
A légiszállithatóság néhány kérdése a korszerű 
hadseregek hadtápjánál 

(Fordítás) 

A korszerű hadseregek építésében egyre nagyobb szerepet játszik a légi 
szállíthatóság folyamata (vagyis a „légiesítés", azaz a repülőeszközök tömeges 
rendszeresítése és szélesebb körű alkalmazása, felhasználása, szállításra). Ennek 
a folyamatnak szerves részét képezi a hadtáp légi sz:illithatósága azzal a céllal, 
hogy a csapatok növekvő mozgékonyságának és manővcrezőképességének meg
felelően, jelentősen fokozni lehessen a hadtáp mobilitását is. 

(A fordító megjegyzése: Az utóbbi időben a „mozgékonyság" és „manő
verezőképesség" szavak használata mellett, a külföldi katonai szakirodalomban 
egyre gyakrabban használják a „mobilitás" szakkifejezést [lásd pl.: SZA VKIN, 
V. E.: A hadműveleti művészet és a harcászat alapelvei. Zrínyi Katonai Ki
adó. Bp. 1974], ami sem fogalmában, sem tartalmában nem azonos az előző 
kettővel. Ez a fogalom nem csupán a gyors helyzetváltoztatás képességét je
lenti, hanem emellett magába foglalja a helyzet változásaira való gyors reagálás 
képességét, a nagyfokú aktivitást, a kedvező vezethetőséget, a rugalmas gon
dolkozásmódot és egyebeket is.) 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a hadművelet és a harc sikere, 
valamint a csapatok által végrchajtúsra kerülő feladatok mélysége jelentős 
mértékben a következő tényezőktől függ: 

- a hadtáp mobilitása mennyiben felel meg az egységek és a magasabb
egységek mozgékonyságának és manöverczőképességénck; 

- a helyzet adott körülményei közepette az egységek és a magasabbegy
ségck milyen mértékben vannak ellátva a szükséges anyagi eszközökkel és a;,; 
ellátottság mérve mennyire teljes; 

- milyen hatásfokkal működik a technikai biztosítás, valamint az egész
ségügyi biztosítás. 

Azzal kapcsolatban, hogy a hatvanas évektől kezdve tömegesen rendszere
sítették az atomfegyvereket, gyökeresen megváltoztak a fegyveres küzdelem 
körülményei és ugyancsak lényeges változáson ment át a hadtápbiztosítás is. 
Kétségtelenné vált ugyanis a hadtápbiztosítás kialakult rendszerének olyan hiá
nyossága, mint az alacsony mobilitás, amit elsősorban a földi szállítás eszkö
zeinek alkalmazása idéz elő, dc mindenekelőtt a gépkocsik tömeges igénybe
vétele okoz, amelyek tudyaleYőleg korlátozott képességekkel rendelkeznek ah-
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hoz, hogy úttalan terepen mozoghassanak. A külföldi sajtóban olyan megjegyzé
sek látnak napvilágot, hogy a jövő háborújában vívott hadműveletekben csa
patok ellátása érdekében, főként a földi eszközök alkalmazása nem csupán 
meggátolja az anyagi és technikai biztosítás során íelentkező feladatok sikeres 
megoldását, hanem ez a tény még a polgári szállítások megszervezésében is ko
moly nehézségeket okoz. Rámutatnak továbbá arra is, hogy: 

,,a jövő háborújában nem lesz idő arra, hogy elkapkodottan, rögtönözve, 
ki lehessen javítani a hadtápbiztosítás rendszerében jelentkező hiányos
ságokat". (,,Rcvue Militairc Generale", 1960. márciusi szám.) 

Külföldi katonai szakértők véleménye szerint, a hadtáp korszerűsítését két 
irányban kell végezni: 

- egyrészt a hadtáp további gépesítése alapján, vagyis oly módon, hogy tö
megesen alkalmaznak földi szállítóes;,:közöket; 

- másrészt a légi szállíthatóság alapján, vagyis repülőszerkezetek széles 
körű és kiterjedt igénybevétele útján és oly módon, hogy a hadtáp egységeket, 
intézeteket és eszközöket légi szállításra teszik alkalmassá. 

