
tot biztosít, egyúttal tehermentesíti a katonát a nyitás feladatától is. A 
korszerű harc viszonyai között egyértelmű követelmény az ejtőernyőssel 
együtt kijuttatható hasznos harcászati terhelés növelése. Ennek követ-
keztében növekszik a légcellás rendszereknél amúgy is jelentős nyílási 
terhelés. 

                                                      
11 T. Frost: Bekötőköteles légcellások. Parachutist, 1989. 10. sz. 
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E két tényező következtében a légcellás ejtőernyők fejlődési irány-
vonala: 

• a kiképzést és a nagy teherrel történő harcászati ugrást elősegítő 
bekötött rendszerek kialakítása; 

• a nagy terheléses ugrásnál hatványozottan jelentkező nyílási terhe-
lést csökkentő rendszerek kifejlesztése. 

A kijuttatható hasznos harcászati terhelés növelésére, illetve a kikép-
zés hatékonyságának javítására irányuló fejlesztési törekvés körülményei 
csak úgy mérhetők fel, ha áttekintjük a légcellás rendszereknél alkalma-
zott nyitási módokat és a jellemző nyitási rendellenességeket. 

A katonai szabadeső ugrások egyik változata a nagy magasságú tá-
volsági kijuttatás, HAHO ugrással valósul meg, amely során a nagy ma-
gasságban történő kiugrást követően, illetve rövid időn belül nyitja az ug-
ró a légcellás főejtőernyőjét, és annak siklási, távrepülési képességét 
kihasználva, nagy vízszintes távolságot (akár 40-50 km) képes repülni a 
célterületen, idegen légtérben. A HAHO típusú ejtőernyőzésnél megemlí-
tendő egy fontos fogalom, a siklószám. Ez az adott légcellás ejtőernyőtí-
pus jellemzőjeként megmutatja, hogy a gépelhagyás magasságához vi-
szonyítva milyen vízszintes távolságra tud eljutni siklás közben. A 
nagyobb légcella-számú, karcsúbb szerkezetű kupolával rendelkező ejtő-
ernyők siklószáma – és ezzel lehetséges behatolási mélysége – nagyobb. 
A légcellás ejtőernyők konstrukciós kialakítása a feladat jellegétől függ. 
A megfelelő fordulékonyságot, illetve manőverezőképességet igénylő 
harcászati siklóernyők rendszerint hét-kilenc cellás konstrukciós kialakí-
tásúak, míg a kimondottan távolsági repülésre tervezett nagy kupola-
karcsúságú típusok, a tizenegy-tizenhét cellás kategóriában kerülnek 
megvalósításra. Egy amerikai cég fejlesztette ki a Raider-rendszert, 
amely a katonai légcellás ejtőernyőhöz hasonló, de annál valamivel na-
gyobb felületű, elliptikus alakú, 11, illetve 17 cellás nagy siklószámú ej-
tőernyő. Magas siklószáma miatt ez a rendszer nagy távolságra képes ki-
juttatni a különleges műveleti katonát. Az ugró bekötött vagy kézi 
kioldású ugrással hagyja el a repülőeszközt, majd a HAHO típusú eljá-
rásnak megfelelően tevékenykedik. (A siklóernyők motoros változataival 
még nagyobb távolság tehető meg). 

A szabadeső vagy kézi kioldású ugrások másik eljárása a nagy ma-
gasságú, alacsony nyitású ugrás (High Altitude Low Opening – HA-
LO). Itt a gépelhagyás nagy magasságban (akár 10 000 méter fölött) tör-
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ténik, majd a megfelelő idejű zuhanás után, alacsonyan, de még kellően 
biztonságos magasságban az ejtőernyős maga nyitja a főernyőjét. Régeb-
ben réselt körkupolás ernyőket használtak erre a feladatra. Napjainkban 
kizárólag légcellás ernyőtípusokat (például MC–4) alkalmaznak a HA-
LO típusú feladatok végrehajtása során12. 

A HALO-HAHO kijuttatási módszer hátránya, hogy jelentős 
mennyiségű felszerelés szükséges hozzá: oxigénlégző készülék és védő-
ruházat a nagy magasságon uralkodó légköri viszonyok miatt, illetve – 
HAHO ugrás esetén – iránytű és műholdas navigációs berendezés. Ezek 
a járulékos rendszerek eleve nagy tömegűek, amit a különleges műveleti 
katona hatékony harctevékenységéhez szükséges egyéb eszközök tömege 
tovább növel. A nagy tömegű felszerelés és a légcellás ejtőernyők nyitási 
jellegzetessége (rendellenessége), a gyors, nagy erejű nyitás egymással 
ellentétes követelményeket támaszt a fejlesztőkkel szemben. 

A légcellás ejtőernyőrendszerek technikai fejlődését – a nagy töme-
gű felszereléssel végrehajtott ugrások körülményeinek és lehetőségeinek 
javítása érdekében – a kiképzést és a nagy teherrel történő harcászati ug-
rást elősegítő bekötött rendszerek kialakítása, illetve a nagy terheléses 
ugrásnál hatványozottan jelentkező nyílási terhelést csökkentő rendsze-
rek fejlesztése jellemzi. Az alábbiakban egy korszerű, tandem rendszerű 
harcászati siklóernyő kerül ismertetésre, amely alkalmas bekötött rend-
szerű ugrásra és korszerű nyíláskésleltető rendszerrel rendelkezik. (Ilyen 
az amerikai gyártmányú MC-5 típus.) A légcellás ejtőernyő fő és tartalék 
kupolája egyaránt hét cellás kialakítású. A tandem rendszernél az azonos 
kialakítású kupolák fő és tartalék ernyőként egyaránt használhatók. A fő 
ejtőernyő készlet egy szögletes kupolát tartalmaz műszálas szövetből. A 
kupolát felfüggesztő zsinórokkal és irányító zsinórokkal szerelték fel. 
Tartalmaz egy nyíláskésleltető lapot (csúszó lapot) a nyílási terhelés 
csökkentésére, és négy darab csavaros rögzítő szemet (rapid szemet) a fő-
ernyő felszakadó hevederek csatlakoztatására. A légcellás ejtőernyő tu-
lajdonképpen egy szárny. Alsó és felső felületét egy-egy panel képezi, 
amelyeket bordák kötnek össze. A konstrukció egy szögletes kupolafor-
mát ad, amelyet a bordák hét cellára osztanak fel. A cellák a belépő élnél 
nyitottak.  

