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Domián Tibor 

A LÉGIDESZANTOK ALKALMAZÁSA ÉS MEGHATÁROZÓ  
HADITECHNIKAI ESZKÖZEIK MINŐSÍTŐ JELLEMZŐI A SZOVJET 

ÉS AMERIKAI HADERŐ AFGANISZTÁNI MŰVELETEI SORÁN 

Absztrakt 

Légideszant minden olyan alakulat, amelyet légi szállítással juttatnak el a harcterület-
re. A légideszant csapatoknak a második világháború és az azt megelőző időszak-
ban meghatározó szerepe volt a modern gépesített hadviselés kialakulásában. Sze-
repük a szovjet és amerikai haderő afganisztáni műveletei során is meghatározónak 
bizonyult. A világ meghatározó haderői sokféle, egymástól több helyen eltérő légide-
szant-alkalmazási koncepciót dolgoztak ki, de ezeknek a koncepcióknak mindegyi-
kében központi szerepet töltött be a légideszantok gépesítése. 

Kulcsszavak: légideszant, afganisztáni háborúk, légideszantok haditechnikai eszkö-
zei, légi gépesítés 

 

A légideszant általános jellemz ői, illetve annak kialakulása 

A légideszant alakulatok csoportosítása a célterületre juttatás módja szerint a kö-
vetkező: 

Az ejtőernyős légideszant:  helikopterről vagy szállító repülőgépről dobható, al-
kalmas kis létszámú, speciális csoportok, és nagytömegű nehéztechnika (harckocsi), 
illetve nagy létszámú deszant célba juttatására is, azonban ekkor nagy a szétszóró-
dás földet éréskor. A szállító repülőgépek, de főként a helikopterek és az ejtőernyők 
terhelhetősége korlátozott. Ezért az ilyen típusú légideszant alakulat összes technikai 
felszerelését úgy kell kifejleszteni, hogy a kis tömeg és az ejtőernyős célba juttatha-
tóság a műszaki szempontok között elsődleges legyen, elősegítendő a légi szállítást 
és a dobást. Az ilyen alakulat felszerelése, fegyverzete, és ebből eredően harceljárá-
sa is speciális. 

A terepre leszálló (légi mozgékony) légideszant:  általában helikopterekkel szál-
lított nem ejtőernyős légideszant, amely a célnak megfelelő bármely nyílt terepsza-
kaszra (mező, bokros terület, erdős terepszakasz) képes eljuttatni a deszantot, ahol 
az vagy kirakással, vagy kötélen ereszkedéssel érhet földet. A helikopterek jellegéből 
következően a célterület megközelítése kedvezően kis magasságon történhet, azon-
ban hátrány a helikopterek kis hatótávolsága, illetve csekély hasznos terhelése. Az 
ilyen típusú légideszant alakulat összes technikai felszerelését szintén úgy fejlesztik 
ki, hogy a kis tömeg a műszaki szempontok között elsődleges legyen, elősegítendő a 
légi szállítást. Az ilyen alakulat felszerelése, fegyverzete, és ebből fakadóan harceljá-
rása szintén speciális, hasonlóan az ejtőernyős alakulatokhoz. Ugyanakkor az ilyen 
alakulatok állományát célszerű kiképezni az ejtőernyős alkalmazásra is, növelve ez-
zel rugalmasságukat. 
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A repül őtérre leszálló (légi szállítású) légideszant:  amely - a repülőtér birtok-
bavételét követően - közepes vagy nehéz szállítógépekkel érkezik a célterületre. 
Nagy fel és leszálló úthosszú, nagy szállító kapacitású repülőgépek is alkalmazható-
ak, amelyek nagy tömegű, nagy térfogatú deszant szállítására képesek, (100-150 
tonna) igen nagy távolságra (13-15 000 km). Így lehetővé válik bármely hagyomá-
nyos szárazföldi alakulat légi szállítása. Hátránya, hogy kötődik a repülőtéri infra-
struktúrához, és hogy szükséges a repülőtér előzetes birtokbavétele és megtartása. 
A légi szállítású alakulatok lehetnek hagyományos felszereléssel ellátott szárazföldi 
csapatok is, azonban megjegyzendő, hogy a kimondottan légi szállításra tervezett 
fegyverzet tömeg és térfogategységre vetített harcászati képességei jóval nagyob-
bak, szállítása gazdaságosabb, harcászati szempontból hatékonyabb.1 

