
Helikopter alegységek, egységek hadtápbiztosításának 
sajátosságai 

Szórádi Zoltán alezredes 

A korszerű hadseregek vezetése, ellátása, egyes harcászati és hadmű
veleti feladatok végrehajtása ma már nehezen képzelhető el különböző 
típusú helikopterek tömeges alkalmazása nélkül. A helikopterek alkalma
zása és a helikopter egységek harci tevékenységének minden oldalú biz
tosítása, egyre inkább kerül előtérbe a Magyar Néphadseregben is. 

Jelen cikkben a helikopter egységeknek a szárazföldi csapatok érde
kében történő felhasználása hadtápbiztosítási problémáit kívánom vá
zolni. Mint minden más esetben, a helikopter egységek harctevékenysége 
hadtápbiztositásának megszervezésében és végrehajtásában is - a heli
kopter egységek által végrehajtandó feladatokból és a harci alkalmazásuk 
formáiból kell kiindulni. A korszerű helikopterek alkalmazásra kerül
hetnek: 

- harcászati deszantok, felderítő és diverziós csoportok alkalmazási 
körleteikbe történő szállítására. A front támadó hadművelete során az I. 
lépcsőben levő összfegyvernemi hadsereg sávjában általában naponta 
szükségessé válik lövész z. erejű harcászati deszant bevetése különböző 
feladatok végrehajtására. Egy nehéz fegyverekkel nem rendelkező lövész 
z. szállitása és tevékenységének biztosítása egy vegyes helikopter ezred 
(MI-6, MI-8) e célra történő igénybevételét teszi szükségessé; 

- a helikopterek széles körben alkalmazásra kerülhetnek a harc
mező figyelése, sugárfigyelés és jelzési, műszaki felderítési, tüzérségi tűz 
helyesbítési feladatokra. Ezen feladatokra a frontvonal minden 10 km-ére 
legalább 1 db helikopter levegőben tartásával kell számolni, napi 12-16 
óra re. idővel; 

- az összfegyvernemi hadsereg első lépcsőjében támadó harckocsi 
ho. napi 80-120 km elöremozgása esetén a harcbavetést követő második 
naptól kezdve a hadsereg anyagi alapoktól olyan távolságra elszakadhat, 
hogy anyagi ellátása a szállitójárművek napi egy fordulójával már nem 
biztosítható, s így tevékenységéhez szükséges mintegy napi 900 tonnát 
kitevő lőszer és üzemanyag felét (450 t) csak helikopterek igénybevételé
vel lehet időben szállítani; 

- a helikopter egyre nélkülözhetetlenebb eszköz HDS és ho. harc-
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álláspontok áttelepltésekor, nagyobb víziakadályokon hidak építésekor, 
betegek, sérültek kíürítésénél, elszigetelten harcoló csoportok ellátásában 
és más emelési, szállítási feladatok végrehajtásában; 

i. - a helikopterek fontos feladata lehet csapatoknak rakétákkal, harci 
fegyverekkel történő ellátása, valamint ezen harci eszközök meghibáso
dásakor javítóanyagok és brigádok helyszínre történő szállítása; 

- a fedélzeti fegyverrendszerekkel felszerelt, páncélvédelemmel el
látott harci helikopterek nagyfokú manőverkészségüknél fogva egyre je
lentősebb feladatokat oldhatnak meg a szárazföldi csapatok közvetlen tá
mogatásában. Például: harckocsik és pc. szállítójárművek elleni harc, tü
zérség lefogása, megsemmisítése, vezetési pontok és eszközök megsemmi
sítése géppuska, gépágyú, fedélzeti „Levegő-Föld" rakéta és speciális 
bombák felhasználásával; 

- gyorsan változó helyzetben a saját és az ellenséges csapatok hely
zetének pontosítása, mozgó egységek, alegységek irányítása bonyolult 
földi és légi helyzetben igénylik a helikopterek alkalmazását; 

- a megfelelően felfegyverzett helikopterek felhasználhatók szállító 
helikopterek kísérésére, biztosítására és az ellenséges helikopterek elleni 
harcra is. 