                                                      
12 Kovács Csaba: Tanulmány a katonai ejtőernyőzésről. www.eje.hu 2005. 
(2007.11.16) 5. o. 

http://www.eje.hu/
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1. számú ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Korszerű légcellás kupola felépítése 

A nyitott cellák lehetővé teszik a megfelelő légnyomás kialakulását 
az alsó és a felső panel között, ami megadja a kupola aerodinamikai 
szempontból kedvező geometriai formáját, ezáltal a megfelelő siklási ka-
rakterisztikát. Minden borda három nyílással rendelkezik a keresztirá-
nyú áramlás lehetővé tétele érdekében. Szerkezeti okok miatt a középső 
bordának csak két nyílása van. A külső bordák, és minden második borda 
teherviselő-teherelosztó szalagokkal van megerősítve, és rögzítő hurkok-
kal van felszerelve a felfüggesztő zsinórok rögzítése érdekében. A fel-
függesztő zsinórok a megerősített bordákhoz csatlakoznak négy-négy 
húrirányú felfüggesztési ponton keresztül. A felfüggesztő zsinórok első 
sora a belépőélnél csatlakozik a kupolához. A zsinórok folyamatosan és 
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közvetlenül futnak le a bal és jobboldali elülső rögzítő szemekig. A má-
sodik sor zsinórjai becsatlakoznak az első sor zsinórjaiba (elágaznak 
azokból). A harmadik sor zsinórjai ismét közvetlenül csatlakoznak a két 
hátsó rögzítő szemhez, míg a negyedik sor zsinórjai elágaznak a harma-
dik sor zsinórjaiból. Ez a zsinór-elágazáson alapuló konstrukciós kiala-
kítás csökkenti a tömeget, a térfogatot és a légellenállást. A két irányító-
zsinór a felszakadó hevederekhez csatlakozik, vezetőgyűrűkön keresztül. 
Mindkét irányítózsinór öt elágazó zsinórban folytatódik, melyek a kupo-
la kilépőéléhez csatlakoznak. A kupola két szélső bordájához egy-egy 
stabilizáló lapot erősítettek. Az első és a nyolcadik zsinórzatsor fut le a 
stabilizáló lapoktól, pontosabban a kupola alsó felületétől. A stabilizáló 
panelek a zsinórzathoz, és a kupola aljához vannak erősítve.  

A főernyő rendszer felszakadó hevederekkel kapcsolódik a tok-
hevederzethez, egy háromkarikás leoldórendszert alkalmazva. A három-
karikás leoldózár alsó (legnagyobb) karikája a főkörhevederen, középső 
és felső karikája pedig a főernyő felszakadó hevederen helyezkedik el, és 
a főernyő felszakadó heveder tokhevederzethez rögzítésére szolgál. Egy 
leoldó fogantyú használható a háromkarikás leoldó rendszer működteté-
séhez, a főernyő ezzel választható le a tokheveder rendszerről. A tok egy 
felső, illetve alsó rekesszel rendelkezik a fő és a tartalék ernyő kupola, 
szerelvényei, illetve a zsinórzat számára. Két részre osztható, alsó része a 
fő, a felső a tartalék ernyő számára. A hevederzet csatlakozási pontokkal 
rendelkezik a fő- és a tartalék ernyő kioldó, a fő felszakadó hevederek, a 
leoldó fogantyú és a járulékos csatlakozó gyűrűk számára. A tokheveder 
rendszer – a harcászati követelményeknek megfelelően felszerelhető fel-
szereléstartó konténerrel, nyitóműszerrel, automata nyitóműszerrel és 
személyi oxigénellátó rendszerrel.  

A főernyő szabadeső és – a korszerű kiképzés és harcászati alkalma-
zás követelményeinek megfelelően – bekötött ugrásra is alkalmas. A be-
kötött és a szabadeső ugrás helikopterből és repülőgépből, oldalajtóból és 
rámpáról egyaránt végrehajtható. A nyitási terhelés minden üzemmódon 
– még a nagysebességű merevszárnyú repülőgépekből végrehajtott bekö-
tött ugrás esetén is – korlátozott. Ezeket a tulajdonságokat úgy érték el, 
hogy a dinamikus nyitási terhelés csökkentése érdekében nyitóernyővel 
szabályozott csúszólapos nyíláskésleltetési rendszert alkalmaztak.  
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2. számú ábra. 

Nyitóernyővel szabályozott csúszólapos nyíláskésleltetési rendszer 

A megoldás elsőként Para-Foil gyártmányokon jelent meg 1978-
ban13. (Már korábban, a 60-as években is léteztek hasonló célú nyíláskés-
leltető-csúszószalagos rendszerek, ezek azonban bonyolultak és elakadás-
ra hajlamosabbak voltak14.) Bekötött konfigurációban a főernyő-
rendszer tartalmaz egy nyíláskésleltető szalagot, amelyet a kupola köze-
pén elhelyezett ponyvakarikákon vezetnek át. A nyíláskésleltető szalag 
egyik vége a nyíláskésleltető laphoz, a másik vége a nyitóernyőhöz csat-
lakozik. A nyíláskésleltető lap – lassú lecsúszásával - a nyílási folyamat 
lassítását végzi, amit jelentős mértékben segít a nyitóernyőn ébredő, 
szalagon keresztül a nyíláskésleltető laphoz vezetett légerő, hatékonyan 
csökkentve a nyílási terhelést. (Ez a fékezőhatás tovább növelhető az 
úgynevezett csigás módszerrel, amelynél a szalag egyik végét stabilan a 
kupolához rögzítik, a nyíláskésleltető lapon nem bekötőpontot, hanem 
csúszó-ponyvakarikát képeznek ki és onnan visszakanyarodva – a kupo-
lán átvezetve a szalagot – csatlakoznak a nyitóernyőhöz. Habár így meg-
kétszerezhető a nyílás-csillapítóerő, e megoldás a jelenlegi szerkezeti 