A légideszant csapatok szerepe meghatározó a gépesített hadviselésben. A légi-
deszantok segítségével a harckocsi egységek képesekké váltak arra, hogy az ellen-
ség mögé mélyen behatolva részekre szabdalhatták és felmorzsolhatták annak erőit. 
A légideszantcsapatok hidak és hágók birtokbavételével, folyamátkelések, partraszál-
lások és szigetek elfoglalásának támogatásával, az ellenség tartalékai előrevonásá-
nak megakadályozásával, illetve a megerődített védelem áttörésekor és a katlanok 
réseinek és belső oldalának zárásakor támogathatták a harckocsi- és gépesített csa-
patok előrenyomulását, de a légideszant módszereivel és eszközeivel juttatták mű-
ködési területükre a diverziós és különleges műveleti csoportokat is.2 A második vi-
lágháború óta az ejtőernyős, helikopteres és a repülőgépes leszálló módszerrel kijut-
tatott légideszantok alkalmazása a hadviselés részévé vált és a közelmúlt katonai 
tevékenységeiben többször jutottak meghatározó szerephez. A NATO jelenkori biz-
tonságpolitikai elvei szintén kiemelik a légideszant és légi szállítású csapatok szere-
pét és fontosságát.  

„Az 1991. és 2003. évi iraki háborúkban ismét sor került a légideszantok második 
világháborúban tapasztalt széles körű, komplex és intenzív alkalmazására. Mindez a 
NATO hadseregek légideszantcsapatainak ismételt előtérbe kerülését eredménye-
zi.”3 Ezt tükrözik az utóbbi évtizedben létrehozott olyan katonai szervezetek is, mint a 
légi szállítható amerikai Stryker-dandárok és a légideszant szervezeti elemeket nagy 
arányban tartalmazó NATO Többnemzetiségű Gyorsreagálású Hadtest (Allied Rapid 
Reaction Corps - ARRC). Előzőekből következik, hogy ma a korszerű haderők fel-
adatai ismét jelentős mértékben igénylik és a jövőben még inkább igényelni fogják a 
légideszant képességeket. 

A légi gépesítés 

A légideszantok fejlődésének egyik fő mozgatója a légi gépesítés. A légi gépesítés 
gondolatának és elveinek megfogalmazása a harmincas évekre tehető,4 míg a mo-
dern korban a légideszant csapatok és deszantolható egységek teljes körű gépesíté-

                                                 
1 Hegedűs Ernő: Légideszant - A légierő gyalogsága (A légideszant és a gyorsreagálású erők alkal-
mazásának harcászati elvei) ZMNE Hallgatói Közlemények 2003. VII.évf.3. sz.  p. 190-212. 
2 Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, 2011. 7. o. 
3 Uo. 7. o. 
4 A légideszantok alkalmazása a mély hadművelet elméletének része, amelynek kidolgozásában M. N. 
Tuhacsavszkij vezetésével I. P. Uborevics és V. K. Triandafilov is részt vett. 
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sét megfogalmazó elmélet (Air-Mech-Strike és Stryker koncepciók)5 kidolgozása az 
Egyesült Államokban valósul meg. A haderők gépesítése egy jelenleg is zajló folya-
mat. Ebben a folyamatban a légideszantok szervezése és fejlesztése a hetvenes 
évektől új szintet ért el. Bebizonyosodott, hogy a szárazföldi csapatok mozgékonysá-
gának és manőverező-képességének növelésére a légi szállítás és deszantolás a 
követendő fejlődési irány, tehát szükséges a légideszant szervezetek és eljárások 
arányának növelése a haderőn belül. A csapatok mozgékonyságának növelése a légi 
úton történt szállítást követően egyre lényegesebb szerepet tölt be, így a légide-
szantok fejlesztésének mindinkább fontos elemévé válik a gép- és harcjárművekkel 
történő ellátásuk, azaz a légi gépesítés. 