Az ily módon és ezek alapján mobilitással rendelkező hadtápot egyre in
kább a legfőbb kritériumnak tekintik ahhoz, hogy a hadtáp megfeleljen az idők 
követelményeinek, az anyagi biztosítás, a technikai biztosítás és az egészségügyi 
biztosítás magas súnvonalú hatékonyságának. 

A NATO katonai vezetése különös figyelmet fordít a hadtáp légi szállít
hatóságának olyan elemeire, mint: 

- a repülőtér-hálózat fejlesztése, a berakási és kirakási munkálatok gépe
sítésére szolgáló eszközök kifejlesztése; 

- a terhek légi szállíthatóságának fokozása; 
- a legkedvezőbb módok és módszerek kidolgozása ahhoz, hogy az anyagi 

eszközöket légi úton is lehessen szállítani; 
- a tervezés és a vezetés hathatós módszereinek kidolgozása; 

Amikor a NATO-főparancsnokság nagy jelentőséget tulajdonit az anyagi 
eszközök hadászati méretű légi szállításának, az Európában rendelkezésére álló 
repülőtereknek mintegy 20°, '0-át előkészíti ahhoz, hogy ezek nehéz katonai szál
lító repülőgépeket fogadhassanak .. Munkálatokat folytatnak olyan irányban is, 
hogy erre a célra más repülőtereket is alkalmassá tegyenek. 

A NATO egyesített légierők valamennyi repülőtéren olyan irányú rend
szabályokat foganatosítanak, melyek arra irányulnak, hogy csökkentsék a repülő
gépek sebezhetőségét a földön. Erre a célra boltíves típusú, vasbeton fedezéke
ket építenek, föld alatti és félig föld alatti lőszerraktárakat és üzemanyag
raktárakat rendeznek be, vezetési pontokat építenek ki és fedezékeket, ÓVÓ· 

helyeket készítenek a repülőgépek, valamint a személyi állomány részére. 
Azt tervezik, hogy az anyagi eszközök nagy távolságra történő elszállítá

sára az egyik hadszíntérről a másikra, valamint egyazon hadszíntér határain 
belül, elsősorban nehéz és közepes típusú katonai szállító repülőgépeket vesz
nek igénybe. Az Amerikai Egyesült Allamokban kifejezetten hadászati légi 
szállításokra, Katonai Szállítórepülő Parancsnokságot állítottak fel, amelynek 
állományába - az 1975-ös év derekán kialakult helyzet szerint -, körülbelül 
350 db nehéz k:.1tonai szállító repülőgép tartozott. A Katonai Szállítórepülő Pa-
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rancsnokság megerösítése érdekében azt irányozták elő, hogy a tartalékból és a 
Nemzeti Gárdától több mint 400 db repülőgépet vesznek igénybe. Az Ameri
kai Egyesült Allamok Hadügyminiszterének ezenkívül még joga van ahhoz is, 
hogy a hadászati légiszállítások érdekében, több mint 300 db sugármeghajtású 
nehéz szállítórepülőgépet vegyen igénybe a polgári légitársaságoktól. 

A Katonai Szállítórepülő Parancsnokság erőivel az elmúlt évben, nem egy 
esetben hajtottak végre az óceánon túli területekre hatalmas mennyiségű anyag
szállításokat. 1973-ban például a Közel-Keleten folyó katonai tevékenységek 
időszakban, az Amerikai Egyesült AJiamokból Izrael területére, hatalmas meny
nyiségü anyagi eszközt és haditechnikát dobtak át légi úton. Ily módon naponta 
mintegy ezer tonna terhet szállítottak. Ezek a repülőgépek az ott folyó harcok 
időtartama alatt 566 fordulót tettek meg és Izraelbe mintegy 22 ezer tonna 
terhet szállítottak el. 

Anyagi eszközöket az óceánon keresztül tömeges mennyiségben dobtak át 
légi úton olyan rendszeresen lefolytatott gyakorlatok és hadgyakorlatok alkal
mával. mint a „Refordger", az „Express' hadgyakorlatok, ahol a NATO köte
lékébe tartozó úgynevezett mozgékony erőket alkalmazták. Ezeken a gyakorla
tokon a légi úton történő anyagszá1lítások mennyisége elérte az 500-6000 ton
na súlyt. 