                                                      
13 Varga József: Nyíláskésleltető rendszerek nagy teljesítményű siklóejtőernyő-
kön. Ejtőernyős Tájékoztató, 1979. 2. sz. 12. o. 
14 Dombi Lőrinc: Selyemkupolák. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993. 62-63. o. 
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anyagok adta lehetőségek mellett – súrlódási, kopási és az ezekből fa-
kadó elakadási problémák miatt –nem terjedt el széles körben.) A nyitó-
ernyőről átvezetett erő hatékony átadása érdekében a nyíláskésleltető la-
pot átlósan hevederekkel erősítették meg. Nagyméretű ponyvakarikát 
helyeztek el minden sarokban. (A nyíláskésleltető lap négy sarkán elhe-
lyezett ponyvakarikán négy-négy felfüggesztő zsinór fut át. A hátsó két 
karikán egy-egy irányító zsinór is átfut). A nyíláskésleltető lap közepén 
egy hurkot helyeztek el, mely a bekötött ugrásnál a nyitóernyőt és a nyí-
láskésleltető lapot összekötő szalag rögzítésére szolgál. A belső konténer 
a kupola és a nyíláskésleltető szalag tárolására, míg a külső konténer a 
belső konténer, a nyitóernyő és a felfüggesztőzsinórok tárolására szolgál. 
Egy bekötőkötél és a külső konténer a repülőgépen marad a működést 
követően. A külső konténer a tokheved-erzeten elhelyezkedő alsó rekesz-
ben van elhelyezve. Bekötött konfigurációban a fő nyitórendszer a repü-
lőgéphez rögzített bekötőkötéllel nyílik. A bekötő kötelet egy hurokkal 
erősítik a külső konténeren található rögzítő-hurokhoz. A konténer tetején 
egy ponyvakarika teszi lehetővé, hogy a nyitóernyő rögzíthető legyen a 
bekötő kötélhez. Egy a nyitóernyő alsó részén elhelyezkedő hurok szolgál 
a nyíláskésleltető szalag becsatlakoztatására. Egy, a belső konténer tete-
jén elhelyezett ponyvakarika teszi lehetővé, hogy a nyíláskésleltető szalag 
áthaladhasson a belső konténeren, (a középső cella ponyvakarikáján átha-
ladva a kupola külső és belső védőborításán) és csatlakozzon a csúszó-
lapon lévő hurokhoz egy rögzítőszemmel. A belső konténeren csatlakozá-
si pontok találhatóak gumifülecsek számára, amelyeket a konténer lezárá-
sára és a nyíláskésleltető szalag felfűzésére használnak. 

Bekötőkötéllel történő működtetés esetén az ejtőernyős beakasztja a 
bekötőkötél karabinerét a repülőgépbe, és biztosítja a tüskével, majd ki-
ugrik. Ekkor a bekötőkötél lefűződik a tokról. A tüskék kihúzódnak a 
lezáróhurkokból. A borítólapok szétnyílnak, felszabadítva a külső konté-
nert, amely kihúzódik a tokhevederzet főernyő rekeszéből. A zsinórzat le-
fűződik a külső konténerről, és a külső konténer felső borítólapja felsza-
badul, akkor a belső konténer kihúzódik a külső konténerből. A 
nyitóernyő kihúzódik a külső konténer gumigyűrűjéből. Az ejtőernyős el-
szabadul a repülőgéptől, és a bekötőkötéltől, így lehetővé válik, hogy a 
nyitóernyő megteljen levegővel. A nyíláskésleltető szalag lefűződése, és 
megfeszülése után a főernyő kiszabadul a belső konténerből. A kupola 
feltöltődése közben a nyílási folyamat lassítását a nyíláskésleltető lap 
végzi, ugyanúgy, mint a szabadeső ugrás esetén, azzal a különbséggel, 
hogy a nyílás lassításában a nyíláskésleltető szalagon keresztül a nyitó-
ernyő is szerepet játszik. Az irányítófogantyú meghúzásával az ejtőer-
nyős oldja a fékeket, és az irányító fogantyúkkal irányíthatja a kupolát az 
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ereszkedés alatt. Vészhelyzet esetén az ejtőernyős a leoldófoganyú meg-
húzásával le tudja választani a főernyőt a tokhevederzetről. 

A fő ejtőernyő rendszer szabadeső konfiguráció tartalmaz egy nyi-
tóernyőt, amely egy felkötő szalaggal csatlakozik a légcellás kupolához. 
Egy szabadeső konténert használnak a kupola és a felfüggesztő zsinórok 
tárolására. A szabadeső konténer a tokhevederzet alsó rekeszében van el-
helyezve, és a felszakadó hevederrel van rögzítve a hevederzethez, egy 
háromkarikás leoldórendszert alkalmazva. Egy leoldófogantyú használ-
ható a háromkarikás leoldó rendszer működtetéséhez, a főernyő ezzel vá-
lasztható le a tokheveder rendszerről. Szabadeső konfigurációban a főer-
nyő nyitórendszer egy megerősített záró gyűrűbe (korona) befutó 
spirálrugóból, illetve légzáró és perforált anyagból készült kupolából áll. 
Egy hurokkal – amely a fő nyitóernyő alsó részén helyezkedik el – csat-
lakoztatható a felkötő szalaghoz, amely a kupolához van erősítve. A fel-
kötőszalag a szabadeső konténer tetején elhelyezkedő ponyvakarikán ha-
lad át, és egy hurokkal csatlakozik a kupolához. A főernyő rendszer 
kétféle eljárással működtethető: kézi úton, a kézi kioldó használatával, 
illetve automatikusan, a nyitó automata működtetésével. Szabadeső ug-
rásnál – kioldóval történő működtetés esetén – az ejtőernyős meghúzza a 
főernyő kioldót, aminek hatására a kioldótüske kihúzódik a lezáró hurok-
ból. A borítólapok felszabadulnak, és elengedik a főernyő nyitóernyőt. A 
főernyő nyitóernyő megfeszíti a nyitóernyő felkötő szalagot, a húzás ha-
tására felszabadul a főernyő konténer, és a zsinórzat. Ahogy a konténer 
távolodik a toktól, úgy a zsinórzat lefűződik a szabadeső konténerről. 
Amikor a zsinórzat teljesen lefűződött, akkor a szabadeső konténer felső 
borítólapja felszabadul. Miután az ejtőernyős gyorsabban zuhan, mint a 
nyitóernyő, a nyitóernyő megfeszíti a rendszert, a kupola kihúzódik a 
konténerből, és feltöltődik. Az irányítófogantyú meghúzásával az ejtőer-
nyős oldja a fékeket, és az irányító fogantyúkkal irányíthatja a kupolát az 
ereszkedés alatt. 