A légideszantok alkalmazásának egyik legfontosabb, légi gépesítéshez kötődő 
kérdése a harcjárművek terepre - illetve repülőgépek esetében terepen előkészített 
leszállósávra - végzett deszantolása. A harcjárművek deszantolásához szükséges 
16-24 tonna teherbírású nehéz szállítóhelikopterek és az alapharckocsik szállítására 
alkalmas 50-70 tonna kapacitású terepképes futóművű, STOL tulajdonságokkal ren-
delkező szállító repülőgépek megjelenése a nyolcvanas évekre tehető, számottevő 
mennyiségben pedig mindössze az ezredfordulótól állnak rendelkezésre. 

A légi gépesítés eszközeinek rugalmas (harctevékenységhez közeli) kijuttatására 
a nehéz szállítóhelikopterek, míg a harckocsik kijuttatására a STOL képességű, te-
repképes futóművű, nehéz szállító repülőgépek alkalmasak. Így napjainkban a mo-
dern légi gépesítés megvalósításának előfeltétele főként e két szállítóeszköz kategó-
ria rendelkezésre állása. 

Ugyanakkor biztosított zónába a kis és a közepes tömegű harcjárművek 
deszantolása ejtőernyős teherdeszant eljárással – ezzel a tereppel szemben érzéket-
len deszantmóddal - mélyen a mögöttes területeken is megvalósítható. A légi gépesí-
tés tehát, az alkalmazott haditechnika függvényében többféle fejlesztési elgondolás 
keretében is megoldható, amelyek természetesen egymástól eltérő műveleti felada-
tok teljesítését teszik lehetővé. 

Az amerikai légideszant alkalmazás-elmélete 

Az amerikai légideszant alkalmazásának az elmélete a második világháború után 
elsősorban a helikopterekre és azok légideszantban történő alkalmazására épült. 
Mivel az USA volt a világ vezető repülőgép és helikopter gyártója, viszonylag gyorsan 
szereztek tapasztalatokat a helikopterek fegyveres harcban történt alkalmazásáról és 
az azokban rejlő lehetőségekről. A jelentős légideszant tapasztalatokkal rendelkező 
James Gavin vezérőrnagy fogalmazta meg 1954-ben az „légi lovassággal” kapcsola-
tos elképzeléseit és olyan helikopteres légimozgékony szervezet felállítását javasol-
ta, amely lövész és könnyű páncélozott elemeket egyaránt tartalmaz. „Hol van hát a 
lovasság? … és itt nem a lovakra gondoltam. Helikopterekre és könnyű szállító repü-
lőgépekre gondolok, amelyek automata fegyverekkel és kézi páncéltörő eszközökkel 
felszerelt katonákat és olyan páncéltörő fegyverzettel rendelkező könnyű páncélozott 
harcjárműveket szállítanak, amelyek szembeszállnak a szovjet T-34 közepes harc-
kocsikkal. A légi lovassági fegyvernemnek egyaránt rendelkeznie kell könnyű repülő-

                                                 
5 Grange-Wass.Liebert-Jarnot-Huber-Sparks: Air-Mech-Strike. Asimmetric Maneuver Warfare for the 
21st Century. Turner Publishing Company, Paducah, 2002. Továbbá Grange - Liebert - Jarnot: 
Airmechanization. Military Review, 2001. 07-08. 
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gépekkel, helikopterekkel és közvetlen támogató (ill. roham) feladatkörű harcirepülő 
eszközökkel”6 A helikopteres légideszant-szervezetek azonban csak jó néhány évvel 
később álltak rendszerbe, a nagyobb teljesítményű gázturbinás hajtóművek elterje-
désével. A vietnámi háborút szokták a helikopterek elterjedésének igazi fordulópont-
jának tekinteni, ami alapjában véve igaz, de a helikopteres légideszant tömeges al-
kalmazására csak a háború utolsó aktív éveiben került sor. Az alkalmazásukra vo-
natkozó szabályozások csak a 70-es évek második felében kerültek véglegesítésre.  