A berakási-kirakási munkálatok elvégzése érdekében gépek és gépi szerke
zetek rendszeresítését, továbáb a terhek légi szállíthatóságának fokozását úgy 
tekintik, mint ami a legfontosabb előfeltétel ahhoz, hogy az anyagi eszközöket 
a lehető leggyorsabban lehessen átdobni, a legkisebb mennyiségű repülőgép 
igénybevételével. 

Ebből a szempontból nagy jelentőséget tulajdonítanak az olyan szabványos 
méretű konténerek felhasználásának, amelyeket előzőleg alkalmassá tettek re
pülőgépeken és helikoptereken történő szállításra. A külföldi sajtóban olyan 
közlemények jelennek meg, hogy a légiszállítás szempontjából számításba jö
hető összes terheknek 25°/o-át konténerek segítségével szállítják. Amikor az 
,.Army" című folyóirat a légi úton történő konténeres szállítás lehetőségeit ele
mezi, még 1968-ban azt írta, hogy miután az Amerikai Egyesült Allamok terü
letén a szabványos méretű konténereket berakták a C-5A típusú repülőgépekbe, 
ezeket a más kontinensen levő megfelelő anyagi alapokra dobják át, ahol a 
repülőgépből a terheket a csapatokhoz azokkal a repülőgépekkel és helikopte
rekkel szállítják el, amelyek az adott hadszíntéren levő parancsnokságnak ren
delkezésére állnak. Kidolgozták továbbá azokat a módszereket és eljárásokat, 
amelyek révén a terheket a C-5A repülőgépekkel, közvetlenül a csapatok harc
tevékenységének övezetébe is el tudják juttatni. 

Az első változat szerint például anyagi eszközöket és technikai eszközöket 
1973-ban dobták át az Amerikai Egyesült Allamok területéről Izraelbe. A 
terhek berakása a C-5A típusú repülőgépekbe a repülőtéren 2 órát vett igénybe, 
a C-141 típusú gépekbe pedig a berakás 55 perc alatt történt meg. Ezt köve
tően az anyagi eszközöket és a technikát az izraeli elosztó bázisokra irányí
tották, innen pedig az előretölt ellátó alapokra szállították. A második válto
zatot a NA Tű-gyakorlatok során elsősorban akkor dolgozták ki, amikor ennek 
a tömbnek a „mozgó erői" kerültek alkalmazásra. 

Annak érdekében, hogy az Amerikai Egyesült Allamok katonai vezetése 
megkönnyítse a légi úton történő csapatszállítás és légi teherszállítás tervezését, 
egyre szélesebb körben veszi igénybe az elektronikus számítási technikát, mind-
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inkább alkalmazzák a tervezés legújabb módszereit. Az amerikai sajtóban köz
lemények jelentek meg arra vonatkozóan, hogy a szakemberek a kontinensek 
közötti légi szállításnak olyan modelljét dolgozzák ki, amely lényegesen meg 
kell könnyítse ezek tervezését a gyorsan változó helyzetekben is. 

Ennek a modellnek az a rendeltetése, hogy elektronikus számítógép segít
ségével elvégezze a különféle típusú légi szállító eszközök lehetőségeinek össze
hasonlító elemzését, ezek legkedvezőbb alkalmazására vonatkozó ajánlás kidol
gozása céljából. Ez a modell a változóknak mindazokat a kategóriáit tartal
mazza, amelyektől a kontinensek közötti légi szállítások hatásossága függ. A 
modellben vizsgálat alá veszi a C-5A és a C-141 repülőgépek alkalmazásának 
változatait mindazon esetekben és helyzetekben, amikor ezek a rep;Hő-bázisokoo 
indulás, berakás, felszállás előtti várakozás és kirakás helyzetében vannak. Azt 
tartják, hogy a kidolgozott modell segítségével el lehet érni a repülőgéppark 
legkedvezőbb kihasználását. Ennek során valamennyi repülőgép számára meg
határozzák : 

a szállítás céljából kiindulva a legkedvezőbb menetvonalat; 
- az időjárás helyzetét; 
- berakás-kirakásra szolgáló berendezések meglétét. 

Számításba vesznek mindezeken kívül még más olyan tényezőket is, ame· 
lyek a hadászati szállítások rendszerének normális működésére befolyást gya· 
karolnak, így többek között gondolnak a javítási, munkák elvégzésére, a kény
szerleszállásra és egyebekre. 