Összességében a légcellás ejtőernyőrendszerek területén lezajlott 
fejlődés a bekötött rendszer és a nyitóernyővel szabályozott csúszólapos 
nyíláskésleltetési rendszer alkalmazása felé mozdult el. Ennek eredmé-
nyeképpen a kitűzött fejlesztési cél – a hasznos terhelhetőség növelése a 
nyitási terhelés csökkentése mellett – szinte maradéktalanul megvalósult. 
A jövőbeni fejlődést tekintve nem kizárt, hogy még összetettebb rendsze-
rek – például a még fokozottabb csillapítást biztosító csigás rendszerű 
nyíláskésleltető rendszer elterjedésével – még kedvezőbb tulajdonságú 
 
 



 178 

légcellás ejtőernyőrendszerek hozhatók létre, főként ha olyan új anyagok 
(pl. Gore-tex, expandált teflon) kerülnek alkalmazásra, amelyek növelik a 
nyíláskésleltető rendszer megbízhatóságát és meghosszabbítják 
élettartamát15. 

4. A körkupolás ejtőernyőrendszerek új technikai megoldásai 

A körkupolás ejtőernyőrendszerek fejlesztésének fő iránya a gépel-
hagyási magasság csökkentése. Az ötvenes-hatvanas években a légvé-
delmi rakéták megjelenésével a nagyméretű teherszállító gépek alkalma-
zása légideszant feladatokra egyre kockázatosabbá vált. A tömegesen 
dobott ejtőernyős deszantcsapatokat – a légvédelem eszközrendszerének 
gyors fejlődése következtében – a világ számos haderejében 
átszervezték16. A hagyományos, tömegesen alkalmazott ejtőernyős de-
szant-egységek aránya csökkent, egy részüket mélységi felderítő vagy kü-
lönleges műveleti csapatokká szervezték át. Az ejtőernyős deszantok al-
kalmazási lehetőségeit a nyolcvanas évektől fokozatosan bővíti a szállító-
repülőgépeken alkalmazott aktív és passzív rakétavédelmi rendszerek, 
(infracsapda-szórók, elektronikus zavaró berendezések, egyéb aktív rend-
szerek) illetve a kismagasságú terepkövető repülést biztosító rendszerek 
elterjedése. A szállítórepülőgépek – terepkövető és védelmi rendszerek 
általi – viszonylag védett kis magasságú repülésének feltétele ilyen mó-
don biztosított, azonban ez csak akkor kihasználható, ha az ejtőernyős-
kijuttatás magassága sem haladja meg a repülési magasságét. A kis 
magasságú ejtőernyős dobás megvalósítására irányuló törekvés napjaink-
ra a NATO alapvető körkupolás deszanternyő-típusának generációváltá-
sához vezetet. A T-10 körkupolás deszanternyő kivonását 1990-ben hatá-
rozta el az Egyesült Államok haderejének vezetése, mivel „a kupolának 
túl nagy magasságra van szüksége ahhoz, hogy kinyíljon, a gépeknek 
ezért magasabban kell repülniük, így túl sok légelhárító fegyver hatókö-
rébe kerülnek”17. A kiképzési ugrásokat 380 méterről hajtják végre a tí-
pussal, míg a harcászati ugrásokat 240 méterről, 170 km/h repülési sebes-

                                                      
15 M. J. Ravnitzky: Az ejtőernyőanyag megújulása. American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, 89-0909CPJ. 
16 A modern haditechnika enciklopédiája, Guliver Kiadó, Budapest 2001. 60-62. 
o. 
17 Szuszékos János (ford.): A T-10 kivonása. Ejtőernyős Tájékoztató, 1990. 4. sz. 
24. o. 



 179 

ségnél. Háborús esetben 133 méteres minimális ugrási magasság enged-
hető meg a T-10-el. Ezt az értéket kívánják a fejlesztési folyamat során az 
új deszanternyő típusoknál 75-90 m közöttire csökkenteni. 

A gépelhagyási magasság csökkentésére irányuló fejlesztési törekvés 
körülményei csak úgy mérhetők fel, ha áttekintjük a körkupolás rendsze-
reknél alkalmazott nyitási módokat és a jellemző nyitási rendellenessé-
geket. 

A tömeges ejtőernyős deszantok földre juttatásának alapvető eljá-
rásmódja a körkupolás ejtőernyőkkel kis magasságról végzett bekötött 
ugrás. Ezt az ugrástípust a bekötőkötélről angol nyelvterületen SL (Static 
Line) rövidítéssel jelölik. Lényege, hogy a gépelhagyás után a főernyőt a 
gép belsejében lévő sodronykötélre karabinerrel beakasztott bekötőkötél 
nyitja. Jellemző, egyúttal harcászati követelmény a lehető legalacsonyabb 
ugrási magasság, valamint ezzel összefüggésben olyan, jellemzően kör-
kupolás ejtőernyőtípus használata, amelynek a nyílási folyamata kellően 
gyors. (Az ilyen ugrásoknál az ejtőernyő repülés közbeni vízszintes el-
mozdulása nem cél, sőt, kimondottan káros. Ezért rendszerint nem irányí-
tott körkupolás ejtőernyőket alkalmaznak.) Az ilyen alkalmazásoknál a 
rendszeresített ejtőernyők típusa az amerikai szárazföldi erőknél a T–10 
valamelyik változata (mely a NATO-n belül – Németországban – a Bun-
deswehrben is – rendszerben van). Hazánkban jelenleg az RS–4/4A és az 
RS–4/4LA típusú ejtőernyőket használják ilyen feladatra. 