Gavin vezérőrnagy elképzelésétől napjainkig, az afganisztáni háborúig több elkép-
zelés és koncepció alakult ki a légideszant alkalmazásokra, hiszen változtak a ren-
delkezésre álló technikai eszközök, erőforrások, illetve a harc megvívásának helyszí-
nei és körülményei is sokat változtak. A kilencvenes évektől kezdődően munkába állt 
a Légi Gépesítési Munkacsoport (Air Mech Strike Study Group – Airborne), amely a 
légi deszant csapatok légi gépesítésére vonatkozó alapelveket volt hivatott kidolgoz-
ni. Érdekesség, hogy ebben a munkacsoportban végzett meghatározó munkát a ma-
gyar származású Wass Huba dandártábornok. A szakemberek két átfogó légi gépe-
sítési elméletet dolgoztak ki, melyeknek célja, hogy a gépesített deszantok a földet 
érést követően továbbra is nagy mozgékonyságúak legyenek, nagy tömegű könnyű 
gépesített erővel rendelkezzenek, ugyanakkor képesek legyenek erősen páncélozott 
célok megsemmisítésére is.7 (Air Mech Stryke és Stryker koncepció)  

A légi gépesítés nemcsak a szervezetszerű légideszantcsapatokat érinti, hanem 
olyan haderő-elemeket is, mint a tengerészgyalogság, vagy a különleges műveleti 
erők. Az amerikai tengerészgyalogság - a szervezetszerű szállítóhelikopterek dina-
mikus fejlesztése és a légi szállítható haditechnikai eszközök széles körének rend-
szeresítése következtében – már önálló, nagy távolságú légideszant-műveletek vég-
rehajtására is képes.  

Az ejtőernyővel kijuttatott különleges műveleti erők a könnyű rohamjárművek 
rendszeresítése következtében egyre jelentősebb támogató fegyverzetet alkalmaz-
nak, ezért gyakrabban láthatnak el század, illetve zászlóalj szintű könnyűlövész fel-
adatokat is. A közeljövőben a legnagyobb képességváltozás azonban a repülőgépes 
leszállódeszantok területén várható. A légi szállíthatósági céllal létrehozott gépesített 
légiszállítású egységek, a Stryker dandárok megjelenésük összekapcsolta a megnö-
vekedett repülőgépes leszálló-deszant képességet a légideszant szervezetek részére 
kifejlesztett, közepes páncélozottságú deszantjárművek harci lehetőségeivel és ez 
által a páncélozott légi gépesítés területén egy új, megnövekedett légideszant-
műveleti képességet hozott létre. A Stryker dandárhoz hasonló modellt dolgozott ki 
az amerikai tengerészgyalogság is, de alapvetően ott a nehéz szállítóhelikopterek 
kapacitására építettek, a LAV-25 kerekes felderítő harcjárművek bázisán, század 
szintű gépesített légimozgékony harccsoportok létrehozásával, amelyeket 
deszantolásukat követően légi-földi rohamcsoportként vethetnek harcba.8 

                                                 
6 James M. Gavin: Cavalry, and I Don’t Mean Horses! Harper’s magazine, 1954. 4. sz. 
7 Charles A. Jarnot: Air-Mech.Stryke XXI. New Revolution in Maneuver Warfare, Fort Langenworth, 
1993. www.geocities.com/air_mech_stryke/jarnotcgschthesis.htm  2.o. 
8 James D. Jarvis: 26th MEU warriors return to sea. SIN: 200221245564. www.26meu.usmc.mil (2009. 
10. 19.) 
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1. sz. ábra: LAV-25 kerekes felderítő harcjármű 

  