A hadtáp előtt álló feladatok megoldása alkalmával, hadmüveleti·harcá· 
szati méretekben egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a hadseregrepülők· 

nek, a helikopterek tömeges alkalmazásának. A harcmezőn folyó teherszállí
tásra széles körben tervezik igénybe venni az UH-1D típusú amerikai, több· 
célúan felhasználható, 2,2 tonna hasznos terhelhetőségű helikoptert. Napjaink· 
ban az ilyen típusú helikopterek képezik az Amerikai Egyesült Allamok hadse
regrepülő-parkjának nagyobb részét. 

A csapatok légi úton történő ellátási rendszerében a helikoptereket az 
intervenciósok is gyakran használták Indokínában. Az előretolt hadtápkörle
tekben: 

- a szállító repülőgépek számára repülőtereket rendeztek be; 
- a helikopterek részére leszállóhelyeket létesítettek; 
- anyagi eszköz készletekkel ellátott raktárakat helyeztek el; 
- egynémely esetben kórházakat is telepítettek. 

Az előretolt hadtápkörletekből a terheket a csapatok ellátóbázisaira szát. 
lították előre. 

Az ellátóalapokat (ellátóbázisokat) rendszerint a harctevékenységek kör 
zeteitől 40-60 km távolságra választották ki és ott készítették fel őket. Az 
anyagi biztosítás összes szükséges cikkeit ezekre a helyekre csakis légi úton 
szállították el és csak egynémely esetben - kedvező körülmények között - vé· 
geztek szállításokat gépkocsi szállító eszközökkel. 

Az ellátó bázisokon összpontosított anyagi eszközök fajtáit és mennyisé
gét, annak figyelembevételével hatirozták meg és szabták meg, hogy: 

- mekkora volt a hadműveletekben részt vevő csapatok harci állománya 
és a csapatoknak melyek a feladatai; 
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- milyen időtartamra tervezték a hadműveletet; 
- az ellátó alapok milyen távolságra estek a harctevékenységek körletétől; 
- milyen volt az időjárás és milyen egyéb körülmények játszottak szerepet; 

A készletképzés során abból indultak ki, hogy a gyalogdandár napi szük
séglete ellátási cikkekből 200 tonnát tesz ki, a légimozgékonyságú dandárnál 
pedig ez az anyagmennyiség 275 tonna súlyt jelent. 

Rendkívül gyakran vették igénybe a helikoptereket a légimozgékonyságú 
hadosztályok hadtápbiztosítása során. Egy ilyen típusú hadosztály részére a 
levegőben tartózkodáshoz csupán a folyékony üzemanyag mennyisége 190-250 
tonna mennyiséget tett ki naponta. A hadműveletek során az üzemanyag légi
szállításának és a technikai eszközök feltöltésének különféle változatait alkal
mazták. Így kezdetben a CN-47A helikoptereken, üzemanyaggal feltöltött kettő 
darab, egyenként 2250 liter űrtartalmú gumikonténert dobtak át. 

Az elosztás rendszere biztosította, hogy egyidőbcn négy darab harcjármű
vet lehetett feltölteni. A későbbiek során különleges módon berendezett olyan 
üzemanyagtöltő helikoptereket alkalmaztak, amelyek révén képesek voltak 300 
kilométer távolságra 7570 liter üzemanyagot elszállítani és tíz darab UH-10 
helikopter feltöltését tudták elvégezni. 

Helikopterek segítségével a lőszereket gyakran közvetlenül a tüzérütegek 
tüzelőállásáig szállították ki, ezenkívül ily módon juttatták el a lőszert a dandár 
előretolt cllátópontokig és ezek harctevékenységeinek körzetébe. 

A személyi állomány élelmezésére szolgáló élelmicikkeket 11,3 liter űrtar
talmú, olyan speciális konténerekben szállították, amelyek a földreütődés kö
vetkeztében még akkor sem mentek tönkre, ha ezeket 15-75 méter magasság
ból dobták le, a helikopter repülési sebessége pedig 240 kilométer/óra értéket 
tett ki. 

Nagy figyelmet fordítottak a légi úton történő teherszállítás tervezésére. 
:Maga a tervezési munka rendszerint a hadműveletek megkezdését megelőzően, 
néhány nappal korábban kezdődött, sőt ez a munka néha még egy-két héttel 
előbb is elkezdődött és a hadműveletek előkészítésének összetevő r.észét ké
pezte. A tervezés befejezését követően, minden egyes hadtápegység parancsnoka 
jelentést tett a kapott feladat végrehajtásának rendjére vonatkozóan és arról, 
hogy a helikopterekbe a berakás megtörtént. 