A stabilizátoros ugrásnál alkalmazott nyitási eljárásnál a gépelha-
gyás után a repülőgépben beakasztott bekötőkötél először egy kis felüle-
tű, stabilizáló ejtőernyőt nyit ki, amelynek funkciója, hogy fékezze az ej-
tőernyős zuhanási sebességét, valamint meggátolja az ugró esetleges 
forgó, instabil mozgását a szabadesés közben. Így az ugró – a stabilizáló 
ernyő által szabályozott testhelyzetben zuhanva, meghatározott magassá-
gon nyitja a főernyőjét. A módszer előnye, hogy rövidebb ejtőernyős fel-
készítés után is alkalmazható, illetve, hogy alkalmazásával nagy tömegű 
felszereléssel is biztonsággal hajthatnak végre ugrást nagysebességű 
repülőgépből. A stabilizátoros ugrás késleltetett módját alkalmazzák az 
orosz és a lengyel haderőnél rendszeresített D–6 típusú ejtőernyőkön, 
ahol a stabilizátoros kisernyő nyílása után egy nyitóautomata működteti 
a főernyőt. A stabilizátoros ugrás során fellépő egyik rendellenesség, 
hogy amennyiben nem elég szabályos a gépelhagyás, a gép okozta tur-
bulencia rácsavarhatja az ugróra a stabilizáló ernyőt, s ezzel veszély-
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helyzetet teremt18. A stabilizátoros ugrással járó elkerülhetetlen veszély-
forrás, illetve az, hogy az eljárás kidolgozásának alapját képező szerveze-
ti háttér (tömegesen alkalmazott, alacsony kiképzettségű, sorkatonai 
rendszer), illetve maga a kevésbé aktuális eljárásmód (nagy magasságú 
dobás, kis magasságú nyitással, amelyet ma a légcellás rendszer vett át) 
miatt összességében a stabilizátoros deszantmód napjainkban kevésbé ak-
tuális. Ezért egyes elemzők szerint „a korábbi stabilizátoros (az ejtőer-
nyősök által röviden csak „stabos“-nak nevezett) technológia már el-
avultnak számít, és némileg háttérbe szorult”19. A stabilizátoros 
rendszer jövője azonban hosszú távon nem egyértelmű, mivel a stabili-
zátoros eljárás éppen a körkupolás rendszerek bekötött működtetésekor 
fellépő másik rendellenesség-típust, a „vitorlázást” (hurkába hajlást) 
képes hatékonyan kompenzálni. Más irodalmi források ugyanis rávilágí-
tanak arra, hogy „a stabilizátor-fokozat a zsinórokat és a kupolát a lég-
áramlással azonos irányba húzza ki, így elkerülhető a kihúzódó zsinór-
kupola együttes „vitorlázása” és az ebből adódó szálátcsapódásos nyílá-
si rendellenesség a vitorlázási fázisban a légáramlás a kibomló zsinórzat-
kupolát – azok nagyobb légellenállása és kisebb mozgási energiája miatt 
az ugrón túl mozgatja az összehajtogatott kupola rendezetlenné válik, a 
véletlenszerű folyamat közben bekövetkezhet a szálátcsapódás. A nyílási 
folyamat a kupolavég bekötésének elszakadása után úgy folytatódik, 
hogy az elszabaduló kupola nagy sebességgel átcsapódik a repüléssel el-
lentétes irányba és ekkor kezdődik meg feltöltődése a levegővel. A stabi-
lizátoros típusú nyílási rendszernél a kisméretű stabilizálóernyővel kö-
vetkezik be – lényegesen kisebb úthosszon és szabad felülettel – a 
„vitorlázás”, a légáramlatba való beállás. A főernyő zsinórzata és kupo-
lája ezt követően már az áramlás irányába húzódik ki, tehát kedvezőb-
bek az ejtőernyő-kupola számára a nyílási feltételek”20. Mindez azt 
eredményezi, hogy – a rendezettebb nyílási folyamat következtében – 
alacsonyabb, akár 150 méter lehet a minimális (garantált) ugrási ma-
gasság a nyitóautomata „5 másodperces stabilizátoros késleltetésénél”21. 
Az ejtőernyő-nyitóautomaták fejlődése – a tömeg csökkenése, kiegészíté-
sük elektronikus elemekkel, megbízhatóságuk növekedése – az ilyen tí-

                                                      
18 Kovács Csaba: Tanulmány a katonai ejtőernyőzésről. www.eje.hu 2005. 
(2007.11.16) 6. o. 
19 Kovács Csaba: Az ég katonái - a magyar katonai ejtőernyőzés története. www. 
honvédelem.hu (2005.07.14.) 
20 Kastély Sándor: Légideszant ejtőernyők. Kézirat. 10-11. o. 
21 Uo. 

http://www.eje.hu/
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pusú alkalmazások elterjedésének irányba hat. A stabilizátoros ugrás ve-
szélyeinek csökkenését eredményezhetik a professzionális haderőre tör-
ténő átállásból fakadó, a kiképzési színvonal területén mutatkozó pozitív 
változások, mivel a jobban kiképzett állomány esetében kisebb eséllyel 
merülhet fel a nem kellően szabályos gépelhagyás. A stabilizátoros nyitá-
si mód – a bekötött konténeres rendszerekhez (pl. T-10) képest – sokkal 
stabilabb nyitást tesz lehetővé, és a kis magasságú ugrások esetében je-
lentősen csökkentheti a földet érést zavaró belengést is. Összességében a 
rövid időkésleltetéses beállítású nyitóautomatával kombinált stabilizáto-
ros ugrás a kis magasságú ugrások egyik alkotóeleme is lehet. 

A deszanternyő-fejesztés területén – a lokátorok észlelési magassága 
alatti deszantkidobás követelménye miatt – a kis magasságú, gyors nyitá-
sú deszantejtőernyők (ROLAP – Rapid Opening Low Altitude Parachute 
– gyors nyitású kis magasságú ejtőernyő) elterjedése vette kezdetét, ame-
lyeknél közel nulla légáteresztő-képességű kupolaanyagok és speciális 
nyílási terhelést szabályozó szerkezetű kupola-konstrukciókat alkalmaz-
nak, így a deszantok kidobási magassága 240 km/h sebesség mellett 75-
90 méterre csökkent22. (Ilyen magasságon természetesen nem lehetséges 
tartalék ejtőernyő használata, így a ROLAP rendszer nyílási rendellenes-
ségre való hajlamát a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. A 
biztonság kedvéért a kiképzési ugrásokat vízfelszín felett hajtják végre.) 