A szovjet légideszantok alkalmazás-elmélete 

A szovjet légideszant csapatok harceljárása a második világháborút követő idő-
szakban alapvetően passzív, védelmi jellegű volt. A deszantolt csapatok a földetérést 
követően elvesztették mobilitásukat, a célobjektum elfoglalása után passzív véde-
lemben várták meg a főerő beérkezését. A hatvanas években céltudatos fejleszté-
sekbe kezdtek, amelyek lehetővé tették a harcjárművek ejtőernyős deszantolását. 
1963-ban az NDK területén tartott hadgyakorlaton egy teljes ejtőernyős ezredet dob-
tak le, teljes nehézfelszerelésükkel együtt AN-12 repülőgépekről. Egy századerejű 
mélységi felderítő csoportot vetettek be elsőként, aminek a feladata a ledobó zóna 
biztosítása és előkészítése volt a főerő részére. A főerők mind a nehéz technikát, 
mind pedig az élőerőt deszantolták és azt követően elfoglaltak egy közeli repülőteret, 
hogy a további leszálló deszantoknak biztosítsák a feltételeket.9 Újítás volt a fékező-
rakétás teherdeszant-platfornok bevezertése, amelyek segítségével lehetőség nyílt a 
nehéz haditechnikai eszközök (ASzU-85, PT-76 és később BMD páncélozott harc-
járművek) ledobására.  

                                                 
9 Glantz, David M.: The Soviet Airborne Experience, Combat Studies Institute, Fort Leavenworth, 
1984. 138. o. 
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2. sz. ábra: Szovjet BMD-1 lövészpáncélos, a kép jól bemutatja annak méreteit 

 

A hatvanas-hetvenes évek harctevékenységei a szovjet elgondolások alapján 
atomháborús hadszíntéren folytak volna, tehát a légideszantok felszerelését és al-
kalmazását is ehhez igazították. Fontos volt egy ABV csapásokkal szemben ellenálló 
harcjármű kifejlesztése, ami képes arra, hogy a teljes légideszant állományt megvéd-
je. A BMD-koncepció szerint egyféle 7 tonna tömegű harcjárművel, és annak álválto-
zataival látták el az ejtőernyős és helikopteres légideszant egységeket. Nem hoztak 
létre az An-12-es közepes szállító repülőgép képességeit (20 tonna) jobban kihasz-
náló újabb harcjármű típust, hanem a nehéz szállítóhelikoptereik kapacitásához iga-
zítva egységesítették a használt harcjárműveket. Tehát a légi gépesítés közepes tö-
megű páncélozott harcjárművekkel valósult meg. Nagy mennyiségű közepes szállító 
repülőgépre és nehéz szállítóhelikopterre támaszkodva – kisebb védettséggel ren-
delkező lövészszállító harcjárművekkel látták el a légideszant szervezeteket, ame-
lyek viszont teljes egészében páncélozottak voltak és a lövészfegyverek illetve a re-
peszek ellen kellő védettséget jelentettek. A légimozgékony csapatok közvetlen tá-
mogatására a szovjetek egy speciális rohamdeszant helikoptert (Mi-24) fejlesztettek 
ki és ennek a helikopternek a képességeire alapozva dolgozták ki az Afganisztánban 
is hatékonyan alkalmazott helikopteres rohamdeszant-harceljárást.  

A hidegháború végével 1985-re általánosan elfogadottá vált az a szakmai állás-
pont, hogy az atomháború nem megnyerhető,10 amely természetesen befolyásolta a 
szovjet katonai doktrínákat. A kilencvenes évektől az orosz légideszant csapatok fej-
lődése az összetett légideszant-harceljárás megvalósítás felé halad. Ennek során 
ejtőernyős és helikopteres légideszant-hadosztályokat és dandárokat, illetve légi 
szállítható könnyűlövész és könnyű páncélozott erőket alkalmaznak közös aláren-
deltségben, egymást kiegészítve és támogatva.11 

                                                 
10 Deák János: Napjaink és a jövő háborúja. Hadtudomány, XV. évfolyam, 2005. 1. sz. 40. o. 
11 Ryan, M. – Mann, C. – Stilwell, A.: A világ különleges katonai alakulatai. Ventus Libro Kiadó, Buda-
pest, 2003. 210-211. o. 
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A szovjet légideszantok alkalmazása Afganisztánban 