- A felsorolás koránt sem teljes és az utóbbi évek gyakorlatai, az 
USA és Izrael hadseregeinek tevékenysége egyértelműen a helikopterek 
széles körű alkalmazásának szükségességét indokolják valamennyi had
erőnem, fegyY"ernem, szakcsapatok és szolgálati ágak tevékenységében. 

A helikopterek tömeges megjelenése egyre sürgetőbben veti fel a 
szervezem hovatartozásuk - s vele együtt-, a minden oldalú biztosításuk 
problémáinak elméleti és gyakorlati rendezését. A helikopter egységek 
szervezeti hovatartozását illetően több megoldással találkozunk: 

a) Azon hadseregekben, ahol a helikopterek tömeges számban vannak 
jelen, a helikopterek minden haderőnemnél megtalálhatók ho., dd. törzse
kig bezárólag már a készenlét időszakában. 

b) Azon hadseregeknél, ahol a helikopterek még korlátozott szám
ban vannak jelen, a helikopter egységek és alegységek általában a légi
erő kötelékében vannak és csak szükség szerint, ideiglenesen kerülnek 
átalárendelésre, átadásra a felhasználó összfegyvernemi magasabbegysé
gek és seregtestek állományába. 

c) Nagy hadigazdasági potenciállal rendelkező államokban törekvések 
vannak légiszállítású alegységek, egységek, magasabbegységek létrehozá
sára. Ilyen szervezeteknél - a helikopter a szállítójárművek mintájára -
az adott szervezebe teljes egészében beépül. Pl.: USA légi szállítású ho. 
Vietnamban. 

A szervezeti hovatartozás a Magyar Néphadseregben sem kiforrott, 
mint ahogy azt a „Honvédelem" legutóbbi titkos számában Halász alez. 
cikkéből is megítélhetjük. 

A korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkező kis államok hadsere
geiben a szervezeti, vezetési, biztosítási problémákat sajátos helyezetükböl 
kiindulva oldják meg. A kiképzés, szakirányítás, anyagi-technikai biztosí
tás sajátosságai miatt célszerűnek látszik, ha a helikopter egységek a ké
szenlét és háborús időszakban is a légierő szervezetében maradnak a cent-
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ralizált alkalmazás érdekében. Ez azonban nem zárja ki, hogy harci al
kalmazás idején a könnyű helikopterek tartósan, a közepes helikopterek 
ideiglenesen a felhasználó szárazföldi és más seregtestek állományába ke
rüljenek. 

A szervezeti hovatartozás ilyen formában való megoldása feltételezi 
(:s megköveteli: 

1. Az összfes;yvernemi magasabbegységek és seregtestek törzsében a 
helikopterek alkalmazásával összefüggő feladatok és tevékenység megter
vezésére, előkészítésére és gyakoroltatására már a békeszervezetben sze
mélyi és technikai feltételek létrehozását. 

2. A légierő, légvédelem szervezetében levő alegységek, egységek cél
irányos kiképzését és felkészítését, a felhasználó szervekkel történő együt
tes gyakoroltatást a napi kiképzés keretében és gyakorlatokon. 

3. Az elvonuló helikopter egységek magasszintű „M" készségét é:, 
nagy manőverkészségét egységkötelékben és alegységenként is. 

4. Egyes szárazföldi szakcsapatok előkészítését és speciális felkészí
tését a helikopterek tevékenységének biztosítása érdekébeen (pl.: leszálló 
helyek építése). 

5. A helikopterek anyagi-technikai biztosítása érdekében az összfegy
vernemi hadtáp és technikai, valamint a légierő és légvédelem hadtáp és 
technikai szolgálatainak összehangolt tervezői és végrehajtó tevékenyRé
gét az üzemeltetés, javítás. anyagi-technikai ellátás, eü. ellátás, repülőtéri 
és reptér müszaki biztosítás kérdéseiben. 