A ROLAP fejlesztések gyökere az Irvin katapult-ejtőernyő fejlesz-
tési programjából indult ki. A nyolcvanas évekre kiforrottá vált Webb-
féle automatikus nyílás szabályozási rendszer új lehetőségeket teremtett 
az ejtőernyőnyitás szabályozás (belobbanás szabályozás) területén, ami 
egyrészt új típusú (rugalmasabb, kisebb tömegű, módosított légáteresztő 
képességű) kupola-anyagok, másrészt eltérő konstrukciós kialakítású ku-
polák kidolgozásán alapul23. A fejlesztésbe – főként a nyílási folyamat 
modellezésébe – széles körben vonták be a számítógépes szimuláció 
módszereit. A kutatások arra irányulnak, hogy - két, egymással ellentétes 
követelmény javítására koncentrálva – fokozzák az ejtőernyőnyitás hatá-
rozottságát, ugyanakkor csökkentsék a nyitási terhelést. A határozott nyi-
tás mellett el kívánják kerülni a kupola nyílás során fellépő „túl-
belobbanását” és a nyitást követő összeroskadását is. A célok elérése ér-

                                                      
22 Parachutist 1986 februári szám alapján: Ejtőernyős Tájékoztató. 1986. 5. sz. 
25-26. o. továbbá Irvin Industries Canada Ltd. Gyártmányismertetője. 
23 D. B. Webb: Development and initial test result of parachutes with automatic 
inflation modulation. AIAA Papers 79-0467. 
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dekében olyan, egy irányba könnyebben nyúló kupolaanyagot fejlesztet-
tek ki, amely az éppen ható dinamikus nyomás függvényében képes vál-
toztatni légáteresztő képességét és ezzel szabályozza a kupolanyitási erőt 
és időt. Szerkezetileg az önszabályozó rendszer a kupolában középen el-
helyezett szabályozó-segédernyő alkalmazására épül, amely – szabályoz-
va a kupolába áramló levegő mennyiségét a nyílási folyamat során - 
szimmetrikus és egyenletes belépő-élmozgást (kiterülést) biztosít.  

3. számú ábra 

A szabályozó közép-segédernyős körkupolás rendszer szerkezete 

A nyílási folyamat során a belső ernyő lobban be elsőként, ezzel 
megfeszíti és pozícionálja a főkupola zsinórjait. A pozícionálás megszün-
teti a főkupola-zsinórzat csavarodását, ugyanakkor a belső ernyő lejjebb 
(a hevederzet felé) is viszi a zsinórokat, ezzel gyorsítva a nyílási folya-
matot. A pozícionálás meggátolja a főkupola-belépőél rendezetlen moz-
gását, csökkentve a szálátcsapódás valószínűségét. A belső ernyőnek csil-
lapító-szabályozó szerepe is van. A főkupola feltöltődése közben a 
zsinórokat részben visszatartja a szabályozó-segédernyő. A segédernyőt 
és a kupola szélkéményét egy középzsinórral kötötték össze, ami lehetővé 
teszi a kéménynyílás szabályozott behúzását. Az eljárás összességében 
hatékonyan, mintegy 10%-kal csökkenti a nyitási terhelést, miközben a 
nyitáshoz szükséges idő 25%-kal csökken. 

A továbbiakban a Webb-féle ejtőernyő-konstrukció alapvonalai 
képezték a kis magasságú nyitásra optimalizált korszerű ROLAP ejtő-
ernyő-rendszerek bázisát.  
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Az Irvin-Canada CT-5000 típusú bekötött rendszerű körkupolás 
deszantejtőernyőjét 1994-ben állították rendszerbe a brit haderő egyik ej-
tőernyős zászlóaljánál. E típus kupolájának középső része képes a nyílási 
terhelés szabályozására, így a minimális garantált dobási magasság 240 
km/h sebesség mellett 75-90 méterre csökken24. A CT-5000 létrehozása 
az Irvin-Canada korábbi fejlesztési tapasztalataira épül.  

LLP Mk1 típusjelzéssel (Low Level Parachute) került kifejlesztésre 
az Irvin brit és svéd haderőben egyaránt rendszeresített legújabb körkupo-
lás típusa. Ez 260 km/h maximális dobási sebesség mellett, 76 m garan-
tált dobási magasságot tesz lehetővé. A H124 jelzésű, kisméretű, belső 
segédejtőernyővel szerelt főkupolának 115 kg-os terhelésnél 5 m/s, míg a 
160 kg-os maximális terhelésnél 5,9 m/s a süllyedési sebessége.  

4. számú ábra 

Az Irvin cég Low Level Parachute (LLP) Mk1 jelzésű 
kis nyitási magasságú körkupolás ejtőernyője belső segédernyővel 

Az amerikai kis magasságú nyitásra optimalizált körkupolás de-
szantejtőernyőt a PIONEER cég hozta létre ROLAP-8200 típusjelzéssel. 
A gépelhagyási magasságot 120 méterre csökkentették. E típusnál – a ko-

                                                      
24 Parachutist 1986 februári szám alapján: Ejtőernyős Tájékoztató. 1986. 5. sz. 
25-26. o. továbbá Irvin Industries Canada Ltd. gyártmányismertetője 
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rábbi körkupolás deszanternyők közepes légáteresztő-képességű kupola-
anyagához képest – jóval kisebb, közel nulla légáteresztésű anyagot al-
kalmaznak. A kupola légáteresztését ezért réseléses konstrukciós kialakí-
tással oldották meg, gyors elfordulást lehetővé tevő 1200-os réseléssel. Ez 
a nagy szög alatt kialakított réselés egyúttal kis vízszintes sebességkom-
ponens létrejöttét eredményezi, így 10 másodperc szükséges ahhoz, hogy 
3m/s vízszintes sebességkomponensig gyorsuljon a kupola. (Tekintettel a 
kis dobási magasságra, normál használat esetén erre nem kerül sor.) A 
kupola parabolikus szabású, alakját parabola alakú forgástest adja, így a 
belépőélnél mért átmérő nem azonos a maximális átmérővel. A körkupo-
lás ejtőernyőt tandem rendszerű háttokban helyezték el.  

