
Kiképrési repülések hodtópbiztosítóso vé9rehojtósónok
rendje és toposrtolotoi rnogosobbegységünknél

v ds..óri TLboí alezfedes

A repülések e]őkészitése idószakában: a harci helikopter-magasabb-
egység harcképességének íenntaltása. fe]adatainak maradéktalan végre-
hajtása, a hajózóállomány kiképzettségi szintjének folyamatos növelése
érdekében. az elöljárci parancsnok uta§ításai és intézkedései alapján ki-
képzési repüléseket ke]l tervezni. szervezni. végrehajtani és elleníjrjzni,

Az elóljáró áItal kiadott ..Kiképzósi terv" szerint a ..Havi munkir-
és ellenőrzési terv"-ben meghatározott napokon a rcpülódlegységek ki-
képzési repülóseket hajtanak végle. melyeket a parancsnokság heti rés?-
]etességgel hagy jóvá.

A parancsnok á kiképzési hetet megelózö héten (s.erda, csiitaj]"tók) a:
dltola to.rtott parancsnoki értekezLeten részletesell isme|teti :

- a kövelkező hét repülési napjait,

- az adott napon a repülés idószakát,

- a rcpülésbeln Iésztvevó a]egy§ógeket (repűl(i es üzembentartó).

- a repülés jellegét és egyéb szakrnai célokat,

A parancsnolci értekezleten résztvevő PK. HTPH a köVetkezii hét Ie-
pülé§einek hadtápbiztositási feladatait a hadtáp ós egészségügyi szolgá-
tatiág-főnököknok és az ellátószázad-parancsnoknak sz3kágvezetó érte-
kezleten határozza meg.

Az értekezleten:

- előzetes intézkedéseket ad ki,

- értékeli az előzó repülések had,tápbiztositási feladatait végrehaj-
tók pozitív és negatív tapaszlalatait,

- felhívja a figye}met a felkészülési íeladatok maradéktalan. sza-
bályza,t szerinti Végrehajtására,

- a felmerúlő kéfdésckre válaszol,

A parancsnok minden hétfőn B órakor értekezletet tart. me]yen
a PK. HTPH, az EüSZF, az elló, szd. pk. vesz részt- Az értekezleten az
e]őzó }niképzési hét felad,atainak végrehajtása kerül kiértékelésre,

A PK. intézkedik a hiányosságok felszámolására, a szolgálati ágak
együttmúködésének megszervezésére. A repülési váltások szervezó pa-
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rancsnokai jelentik az adott váltásra vonatkozó hadtápbiztosítási igé-
r|yeke|, melaek o, köDetl<ezők:

- személyi állomány beszállitásának idópontjai;

- laktanyán (repülőtéren) belü]i személy§zállítás megszorvezése;

- repúlés elótti étkeztetés biztosítá5a;

- orvosi vizsgálat végrehajtásának ideje;
_ startbüfé és músza,ki búfé üzemeltetésének idópontjai;

- üzemanyagtöltő eszközók mennyisége;

- üzemanyagtöltő eszközó'k kiállításának rendje, időpontjai;

- egyéb speciáLis hadtápíeladatok megoldására vonatkozó igények
(Iégilöv., valarnint külsó leszállóhely bizt.).

A szervező parancsnok jelentése alapján a PK. HTPH. a szűkséges
módo§itá§okra javaslatot tesz és a repülés bizto§itásában résztvevó alegy-
segek és szotrgálati ágak részére uiasitásokat ad ki,

Ezt követően a PK. HTPH, saját szolgálati ágaira vonatkozóan konk-
rét feladatot szab. Egyidejúleg a HTPF, Fl. koordinációjával elkészítik
e§ kiadják a,,repúlési igény}ési lap"-ot, amely alapján felkészitik a sze-
mélyi állományt és a techni,kaí eszközöket.