A szovjet hadsereg 1979 év végén kezdte meg támadását Afganisztán ellen, 
melyben az invázió előkészítésétől és első pillanataitól kezdődően egészen a háború 
1988-as befejezéséig jelentős szerepet vállaltak a légideszant csapatok. Az Afga-
nisztánban bevetett különleges műveleti csoportok, melyek az ott bevetett szovjet 
haderő mindösszesen 5%-át tették ki, hajtották végre az összes művelet 60%-át.12 A 
szovjet haderő a légideszant csapatait a háború első szakaszában hatékonyan al-
kalmazta, komolyabb ellenállásba csak a Kabul, valamint annak környékén ütköztek. 
Az inváziót megindító légideszant-támadás főként előkészített és biztosított leszálló-
zónák igénybevételével történt, a légideszantcsapatok lényegében légi szállítású, 
repülőgépek leszálló módszerével deszantolt erőként kerültek alkalmazásra.13 A 
deszantoláshoz elfoglalt, betonozott repülőtereket vettek igénybe és a gépesített lé-
gideszant csapatok képesek voltak arra, hogy az elfoglalt repülőteret elhagyva, önál-
ló harctevékenységet folytassanak. A későbbiekben a kabuli repülőteret használták a 
deszant műveletek kiindulási pontjául és onnan vetettek be ezred erejű ejtőernyős 
csapatokat az ország keleti és déli része ellen folytatott műveletekben. A kezdeti si-
kerek után a háború folytatásában az afgán gerillák elleni, főként hegyvidékes terüle-
ten megvívott harcban a helikopteres légimozgékony – és különleges műveleti de-
szantok alkalmazás vált a szovjet hadviselés kulcsává.   A helikoptereket gyorsan és 
jól lehetett alkalmazni a hegyvidéki területeken. Annak ellenére, hogy a terepviszo-
nyok nem kedvezetek a légideszant járművek alkalmazásának, több alkalommal ke-
rült sor a BMD páncélozott lövészszállítók deszantolására. A határ menti karavánutak 
forgalmának ellenőrzésére sikeresen vetettek be Mi-8 szállító és Mi-24 
rohamdeszant helikopterekkel támogatott Szpecnaz csapatokat. A számos kisebb 
méretű helikopteres művelet mellett több, nagyobb, a gépesített erők támadását tá-
mogató dandár-hadosztály erejű légimozgékony műveletre is sor került.  

  
                                                 
12 Zicherman: Az afgán háború. Anno kiadó, Budapest, 2007. 190. O. 
13 Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, 2011. 43.o. 

 
3. sz. ábra: A Mi-24 rohamdeszant helikopter volt az egyik újítás 
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A szovjet légideszantok kezdeti sikerei után az afgánok az amerikai segélyként 
beérkező kézi légvédelmi rakéták alkalmazásával egyre több veszteséget okoztak és 
szinte ellehetetlenítették a helikopteres légideszant alkalmazásokat, valamint a szállí-
tó repülőgépek tevékenységét. A szovjet légideszant csapatok alkalmazása, az egyre 
fokozódó veszteségek ellenére is sikeresnek mondható Afganisztánban. Az ott meg-
szerzett harci tapasztalatok a későbbi fejlesztések fontos elemeit képezték és képe-
zik napjainkban is. 