A ROLAP típusok közös jellemzője, hogy amíg a hagyományos 
körkupolás deszanternyők (RS-4/4, T-10) átlagos, 74-88 m2 kupola-
felületéhez képest az új ernyők mintegy 40%-kal nagyobb felülettel ren-
delkeznek, emellett terhelhetőségük is 10-15%-kal nagyobb. A célkitű-
zést – amely szerint a megengedett nyitási magasság 70-90 méterig le-
gyen csökkenthető – egyenlőre csak két típusnál sikerült elérni. A 
ROLAP rendszerek fejlődése tehát egyfelől még folyamatban van, másfe-
lől viszont napjainkban már a korszerű haderők felszerelésének rendsze-
resített haditechnikai eszközei közé sorolhatók. A jövőbeni fejlődést te-
kintve nem kizárt, hogy még összetettebb rendszerek – például a jelenlegi 
ROLAP technológia és a nyitóautomatás, stabilizátoros kétfokozatú nyi-
tási módszerek ötvözésével, az automatika szerepének további fokozásá-
val – még kedvezőbb tulajdonságú kis magasságú ejtőernyőrendszerek 
hozhatók létre. 

5. A teherdeszant-ejtőernyőrendszerek új technikai megoldásai 

A légcellás teherdeszant rendszerek területén az elektronikai rend-
szerek GPS (Global Positioning System) műholdas navigációs rendsze-
rekkel összekapcsolt vezérlőegységek – tulajdonképpen robotpilóták - és 
kellőképpen kis tömegű szervoberendezések formájában jelent meg és el-
vezetett a teherdeszant kijuttatás reformjához. Az új önvezérelt légcellás 
teherejtőernyő rendszer (Autonomus Ram-Air Cargo Parachute Sys-
tem) számos más előnye mellett a terhek deszantolásának hasznos tömeg-
aránya területén is jelentős előrelépést jelent, hiszen – különösen nagy 
terhek földre juttatása esetén – nem szükséges a nagy tömegű, fékezőra-
kétás fém teherrámpák használata, mivel a földet érésnél fellépő felütő-
dést kilebegtetéssel csökkentik minimálisra. 
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A nagy magasságú légcellás teherdobási eljárás lényege, hogy a 
légcellás teherdeszant-ejtőernyőt – amennyiben a felderítési adatok a lég-
védelmi rakétarendszerek hiányára, a kézi légvédelmi rakéták és a csöves 
légvédelmi fegyverzet túlsúlyára utalnak – nagy, 4-7500 méteres magas-
ságból, az ellátandó célterülettől 8-14 km távolságra dobják ki. A légcel-
lás teherrendszerek fejlesztését 100 kg-tól 21 tonnáig tervezik, így a te-
herdobás teljes spektrumát felölelik majd a kisebb terhektől a 
harcjárművek célba juttatásáig. Jelenleg a középkategóriában 900 kg-os 
és 4500 kg-os teherbírású raklapok célba juttatása lehetséges, míg a felső 
kategória fejlesztés alatt áll. 

Kiemelkedően nagy jelentőssége van a légcellás teherdeszant rend-
szereknek a különleges műveleti csoportok ellátása területén. Az ilyen 
csoportok légi ellátása érdekében ledobott terheket – a felfedés veszélyé-
nek csökkentése érdekében – nagy távolságról, lehetőleg éjjel kell ledob-
ni és viszonylag kis területű fogadózónába kell eljuttatni, pontosan. Ese-
tenként célszerű a teherrendszernek együtt mozognia a légcellás ejtő-
ernyővel kijuttatott különleges műveleti csoporttal. A különleges művele-
ti csoportok légi ellátására alkalmazzák a kisméretű precíziós teher-
deszant rendszereket, amelyek irányítható légcellás bázisra épülnek. Az 
ilyen precíziós teherdeszant rendszerekkel a lehető legpontosabb célba 
juttatás élőerő közreműködésével, illetve automatikus, előre programo-
zott útvonalrepüléssel egyaránt megvalósítható. Ezen a területen a leg-
messzebb az amerikai hadsereg beszállítói, és az amerikai ejtőernyőgyár-
tók jutottak, de ilyen modern eszköznek tekinthető a csehországi MarS 
a.s. cég által gyártott DOP-1M légcellás ejtőernyőrendszer is25. A precí-
ziós teherdeszant-rendszer (Remote Controled Cargo Parachute System - 
távirányítású teherejtőernyő rendszer) a Cseh Köztársaság haderejénél ke-
rült rendszeresítésre. 

A DOP-1M rendszer fő részei a vezérlő egység, a teherernyő rend-
szer és a málharendszer. A teherdeszant-rendszer légcellás kupolájának 
felülete 39,5 m2. A távirányításhoz a megrendelő által biztosított, stan-
dard katonai adó-vevő készülék kerülhet alkalmazásra. Ez rendszerint 
legkevesebb 8 km-es hatótávot biztosít. A vezérlő egység rádióvevője 
egy könnyűfém rekeszben kerül elhelyezésre. A DOP-1M GPS modulja 

                                                      
25 A DOP-1M teherrendszer rövid műszaki ismertetőjét és a fényképet Ing. 
Vratislav Malý úr, a MarS a.s. kereskedelmi igazgatója bocsátotta rendelkezé-
sünkre Dr. Kása Sándor úr, a MarS a.s. magyarországi képviselője útján. Segítő-
készségüket ezúton is köszönjük. 
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egy programozható berendezés, mely a térben való tájékozódáshoz mű-
holdas helymeghatározót és különböző érzékelőket is tartalmaz. A rend-
szer maximális hasznos terhelhetősége 200 kg, maximális össztömege 
250 kg. Siklószáma terheléstől és a külső körülményektől függően 2,5 – 
3,5: 1 érték között változhat. Maximális kihelyezési sebessége 350 km/h 
lehet, míg legnagyobb garantált kihelyezési magassága 4000 m. 