A NATO katonai vezetése a gyakorlatokon folytatja annak kidolgozását, 
hogy milyen úton-módon lehet az anyagi eszközöket helikopterek felhasznúLí
sával elszállítani. Az amerikai parancsnokság tanulmányozza annak lehetőségeit 
is, hogy ezeket a repülőeszközöket hogyan lehet feladatok végrehajtására 
igénybe venni a légvédelmi rendszerben. lgy például az egyik gyakorlaton 22 
darab CN-47A helikopter és 25 darab UH-ID helikopter, a „Nike Hercules" 
irányítható légvédelmi rakéta részére alkatrészeket és fődarabokat szállított az 
indító állásokba. A kísérletek eredményeire vonatkozó közlés szerint a tapasz
talat kedvező eredményekkel járt. 

A helikopterek egyre nagyobb szerepet játszanak a technikai biztosításban, 
valamint az egészségügyi biztosításban is. Ezek az eszközök magas fokú haté
konysági mutatókkal szolgálnak olyan esetekben is, amikor: 

- sérült technikai eszközöket kell hátraszállítani (hátravontatni) ; 
- javítócsoportokat kell eljuttatni valahová; 

tartalék alkatrészeket és egész gépcsoportokat (fődarabokat) kell szál-
lítani; 

110 



Ezzel kapcsolatban a technikai kiszolgálásnak és javításnak új módszereit 
dolgozták ki. Egyre szélesebb körben terjednek cl az olyan konténerek, ame
lyekben a javítócsoportok személyi állománya megtalálhatja a szükséges beren
dezéseket, felszereléseket, tartalék alkatrészeket és szerszámokat. Például az 
egyik szabványos méretű katonai konténernek a méretei: 2,4 x 2,4 x 6,0 méter. 

Napjainkban az egészségügyi biztosítás egyáltalában el sem képzelhető olyan 
repülőszerkezetek alkabiazása nélkül, amelyeknek kifejezetten az a rendel
tetése, hogy: 

- hátraszállítsák a sebesülteket és betegeket; 
- egész.o.égügyi csoportokat juttassanak el az egészségügyi tömegvesztesé-

gek gócai ha; 
- gyógyszereket, kórházi felszereléseket és egyéb más egészségügyi be

rendezéseket szállítsanak; 
- különféle egyéb más munkákat végezzenek cl; 

Az Amerikai Egyesült Allamok Hadügyminisztériuma által közölt adatok 
szerint - annak következtében, hogy a sebesülteket a harcmezőről helikopterek 
igénybevételével szállították hátra -, a Dél-Vietnamban halálos sebesülést szen
vedett katonák száma, az összes sebesülteknek 1°,,,o-át tette ki, ugyanakkor, ami
kor a második világháború idején - és a koreai háborúban a sebesültek közül 
az elhalálozottak aránya 4,5 és 2,5 százalékot tett ki. Helikopterek alkalma
zása következtében jelentősen lecsökkent az az időtartam is, amely a sebesülés 
pillanatától a tábori viszonyok között végzett a sebészeti mlitéti beavatkozásig 
eltelt. A második világháború idején ez az időtartam 6-12 óra hosszáig ter
jedt, a koreai háborúban 2-4 óra időtartamot tett ki, Dél-Víetnamban pedig 
1,5-2 órát jelentett. 

A hadosztályoknál rendszeresített, szervezetszerű helikoptereken kívül, a 
sebesülteknek és betegeknek a harcmezőről való hátraszállítására az amerikaiak 
Dél-Vietnamban igénybe vették a 44. egészségügyi dandár helikoptereit is, 
amely több mint 50 egészségügyi helikopterrel rendelkezett. A hadműveletek 
idejére ennek állományából, minden hadosztály részére rendszerint egy helikop
terszázadot különítettek ki. Feszített lefolyású harcok idején a dandár helikop
terei 3500 bevetést végeztek havonta és a kórházakba több mint 9 ezer sebe
sültet szállítottak hátra. 