Az amerikai légideszantok alkalmazása Afganisztánban 

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás elkövetőinek „otthont” adó Afganisztán 
ellen az Egyesült Államok hadserege a merénylet után szinte azonnal megkezdte a 
hadműveleteit. Szűk egy hónappal a New York-i események után, október 7-én az 
amerikai légierő és haditengerészet egységei megindították a légi hadműveletet Af-
ganisztán ellen.  A légi műveletek célja elsődlegesen a légi uralom megszerzése, a 
légvédelem, a lokátor állomások és a légvédelmi tüzérség megsemmisítése volt, elő-
készítve a terepet a légideszant csapatok bevethetőségéhez.  Kulcsfontosságú volt a 
terrorszervezetek központjának számító Kandahar és térségének felügyelete és az 
ott lévő terrorista vezetési pont kiiktatására. A feladatra szállító repülőgépről ledobott 
mintegy százfős különleges műveleti katonát vetettek be, akiknek a visszatérését 
anyahajóról felszálló szállító és harci helikopterek biztosították. A Kandahar nemzet-
közi repülőtér ellen indított légideszant akcióban szintén repülőgépről ejtőernyővel 
kijuttatott különleges műveleti csoport vett részt szorosan együttműködve a légierő 
egységeivel, biztosítva a leszálló területet a helikoptereken érkező, járművekkel fel-
szerelt különleges műveleti csoportoknak. A repülőteret végül december 7-én foglal-
ták el és néhány napon belül alkalmassá tették nehéz szállító repülőgépek fogadásá-
ra. A háború évei alatt több alkalommal került sor a légideszantok alkalmazására. 
Ezek között vegyesen fordul elő helikopteres légideszant-művelet (Gardez térségé-
ben, 2002), és ejtőernyős deszant-művelet (Nyugat-Afganisztán 2003). Kiemelkedő 
ezek közül az amerikai légideszant-műszakiak repülőtér-építő művelete, ahol egy 
zászlóalj erejű légideszant műszaki harccsoportot helyeztek ki a pakisztáni határ mel-
lé helikopterekkel. Feladatuk az volt, hogy építsenek ki egy merev- és forgószárnyú 
repülőüzem feltételeit biztosító tábori repülőteret egy szárazföldi járművekkel megkö-
zelíthetetlen helyen.14 A háború eddigi legnagyobb légideszant-művelete a 2010-ben 
Nad Alinál és Marjahnál végrehajtott helikopteres légideszant-művelet volt, amely 
összesen mintegy 7000 fő szövetséges és 6000 főnyi afgán katonát, 1900 fő afgán 
rendőrt mozgatott meg. 

Az afganisztáni légideszant-műveletek megmutatják, hogy a tengerészgyalogság - 
a szervezetszerű szállítóhelikopterek dinamikus fejlesztése és a légi szállítható hadi-
technikai eszközök széles körének rendszeresítése következtében - önállóan is ké-
pes nagyobb méretű, nagy távolságú légideszantok kihelyezésére, akár nagy mély-
ségben is. A műveletek az jellemezet, hogy a páncélozott harcjárművek 
deszantolását a csatahelikopterek alkalmazásával támogatták. „A 2002 tavaszán 
végrehajtott, amerikai-brit-kanadai légideszant műveletek során új alkalmazási elem-
nek volt tekinthető, hogy a helikopteres légideszantok páncélozott harcjárműveket 
deszantoltak.”15 A háború később átalakult a kisebb létszámú gerilla csoportok ellen 
folytatott hadviseléssé. Az ilyen típusú harc megvívására bevezettek egy új, kombi-

                                                 
14 Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant II. Puedlo Kiadó, 2011. 68.o. 
15 u.o. 69. o 
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nált eljárást, miszerint a légideszant egységeket ejtőernyővel juttatták ki és helikopte-
ren szállították vissza, biztosítva ez által a bevetett műveleti erők veszteségmentes 
visszajutását. 

 
4. sz. ábra: Az amerikai 101-es légi hadosztály katonáit C-130 repülőgép juttatja a 

műveleti területre 

 

Összegezés 

Az szovjetek által megvívott első és az amerikaiak által jelenleg is folytatott máso-
dik afganisztáni háború kezdete között mintegy húsz év telet el. Ezen időszak alatt a 
légideszant koncepciók megváltoztak, ezáltal változott a rendelkezésre álló technikai 
eszközök, felszerelések összetétele is. Mindkét háborúban megállapítható, hogy a 
légideszantolás valamely formájában bevetett különleges műveleti egységek megha-
tározó szerepet játszottak a katonai akciók folyamán.  

A szovjet hadsereg által alkalmazott eljárásokra jellemző volt, hogy a bevetett ej-
tőernyős hadosztályaikkal és légimozgékony dandárjaikkal inkább közepes (7-16 t) 
lövészszállító harcjárműveket deszantoltak, amelyek erős támogató fegyverzettel 
rendelkeztek. Ebből következően jelentős páncélos alkalmazás nem történt, a 
deszantolt harcjárművek csak a gyalogság mozgékonyságát, védettségét és tűzere-
jének fokozását szolgálták, melyek célterületre juttatásához nehéz szállító helikopte-
reket és közepes szállító repülőgépeket alkalmaztak.  