5. számú ábra 

A cseh MarS a.s. cég DOP-1M légcellás teherejtőernyőrendszere 
rádió-távirányítással, GPS navigációval és programvezérléssel 

A rádió-távirányítású precíziós teherdobás során a DOP-1M teher-
rendszer irányítása háromféleképpen valósulhat meg: követő-, program-
vezérelt-, vagy földről irányított üzemmódon. A vezérugró kesztyűjén el-
helyezett érzékelőkkel megvalósított követő üzemmódú irányítás lényege, 
hogy a teherernyő rendszer leköveti vezérugró mozdulatait, lehetővé téve 
a teher precíz irányítását, illetve a vezérugró követését. (A sikeres ráveze-
téshez, irányításhoz az ejtőernyősnek természetesen bizonyos gyakorlatra 
is szüksége van.) Kifejlesztésre került a GPS alapú önirányító modul is, 
amely – az előzetesen betáplált koordináták alapján – lehetővé teszi a 
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programvezérelt útvonarepülés során a teherernyő automatikus célrave-
zetését. A végfázisban a teherendszer landolását a célterületen tartózkodó 
operátor végezheti, földről irányított üzemmódon. Próbadobások 4000 
méter magasságból történtek a rendszer távrepülési, valamint manőverező 
képességének és földet érési pontosságának felmérésére. A rendszer el-
lenállónak bizonyult a földet éréskor fellépő erőhatásokkal szemben. 

Összességében a GPS vezérlésű, nagy magasságú légcellás teher-
dobási eljárás a közeljövőben a teherdeszant tevékenység minden terü-
letét lefedő technikai eljárássá fejlődik. Ezek a rendszerek tulajdonkép-
pen motor nélküli robot-légijárművek, más kifejezéssel pilóta nélküli 
repülőeszközök, azaz UAV-k (Unmanned Air Vehicle). Egyes típusok 
motorral történő felszerelése esetén fejlődésük egyik mellékága kis költ-
ségű UAV eszközök kialakítása lehet26. 

Ejtőernyős képzettség nélküli speciális képesítésű szakszemélyzet 
kijuttatására két személy hordozására képes tandem rendszerű légcellás 
ejtőernyőket alkalmaznak. Például a kutató-mentő feladatok során a ka-
tasztrófát szenvedett repülőeszköz személyzetének mentésénél légcellás 
tandem ejtőernyővel juttatják ki a különlegesen kiképzett kutató-mentő 
specialistákat. Ilyen esetben a képzett ejtőernyős (tandempilóta) egy he-
vederrel hozzácsatolt utast visz magával (például ejtőernyősnek nem ki-
képzett orvost vagy felcsert). Az ilyen feladatoknál célszerű a légcellás 
ejtőernyő használata, mivel - körkupolás ernyőkhöz viszonyítva - köny-
nyebb vele a cél megközelítése, valamint kevésbé szélérzékeny. 

A tömeges deszantként bevetett ejtőernyőscsapatok támogatását – 
az ejtőernyős teherdeszant-technika és a szállító repülőgépek fejlődésé-
nek eredményeképpen – nagymértékben elősegítik a hetvenes évektől ej-
tőernyővel deszantolható könnyű légideszant-harcjárművek, könnyű 
harckocsik, lövészpáncélosok, páncéltörő- és tarackos önjáró lövegek, 
önjáró-aknavetők rendszeresítése. Az ejtőernyős-technika fejlődése a 
teherdeszant területén napjainkra lehetővé teszi, hogy a támogató elemek 
teljes körét – köztük könnyű harcjárműveket – ejtőernyővel deszantol-
hassák a légvédelem ellen részleges védettséget jelentő kis magasságon, a 
kismagasságú ejtőernyős kihúzás módszerével (LAPES - Low Altitude 

                                                      
26 P. Proctor: Közeledik a kis költségű ejtőernyő alapú UAV. Ejtőernyős Tájé-
koztató, 1997. 3. sz. 42. o. 
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Parachute Extraction System)27. A módszer lényege, hogy a megfelelő 
sík terepszakasz felett 5-15 méteres magasságban kis sebességgel elrepü-
lő (áthúzó) szállító repülőgép teherteréből energiaelnyelő amortizátor-
lapra (airdrop platform) szerelt terhet húznak ki ejtőernyővel. A kihúzás-
ról és a vízszintes sebességkomponens minimálisra csökkentéséről a 
fékernyő, míg a leérkezési sebességkomponens lecsökkentéséről az ener-
giaelnyelő amortizátorlap gondoskodik. A módszer előnye egyrészt a te-
repre történő deszantolásnál a nagy teljesítményű szállítórepülőgépek al-
kalmazhatóságában mutatkozik meg. Hosszú távon a LAPES teherde-
szant rendszernél a kismagasságú, szétszóródásmentes dobást megoldó 
személydeszant-konténerek megjelenése is várható28. 

Összegzés 

Az ejtőernyő-rendszerek fejlődését napjainkban nagy mértékben 
befolyásolja az anyagtechnológia és az elektronika területén végbement 
számos forradalmi változás. A légvédelmi rendszerek fejlődése az ötve-
nes-hetvenes években negatív, majd az ejtőernyősök légi szállításra al-
kalmazott repülőeszközök fejlődése a nyolcvanas évektől pozitív irányba 
befolyásolta az ejtőernyős deszantrendszerek alkalmazását. Napjaink-
ban a fejlett haderőkben megkezdődött az ejtőernyő-rendszerek generá-
cióváltása, amely a körkupolás ejtőernyők területén a kismagasságú 
ugrást lehetővé tevő ROLAP típusok elterjedését, a légcellás ejtőernyők 
esetében a fejlett nyíláskésleltető rendszerekkel rendelkező bekötött és 
szabadeső eszközök rendszeresítését, míg a teherdeszant rendszerek ese-
tében a kis magasságú teherdobást lehetővé tevő LAPES, illetve a nagy 
magasságból és nagy távolságból történő dobást megengedő GPS vezé-
relt légcellás rendszerek elterjedését jelenti. Ezeket a tendenciákat a 
hosszú távú tervezés szintjén érdemes figyelembe venni. 

                                                      
27 Dombi Lőrinc: Selyemkupolák: fejezetek az ejtőernyő történetéből. Zrínyi, 
Budapest, 1993. 103. o. továbbá Turcsányi Károly - Vasvári Ferenc: Szógyűjte-
mény a vezetés-szervezés, a logisztika, a haditechnika területeiről. NATO szak-
kifejezések és meghatározások szógyűjteménye AAP-6 (V) alapján. ZMNE, Ha-
ditechnikai tanszék, Budapest, 2000. 118. o. 
28 Hunter, H. J. – Wuest, M.J.: Földközeli, légi-személyzet ledobás. AIAA. 1989-
0887-PC. In: Ejtőernyős Tájékoztató, 1997. évi 1. sz. 
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