Az egészségügyi helikoptereket annyira közelre tervezik felhasználni a 
harctevékenységek körzctcihez, amennyire csak a helyzet ezt megengedi. Az 
Amerikai Egyesült Allamok szabályzata nem zárja ki annak lehetőségét sem, 
hogy a helikoptereket közvetlenül az ellenséggel való érintkezés vonala mögött 
alkalmazzák. Ugyanakkor kihangsúlyozzák annak szükségességét is, hogy ennek 
során meg kell szervezni és meg kell teremteni a helikopterek és az egészség
ügyi személyzet harcbiztosításának és biztonságának rendszerét is. Egészségügyi 
helikoptereket csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a leszállóhely 
biztonságban van. Az egészségügyi helikoptereket igénylő alegység, vagy egy
ség, köteles a leszállóhcl y körüli terepet tüzérséggel és repülőkkel úgy „meg
dolgozni", hogy kizárt legyen az ellenség részéről végrehajtott támadás ve
szélye. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a korszerű hadseregeknél a hadtáp légi
szállíthatóságának (,,légiesítésének") lehetőségei - hathatós működésük további 
fokozása céljából - nincsenek kimerítve a repülőgépek és helikopterek igénybe
vételével a terheknek, a hadtáp egységeknek és intézeteknek alkalmassá téte-
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lével arra, hogy mindezeknek a repülőeszközöknek a segítségével is szállíthatók 
legyenek. A további távlatokat az jelenti, hogy a hadsereg hadtápbiztosítási 
rendszerében széles körben alkalmazni kívánják a légpárnás járműveket, továbbá 
a léggömböket és a kormányozható léghajókat. 

Az amerikai hadseregben a légpárnás járműveket a saját csapatok és a 
saigoni bábkormány csapatainak ellátása során alkalmazták a Mekong folyó tor
kolatvidékén. Külföldi szakembereknek az a véleménye, hogy a jövőben ezek 
a járművek hasonló körülmények között, valamint a tundrás vidékeken széles 
körű alkalmazist nyerhetnek. 

Az Amerikai Egyesült Allamokban kísérleteket folytatnak olyan irányban, 
hogy a konténerhajók fedélzetéről felbocsátott léghajókat be nem rendezett 
partokra teherszállító eszközökként használják fel. A kísérletek során az ameri
kaiak közönséges formijú 12 tonna teherbírású léghajókat alkalmaztak, ame
lyekben 15 ezer köbméter meleg levegő volt. A léghajót öt kötélrendszcr, csi
gák és blokkok rendszerével rögzítették a szállítóhajóhoz és az önrakodási cik
lus végrehajtására (a konténer kiemelése a tartószerkezetből, elszállítása a part
ra, elhelyezés és a léghajó visszatérése a hajó fedélzetére) 6 percet vett igénybe, 
amikor a léghajó repülési sugara 500 métert tett ki és 4 perc alatt repült el 70 
méter távolságra. 

A kísérlet során a konténer elszállításának pontossága a rendeltetési hely
re, - még abban az esetben is, amikor a szél ereje 50-60 kilométer/óra értéket 
tett ki, - + 30-300 centiméteres eltérést mutatott. 

Megjegyzik, hogy a léghajó burkolatát ért belövések nem befolyásolták 
működését, mivel a gömb azonnal elveszítette felhajtó erejét és néhány perc 
leforgása alatt egy vagy két munkaciklust tudott végrehajtani. Azt mondják, 
hogy a léghajónak harci körülmények között nagyobb működési lehetőségük 
van, mint az úszódaruknak, vagy más rakodóberendezéseknek. 

A kormányozható léghajók iránti érdeklődés azon alapszik, hogy ezek po-
tenciális fölénnyel rendelkeznek más repülő szerkezetekkel szemben. 