6. A várható alkalmazási körzetek szemrevételezését és részleges elő
készítését a helikopterek alkalmazása érdekében. 

7. Összfegyvernemi parancsnokok, törzsek és hadtápszervek időbeni 
felkészítését a helikopterek felhasználásából adódó lehetőségek megítélé
sére, elhatározás meqhozatalára, harcászatilag és technikailag célszerű 
és végrehajtható feladatok megszabására, a helikopterek alkalmazásából 
az összfe~yv~rnemi hadtápra háruló feladatok végrehajtására. 

A helikopter egységek várható alkalmazási területeinek, formáinak 
és megoldandó feladataiknak és szervezeti hovatartozásuknak rövid át
tekintése alapot ad ahhoz, hogy harctevékenységilk biztosításának néhány 
kéJ"dését rés:7.letesebben megvizsgáljuk. 

Fontosságában és bonyolultságában a biztosítás egyik fő feladata a 
helikopter alegységek, egységek repülőtéri biztosítása az összfegyvernemi 
seregtest érdekében történő alkalmazás közben. A helikopterek széles 
körü alkalmazása esetén megtalálhatók az összfegyvernemi seregtest sáv
jának teljes szélességében és mélységében. 

A helikopter merevszárnyú repülőgéphez viszonyítva lényegesen ki
sebb követelményt támaszt a tevékenységéhez szükséges fel- és leszálló
helyek méreteit és műszaki előkészítését illetően. 

Az összfegyvernemi magasabbegységek alárendeltségében levő köny
nyü helikopterek részére célszerű a települési helyet a ho. hip. körletben 
előkészfteni. Itt kerülnek elhelyezésre a repgépvezetők, műszaki és kiszol
gáló állomány, töltő, indító eszközök és az üzemeltetéshez szüksé~2s esz
közök és anyagok. 
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Az állóhelyeken a helikoptereket egymástól 2-3 forgószárny átmérő 
távolságra kell elhelyezni. A helikopterek állóhelyei mellett kell a fel- és 

,; leszálló mezőt előkészíteni, amely könnyú helikopterek esetében szükség 
szerint egybeeshet a helikopterek részére kijelölt és előkészített állóhe
lyekkel. 

> 

" 

A fel• és leszálló mező előkészítésekor a helikopterek típusától füg
gően kell készíteni 50-100 m hosszú biztonsági sávot arra az esetre, ha 
a helikoptereknek felszállás közben motorleállás miatt kényszerleszállást 
kell végrehajtani. 

A fel- és leszállás irányában szabad légifolyósóval kell rendelkezni, 
amely bizosítja a helikopter veszélytelen felszállását H = 150 m-ig. A fel
és leszállás irányában levő akadályok emelkedő szöge nem haladhatja meg 
a helikopter legkisebb emelkedő szögét (5°). 

A magasabbegység körletében azon helyeken, ahol helikopterek egyes 
vagy csoportos fel- és leszállását tervezik (harcálláspontok, segélyhelyek 
stb.) fel- és leszálló helyeket kell kijelölni és előkészíteni (lejté\szög 5°, 
átlagos terepegyenetlenség ±15-25 cm). ' 

Az összfegyvernemi hadsereg érdekében működő közepes és nehéz 
helikopterek telepítése és előrevonásának biztosítására a támadó hadmű
veletben szélesebb körű előkészítést igényel. 

Közepesen átszeldelt terepen általában minden 25-30 km2 területen 
találhatunk megfelelő helyet helikopter fel- és leszálló mező létesítésére. 

A helikopter egység részére egy fő települési körletet készítsünk elő, 
melynek távolsága hadművelet kezdetén a frontvonaltól 100-300 km lehet. 
A fő települési körletben a helikopter szd.-ot külön-külön, egymástól 5....:'. 
10 km távolságra kell elhelyezni. Deszant szállítása esetén a berakási kör
letekben (frontvonaltól 30-100 km) és minden olyan helyen, ahol helikop
terek fel-· és leszállását tervezik - megfelelő méretű fel- és leszálló he
lyeket kell előkészíteni. Támadó hadműveletben a MI-8 helikopter egy• 
ségek 60-100 km, MI-6 helikopter egységek 150-200 km-re·települnek 
a frontvonaltól. A támadási ütem függvényében naponta, legfeljebb kétC 
naponként áttelepülést kell végrehajtaniuk. 