Az Egyesült Államok hadserege a rendelkezésére álló közepes és nehéz szállító 
repülőgépek, valamint nehéz szállítóhelikopterek segítségével célba juttatott légide-
szant csapataival képes bevetni a páncélos lövészszállító járművei mellett légide-
szant és alap harckocsit, amely teljes értékű harckocsi alkalmazást tesz lehetővé. 
(Nagyszámú alapharckocsi deszantolása főként a 2003. évi irakii háborúra volt jel-
lemző.)  
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Mindkét esetben jellemző, hogy a háború egy idő után átalakult gerillaháborúvá, 
kihasználva az afganisztáni terepviszonyok adottságait. Mind a szovjet, mind az 
amerikai hadsereg fejlődésének, új harceljárások bevezetésének szempontjából mér-
földkőnek tekinthetők az afganisztáni háborúban szerzett tapasztalatok, az amerikai 
hadsereg számára nagy segítség volt a szovjet tapasztalatok elemzése is. 

 
5. sz. ábra: Az amerikai 101-es légi hadosztály katonáit CH-47 helikopter juttatja visz-

sza a műveleti területről 
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Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Az Afganisztánban alkalmazott amerikai és szovjet szállító he-
likopterek összehasonlítása: 

típus/ 

jellemzők 
CH-46 CH-53 CH-47 Mi-8 Mi-24 

(rohamdeszant)  

hatótáv 676 km 2065 km 741 km 465 km 500 km 

max. sebes-
ség 267 km/h 315 km/h 315 km/h 245 km/h 335 km/h 

szállitható 
fő/hasznos 

teher 

5 fő személy-
zet 

25 fő katona 

3975 kg teher 
vagy 4536 kg 

külső 
függesztmény 

5 fő személy-
zet 

37-55 fő kato-
na 

13600 kg te-
her vagy 

14500 kg kül-
ső 

függesztmény 

5 fő személy-
zet 

37-55 fő kato-
na 

12700 kg te-
her vagy 

14500 kg kül-
ső 

függesztmény 

3 fő személy-
zet 

24 fő katona 

 4000 kg teher 
vagy 300 kg 

külső 
függesztmény 

2 fő személyzet 

8 fő katona 

1500 kg vagy 
2400 kg külső 
függesztmény 

 

 

2. sz. melléklet: Az Afganisztánban alkalmazott amerikai és szovjet szállító re-
pülőgépek összehasonlítása: 

típus/ 

jellemzők 
C-130 C-17 IL-76 An-12 An-22 

hatótáv 

 (max. terhe-
lés mellett) 

3800 km 4482 km 3650 km 3600 km 5000 km 

max. sebes-
ség 592 km/h 830 km/h 900 km/h 777 km/h 740 km/h 

szállitható 
fő/hasznos 

teher 

5 fő személy-
zet 

64-92 fő kato-
na 

33000 kg te-
her 

3 fő személy-
zet 

102-134 fő 
katona 

77519 kg te-
her 

5-7 fő sze-
mélyzet 

44000 kg te-
her 

5 fő személy-
zet 

90 fő katona 

20000 kg te-
her 

5 fő személy-
zet + 29 fős 

utastér 

80000 kg te-
her 
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3. sz. melléklet: Az Afganisztánban alkalmazott amerikai és szovjet lövész-
páncélosok összehasonlítása: 

jellemz ők/ 

típus 
Személy-

zet/szállítható f ő Fegyverzet Harcászati 
mozgékonyság Hatótávolság 

BMD-1 3 fő/4 fő 

1 db 73 mm ágyú 

9K11 indító 

3 db 7,62 mm géppus-
ka 

70 km/h közúton 

10 km/h vízen 
320 km 

LAV-25 3 fő/6 fő 

1 db 25 mm ágyú 

 2 db 7,62 mm gép-
puska 

100 km/h köz-
úton 

10,4 km/h vízen 

668 km 
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