Véleményük szerint ez az előny a következőkben mutatkozik meg: 
- a kormányozható léghajók rendkívül gazdaságosak; 
- ezek az eszközök csekély mértékben gyakorolnak hatást a környezetre; 

működtetésük csekély zajjal jár; 
függetlenek az utaktól, a közlekedési hálózattól; 
lehetőség nyílik atornmcghajtást alkalmazni; 
nagy terjedelmű terhek szállítására alkalmasak; 
hosszantartó repülési tulajdonságokkal rendelkeznek; 
nincs szükség költséges felszálló-leszálló mezőre; 
technikai kiszolgálásuk egyszerű; 
az üzemeltetés csekély költségkihatással jár; 
és egyéb tulajdonságok; 

Megjegyzendő, hogy a kormányozható léghajók működőképessége rendkí
vül kedvező, más egyéb repülő szerkezetekhez viszonyítva megbízhatóan mű
ködnek és repülésük is biztonságos. Még abban az esetben is, ha a harcte
vékenységek következtében jelentős károsodást szenvednek, megőrizhetik repü
lési képességüket és folytathatják a repülést, mivel burkolatuk számos rekeszre 
oszlik fel, amelyek tehetetlen gázokkal vannak töltve. 
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Külföldön tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy a kormányozható lég
hajókat repülő emelödaruként alkalmazzák és segítségükkel súlyos, nagy ter
jedelmű terheket szállítsanak el nagy távolságra. 

A kormányozható léghajók alkalmazását illetően vannak olyan nézetek, 
hogy ezek rendkívül kedvezően és a későbbiek során előnyösen alkalmazható 
eszközök olyan feladatok végrehajtására, mint: 

- csapatok és terhek hadászati átdobása; 
- mentési munkálatok elvégzése és segítségnyújtás a tömegpusztulási gó-

cokban; 
erős fényforrások segítségével nagy területek megvilágítása; 

- repülőkórházak és repülő-javítóműhelyek minőségében való működtetés; 

- távolfeldcrités végrehajtása; 
tengeralattjárók elleni védelem; 

- távoli rádióhíradás biztosítása; 
egyéb feladatok. 

A kormányozható léghajókat különféle változatokban gyártják. Készítenek 
merev és más konstrukciójúakat háromszögletes szárny formájában, lencse, lég
csavar, repülőgép-alakban, hibrid léghajóként helikopterrel, vagy néhány lég
csavar formájában és egyéb alakban. 

Az Amerikai Egyesült Allamokban kidolgozták egy 77 tonna teherbíró
képességű léghajó tervezetét, amelynek konstrukciójában négy darab CH-53 D 
helikoptert használtak fel. Egy másik típusú kormányozható léghajó körülbelül 
100 tonna terhet képes felemelni és ezt a szállítmányt 330 kilométer/óra sebes
séggel, 16 ezer kilométer távolságra képes elszállítani. Ezt a szerkezetet egyéb
ként olyannak tartják, hogy ez a jövőben kontinensek közötti ballisztikus ra
kéták hordozója lehet majd. 

Angliában azt irányozták el, hogy 1978 végéig megkezdik a 400 tonna 
teherbírású „Skyship" kormányozható léghajó kísérleti repüléseit 5600 kilomé
teres repülési távolságon 144 kilométer/óra sebességgel. Az ilyen kormányozható 
léghajót csapatszállításra és terhek szállítására tervezik felhasználni. Egy darab 
„Skyship" kormányozható léghajó el tud szállítani két gyalogzászlóaljat (1600 
főt, 70 darab könnyű szállítóeszközt és 14 darab nehéz szállítóeszközt, vala
mint 100 tonna különféle terhet), amelynek a szállításához egyébként 105 da
rab különféle típusú repülőgép lenne szükséges. 

Franciaországban a "Titan" elnevezésű kormányozható léghajó gyártásán 
dolgoznak, melynek az a rendeltetése, hogy 900 tonna súlyú terhet szállítson 
1000 kilométer távolságra, 100 kilométer//óra sebességgel, 1500-2000 méter 
magasságban. Azt tervezik, hogy Franciaország számára kettő darab 500 tonna 
teherbírású kormányozható léghajót is építenek. Ezek a léghajók a terheket 
650 kilométer távolságra képesek elszállítani 80 kilométer/óra sebességgel. 

A hadtáp légi szállításra alkalmassá tétele tehát objektív folyamat, ami 
egyébként a nagy ipari államok hadseregére jellemző is. Ez a folyamat hatal
mas lendületet vett, a hadtápbiztosítás területén évről évre újabb feladatokra 
terjed ki. Mindemellett ez a folyamat egy sor tudományos-technikai problémát 
is felvet, számos technikai és szervezeti (szervezési) kérdést érint. A külföldi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása érde
kében folyó kutatások, egyre szélesebb területekre terjednek ki, egyre na
gyobb teret hódítanak. 
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