Abban az esetben, ha a kijelölt területről helikopterek fel- és leszál
lását csak függőlegesen tervezzük (könnyú, közepes helikoptereknél), úgy 
a kijelölt területen a terepegyenetlenségek közepes értéke elérheti a heli
kopter klirensének (a talaj és a helikopter gondola alsó pontja közötti 
távolság) 500/o-át. Klirens értékek a MI-6-nál 0,596 m, MI-8-nál 0,5 m. 

Ha a helyzetből adódóan nincs lehetőség sírna terület kiválasztására, 
úgy a kiválasztott terület megtisztítására csak az alábbi legszükségesebb 
követelményeknek kell eleget tenni: 

1. A bokrok magassága közepes és könnyú helikopterekkel ne há0 

!adja meg az 1 m-t. 
2. Az átlagos terepegyenetlenség ne haladja meg a ±15-25 cm-t. 
3. A terület lejtószöge ne legyen több 5-6°-nál. 

A helikopterek csoportos fel- és. leszállásához szükséges. terület mé-,. 
reteit meghatározza: 

1. Az adott típusú helikopter méretei, a két helikopter forgószárnya 
és a közelben levő akadály közötti távolság. Nappal ez a távolság a for• 
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gószárny átmérőjével, éjjel - forgószárny átmérő másfélszeresével egyen
lő, jólképzett repgépvezető esetében. 

2. A helikopterek számától, típusától, időjárási feltételektől, napszak
tól, a fel- és leszállás módjától. 

A felszálló mezők optimális méreteit az alábbi táblázat tartalmazza 
(m-ben): 

Egyes gépek Raj Század Ezred 
Változat 

Típus 
N. É. N. É. N. É. IN. J';. 

l. MI-6 
l
lOOxlOO 1240x240 1240x650 1700x700 

150xl50 350x350 350x950 lOOOxlOOO 

1
75x75 /175x175 /t75x460 1400x500 

IOOxlOO 220x220 220x560 600x600 

II. M-I---6--.,..l--3-50_x_3-50--r 390x320 1 1000x320 lve. e. 
4300

x
320 

I.MI-8 

II. MI-8 1 200x200 1 310x247 1 1400x250 1 

N - nappal; E - éjjel; v. e. = 1 szd. MI-6, 2 szd. MI-8. 

A deszant kirakási körzetében a leszállóhelyek méretei a fenti táb
lázatban megjelölt adatoknál kisebbek is lehetnek, mivel a deszant ki
rakása után a felszálláshoz nekifutásra nincs szükség. Ebben az esetben 
a helikopter század részére 400x700, ezred részére 400xl000 m terület 
is elegendő. 

Abban az esetben, ha a század (ezred) egyidejű felemelésére nincs 
szükség és a kötelékeket a felszállás előtt nem kell a földön felépíteni, 
11 fel- és leszálló mező optimális méreteit a szükséges guruló mező széles
sége, az egyes vagy csoportos felszálláshoz szükséges fel- és leszálló mező 
méretei, a ki- és berakási mező szükséges méretei, a felszállás módjától 
függően a nekifutás végrehajtásához szükséges terület méretei fogják 
meghatározni. Ebben az esetben az adott típusú helikoptereknek 350x350 
- 600x600 m munkaterület, úgy nappal, mint éjjel elegendő, ha egyide
jűleg század köteléknél nagyobb csoport fel- és leszállását nem tervezzük. 
A fel- és leszálló irányban 25 m-nél magasabb akadály 300 m-ig a mun
katerület szélétől nem lehet. 

Figyelembe véve a településsel szemben támasztott követelményeket, 
a helikopter egységek főkörleteínek kiépítését célszerű repülőtér építő 
zászlóaljak feladatául szabni. A deszant be- és makó körzet mezőit cél
szerű e célra ;s felkészített összfegyvernemi mű. csapatok feladatául szab
ni, annál is inkább, mert ezek távolsága frontvonaltól várhatóan 30--00 
km lehet és ebben a koc:oetben repülótérépító zászlóaljak ilyen feladatokra 
nem állnak rendelkezésre. 
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A helikopter aleffsqek, egységek an:,aci bllllosllása 

• Az anyagi biztosítás egyik legfontosabb feladata a helikopterek hajtó-
és kenőanyagokkal történő ellátása. A helikopterek hajtó- és kenőanyag 
szükséglete egyenes arányban van a repülés távolságával, a terhelés nagy
ságával. Az adott konkrét feladatra szükséges mennyiséget megfigyelői
mérnöki számvetés alapján határozzák meg. A feladat jellegétől függően 
szükségessé válhat a fő- és póttartályokon kívül kiegészítő tartály elhe
lyezése a helikopter teherkabinjában. A Ml-6-os helikoptereknél a fő
tartályba 8200 liter, póttartályba 4500 liter és a tehertérben a kisegítő tar
tályba 4500 J.ter, a MI-8 helikopter főtar1Jályába 1720-3000 liter, a te
hertérben levő kisegítő tartályba 917 liter TSz-1, vagy T-1 hajtóanyag 
tölthető be. Az olajrendszer feltöltéséhez a MI-6 esetében 330 liter, a 
MI-8 esetében 70 liter feltöltésével számolunk. Az olaj típus szerint 
MK-8 és MSz-20 és ezek keveréke. Ezenkívül a hidraulika rendszerek 
feltöltéséhez jelentős mennyiségű AMG-10 folyadékra van szükség. (Pl.: 
Ml-6 részére 184 liter.) 

A fentiekből látható, hogy a különböző nagyságű helikopter kötelékek 
hajtó- és kenőanyag biztosításához nagyszámű űza. és olajtöltó gk.-ra van 
szükség. 0,8 fogyasztási együtthatót figyelembe véve egy MI-6 helikop
ter szd. feltöltéséhez kiegészítő tartály nélkül: 

Q = 16 x (8200+4500) x 0,8 = 16 x 12 700 x 0,8 = 162 560 liter üza.-ra 
van szükség. Ennek a mennyiségnek a feltöltése 4 db TZ-200-as töltő 
gk.-val az alábbi időre biztosíthatók: 

1. Fordulók száma = 162 560 
= 162 560 

= 5 5 
4x7500 30000 '· 

2. Egy forduló menetideje az üza.-telep 3 km-es távolsága és önfel
töltés esetén: 

- menetidő: 
3 km + 

25 km/ó 

3 km 

15 km/ó 
7500 

- önfeltöltési idő: --= 25 perc; 
300 

7,2+12 
--- -19,2=20perc; 

2.4+4 

- fordulónkénti passzív idő (csatlakoztatás) 3 perc. 
Összesen 1 forduló ideje = 20+25+3 = 48 perc. 

3. Osszforduló idő, figyelembe véve, hogy a kezdésnél a gk.-k telve 
voltak és a feltöltés végén félig maradnak: 48 x 5 = 240 perc. 

4. Egy Ml-6 század feltöltési ideje négyszeri csatlakozás passzív 
. . .. . . • 162 560 162 560 
1deJével: toltés1 1do = = 136 perc, 

4x300 1200 
- egyszeri passzív idő (csatlakozás odaállás) - 3 perc, 

- _!_!!_ = 4 csatlakozás. Osszideje 4x3 = 12 perc. 
4 

Mindösszesen 48 x 5+ 136+ 12 = 388 perc = 6 óra 28 perc. Ez az idő a 
töltőeszközök számának, teljesítményének növelésével többszörösen csök-
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kenthető. Egy MI~ szd. '(20 db helikopter) feltöltése 5 db TZ-200 töltő 
gk.-val, fenti idő töredéke alatt (32') végrehajtható. 

A hajtóanyagon kívül a helikopterek ismételt előkészítésekor. feltöl
tésre kerülhetnek sűrített levegővel, eü. oxigénnel, szénsavval, szesszel 
(jégtelenítő rendszer), különböző hidraulikával és olajokkal. Ezek feltöl
tése részben speciális gk.-val, részben kannákból, palackokból történik. 
Beépített oxigén rends:rere csak a MI-6 helikopternek van. Sebesültsz;il
lítás eset.én a MI-6-ra pótlólag 24 db KP-21 oxigénlégző készüléket le
het elhelyezni. A MI-8 típuson hordozható készülékek vannak a sze
mélyzet részére, melynek csak előzetes kiszerelés után tölthetők fel. A he
likopterek általában kis magasságon repülnek, s ezért oxigénfogyasztásuk 
általában nem jelentős, kivéve azon eseteket, ha szennyezett terep felett 
vagy szennyezett légtérben repülnek, mert ilyenkor a fedélzeti oxigénké
szüléket használják. Sűrített levegő és hidrogén feltöltése általában min
den felszállás után szükséges, azonban nem nagy mennyiségben és így 
feltöltésük a rendszeresített eszközökkel nem okoz gondot. 

Lőszerellátás: A MI-6 típusú helikopteren A-12,7 mm géppuska 
van 200 db lőszer javadalmazással. A MI-8 helikopterre 4 db UB-16-57 
UB. függeszthető fel egyenként 16 db Sz-5M vagy Sz-5K (Kumulatív) 
rakétával. A lőszerrel és fedélzeti rakétával történő ellátás nagymérték
ben függ a végrehajtandó feladattól, s ezért a szükséglet felmérése és kie
légítése csak a feladatok ismeretének függvényében végezhető el. Altalá
ban az egységnél 4 ja. lőszer és 2 ja. fedélzet rakétát tárolnak. A helikop
ter ezredeknél fel kell készülni a légilőszerek tömeges kikonzerválására. 
hevederezésére és betöltésére, a fedélzeti rakéták kikonz~rválására és ösz
szeszerelésére, felfüggesztésére. 

A helikopterek indítása történhet autonóm (fedélzeti) rendszerrel, 
vagy speciális APA gk.-val. A közepes és nehéz hel. e.-nél sok emelő, ra
kodó munka fordul elő, s ezért nagy számú emelő eszközökkel kell ren
delkezniök. A közepes és nehéz helikoptereknél 3-4 gépre 1 vontató gk. 
is van biztosítva, melyek szükség szerint anyagszállításra is felhasznál
hatók. A helikopterek téli üzemeltetéséhez minden típushoz nagyszámú 
melegítő eszközre van szükség (MP-300, MP-44 B). 

A helikopter ezred tagolt telepítése, alkalmazási sajátosságai bonyo
lult feladat elé állítják a hadtáp és kiszolgáló szerveket az elhelyezési, 
élelmezési, belső szállítási, őrzésvédelmi, egészségügyi biztosítás megszer
vezésében és végrehajtásában, úgyszintén a különböző munkahelyeken 
szétszórtan tevékenykedő végrehajtó állomány vezetésében. 

A helikopter egység hadtáp, technikai és repülőtéri biztosításának 
megszervezésekor figyelembe kell venni, hogy az egység feladatát ideigle
nes körletekből is végrehajthatja az alábbiak szerint: 

1. Az egység deszant berakási körletben települ. 
2. Az egység részfeladatok végrehajtására előkészített körletben tele-

pül (anyagszállítás, kiürítés). · 
3. Az egység bázis körletében (főkörlet) települ és onnan több fordu

lóval haitia végre feladatát. A deszant berakási körletben az egység l'sak 
a legszükségesebb ideig· települ és általában ugyanazon helyen csak egy 

84 



alkalommal.• Alapvető szervezési feladat, hogy a deszant ki-, vagy bera
kása a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen. Ennek érdekében: 

- lehetővé kell tenni, hogy a helikopterek a főkörletből felszállva a 
des~ant berakási körletében - utántöltést nem igényelve - hajtsák végre 
feladatukat; 

- ha az elözö megoldás. nem lehetséges, úgy nagymennyiségű töltő-
eszközt kell a berakási körletbe kűldeni a feltöltés gyors végrehajtására; 

- a helikopterek ismételt előkészítését a deszant átszállítása után, 
lehetőleg a főkörletekben végrehajtani. 

Célfeladatok végrehajtási körletében . a tartózkodási időt a feladatok 
tartalma és .volumene határozza meg. Itt végrehajtásra kerülhet a helikop
terek ismételt bevetésre való felkészítése.-'- megfelelő mennyiségű anya
gok és eszközök kiküldésével. 

A főkörletben a helikopterek ismételt bevetésre való előkészítésének 
munkaigényét érzékeltetik az alábbi adatok. Egy vegyes szervezésű heli
kopter ezred (16 db MI--6, 40 db MI-8) re; üza. javadalmazása 220 t (iel
töltés - 160-180 t), lőszer ja. 4000 db (0,6 t), fedélzeti ra. ja. 2900 db (12 
t), oxigén ja. 61 db 401 ballon (feltöltés 37 ballon). Ha a MI--6 helikoptert 
úza.-szállításra kívánjuk felhasználni - e célra a póttartályát és kisegítő 
tartályát lehet feltölteni 9000 liter üzemanyaggal, vagy a kisegítő tartály 
helyét!, a tehertérben egy db 10,5 m3 feltöltött ellasztikus tartály helyez
hető el. 

Egyéb anyagok szállításának lehetőségét a helikopter teheremelő. ké
pessége (MI--6; 6-12 t, MI-8; 2-3 t) és a tehérckabirfok méretei (MI---6; 
ll,7x2,8 m H = 2,8 m; MI--8 5,15x2,38 H = 1,8 tn) határozzák meg . 
. , A MI--6 helikopterrel egyszerre 6 db V-750 lé. rakéta vagy 2 db 
harcászati rakéta · szállftható .. Személyszállítás esetén 60--64 fő deszant, 
vagy 32 .fő fekvő bet~g + 8 fő kísérő és . 5 fő szen,élyzet. Ml-8 helikop
terrel GAZ-69 rajgk., vágy 23 fő desmnt, vagy 12 fő fekvő ·beteg ,és 3 fő 
személyzet. · - _, 

A fentiekben igyekeztem néhány olyan adatot közreadni, melyek a 
hadtáp különböző tagozataiban légiszállítási . szám vetésekhez alap1>l .. szol-
gálhatnak. · · 

Az összfegyvernemi seregtestek és magclSabbegYSéS:ek törzseit kiszol
gáló helikopter rajok ellátási-kiszolgálási feladatai: 

1. A helikopterek üza, és kenőanyaggal történő ellátása és feltöltése. 
Az e célra alkalmazható MI-'l M és K-26 típusú helikopterek benzin 
üzeműek (B--91, B-c-86 benzin). A MI-1 M helikopter fogyasztása ala
csony és így feltöltésük viszonylag egyszerű szervezéssel megoldható. A 
feltöltésük történhet speciális szűrővel felszerelt töltő gk.-ból (Cs-350, 
Cs-344), vagy 200 1 hordókból speciális szűrő felhasználásával (szarvas
bőr). 

Az üza.-ellátás és feltöltés megtervezése: 

a) üza.-szükséglet meghatározása (Q): 
Q = M·Gf·Kf+M·Gp = (1) 

M - a feltöltendő helikopterek száma (raj 4 db, szd. 12 db); 
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Gf - a helikoptet üza.-főtartály befogadó képessége (MI-lM = 
160 1). 

Kf - a főtartályban levő üza. felhasználási tényezője (0,75-0,85). 
Gp - a póttartály befogadó képessége (MI~lM-140 1). 

A fenti összefüggés alapján számítjuk ki a 4 gépből álló helikopter 
raj 1 napi üza.-szükségletét, napi 3 felszállással számolva: 

Q = 4x3xl60x0,8+4x3xl40 = 3210 1. Vagyis egy helikopter raj ü,,:a.
szükséglete napi háromszori bevetés esetén elfér egy 4000 1 Cs-346 üza.
töltő gk.-ban (a bevetések száma ennél több is lehet). 

b) A helikopterek feltöltési ideje egyidejű leszállásuk esetén: T 
T raj= (to+tf+tá+td) M =perc 

M - feltöltendő helikopterek száma (4 db), 
to - a töltő gk. odaállása a helikopterhez (2'), 
tá - az üza. áttöltés ideje 150 !/perc szivattyú teljesítménynél (1-2'), 
td - a töltés befejezése és dokumentálása (2'). 
Behelyettesítve, megkapjuk a raj feltöltési idejét: 
T raj= (2+2+1-2+2) 4 =28-32 perc. 

A fenti részidők tapasztalati normán alapulnak. Az egyes gépek 7-
8', a raj 28-32' alatti feltöltése 1 db töltő gk.-val az ismételt előkészítés 
gyors végrehajtását biztosítja. Hordóból történő feltöltés esetén egy gép 
töltési ideje megduplázódik. 

2. A helikopterek feltöltése sűrített levegővel. A helikopterek fő Je
vegőfogyasztói a fékező és indító rendszerek, melyek utántöltésére általá
ban minden leszállás után szükség van. Raj és egyes gépek feltöltése 40 
1/150 atm. levegő palackokból történik magasnyomású csatlakozó cső se
gltségével. A felhasználási helyeken 1 db helikopterre 2 db 40 1/150 atm. 
ballon szükséges, melyek utántöltéséhez légsűrítő szükséges. 

86 

3. A helikopter raj földi lépcsőjének szállftása: 

A helikopter raj állománya általában: 4 f6 hajózó: 
- 1 fő rajtechnfkus tiazt, 
- 4 fő rg. szer. mechanikus tts., 
- 3-4 fő szakág mechanikus tts., 
- 4 fő mechanikus ts., 
- 5 fő gk.-vez. + 3 fő távírász sorkatona. 

A fenti állományból 16-21 fő földön kerülhet átszállításra. 

Gépjárművek: 

- 1 db Cs-346 üza.-töltő gk., 
- 1 db URH rád. gk., 
- 1 db olajmelegítö-töltő gk. (GAZ-51), 
- 2 db Cs-344 tgk. + 1 db 3 t pótkocsi. 

Szállítandó anyagok: 
- 3800 1 B-95 benzin, 
- 400-600 kg (2-3 hordó) MSz-20 olaj, 



: 

- géptartozékok (takaró, szerszámláda, lépcsők stb.), 
- különböző javító, karbantartó anyagok, 
- a személyi állomány egyéni és csoportos felszerelése, 
- sebesültszállító gondolák. 

A fenti állomány, anyagok és eszközök a rendszeresített szállltóeszkö
zökön 1 lépcsőben elszállíthatók és biztosítják a támadási ütemnek meg
felelően az előkészített körletekbe napi 1-2 alkalommal az áttelepülés 
végrehajtását. 

4. A helikopter vezetők részére 2. sz. élm. norma illetményes, mely
ből legalább napi két alkalommal főtt étkezést kell biztosítani. 

5. A hajówállomány napi orvosi ellenőraése kötelező, repülésá fel
adatra csak panaszmentes repülőgépvezető engedhető. 

6. A helikopterek kisebb javítására biztosítani kell a ho. gjmű. vagy 
fegyverzeti javitóműhely eszközeinek i,génybevéteLét. Megmbásodás (sérii
lés) esetén a seregtest javítószervei vagy a bázisrepülőtér szakjavító állo
mánya és eszközei vehetők igénybe a technikai biztosítás rendjétől füg
gően. A javításhoz szükséges fődarabok biztosítása a légierő vagy légvé
delem szakfegyvernemi szertára útján történhet. 

A helikopterek várható felhasználásának sokrétűsége egy cikk kere
tében nem teszi lehetővé a tevékenységük biztosításából különböző szer
vekre, tagozatokra háruló feladatok részletes elemzését, másrészt a heli
kopterek alkalmazásának tapasztalatai hazai vonatkozásban csak kezde
ttek, a publikált szakirodalom igen kevés. A szervezeti és technikí fej
lesztés eredményéül a Magyar Néphadseregben is különböző típusú és 
rendeltetésű helikopterek nagyszámú megjelenésével számolhatunk. Az ál
talam ismert problémák és tapasztalatok közreadásával a helikopterek 
felhasználásával, kiszolgálásával, ellátásával kapcsolatos problémák to
·vábbi tisztázását kívánom elősegíteni. 
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