Az ellátószázad-parancsnok kije-lóli a szüksóge§ eróket és eszközök€t
(bradtápösszekötő, személy§Zá]litó, üzemanya€töl'.ő és egyéb eszközók). A
technikai eszközök fetrkészitését a sZakaszpaf ancsnok vezeti.

Alapszámveté§ként _ függd€n a vógrehajtandó feladattó1, annak bel-
só tartalmától, újrabev€tési idóintervallumától, bevezetési feszítettségé_
tól - egy repülési váltá§ kózvetlen kiszolgá]ására ós bizto§itására kije]öl:
1 fő ti., vagy tts. hadtápösszekötót ; 1 fő íepülósbiztosító orvost; 1 fó egész-
§égügyi katonát; 1 fő egészségűgyi gépkofsivezetőt; 1 mentőgépkocsit
íe]szereléssel együtt; 2-3 h€,likopter után 1db taiitó gépkocsit; 2-3 fó
stratbüfést (pa. és soT); 1-2 fő múszaki büfést (leg§. és tiszti étkezde á]]o-
mányából); 1 fő tts. üzemanyagiabor ügyeletest; t fő szivattyúház keze-
lót; 1-2 LATVIA autóbuszt vezetólnkel együtt.

A repülésben érintetteket a harckiképzési aio§ztály által §zerke§zbett
heti repülesi paranc§ban a hadtápösszekőtót é§ a repüIést biztosító or-
vo§t az ellátó§zázad_parancsnok napiparancsában es forgalmi tervében
j€löli ki,A repülé§ kiszolgálásában ré§ztvevó erók és eszközök alkalrna-
zá§i leltételeit, követelményeit külön utasíiások szabályozzák,

Az el|átíszázad-parancsnok a repülé§i hét hétfőjén 14.20 órakor je-
lent a PK. HTPH-nak a felkészülés megkezdésérőI és a félmerüló hiá-
nyosságokról. A PK. HTPH instrukciói alapján az ellátószázad-paranc§-
nok eligazítja napo§tisztjét, valarnint a hadtáp szolgálatfónökkel egyez-
tetve összeállítja a technikai eszközök forgal,rni tervét.

Az ÜSZF kij,elöli és tel,keszíti az üzemanyag-laboránst. A2 ügyeletes
mérnök jelenlétében rnintát vesznek a kijelölt repülőüzemanyag_tar,tály-
ból, ellenőrzik a töltóeszközök technikai állapotát; a különleges berende-
zések használhatóságát, a szükséges okrnányok meglétét,

Az ÉSZF kijelöIi és íelkészííti a start- és műszaki büfést az élelmezési
bizto§ítási fe],adatok ellátására, intézkedirk a legény§égi, ti§zti étkezdék
mtlkiidési rendjére, az ét€lminták szabályos tárolására, ponitosítja a re-
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pülésen ré§ztvevók létszámát, ellenőrzi a beérkezett anyagok mennyiségi
és minősegi meglétét, megszervezi a kiszolgá],tatott ételek ellenőrzését.

Az RszF intézkedik a repüles€n résztvevó á1]omány időbeni tiszta
ruha cseréjére, eilenórzi az évszaknak megíe]eiő öttözködési fegyelem
betarl ását.

Az EüSZF kijelöli és felkészítti a váltásokat biztosító orvost, elle-
nórzi a tervtábla alapján a hajózóállomány RoB v]izsgálatándk érvényes-
ségét és pontosítja az arnbulánsnapló adatairva[, míg Viz§gálja a tervez-
hetőGégi tényezók teljes meglétét. Minden hétíón 15.25 órakor szÉ"rnéIye-
sen jelent a parancsnoknak az €észségügyi feltételek helyzetéről, a biz-
tosítási kés2enlétró'l,

A repülésen ré§ávevó úzBmanyagtöltó gépkocsik múszaki szemlé-
jét az üzemanyagtöltó éS -szátlító szakaszparancsnok 15.00-15.20 között
hajtja Végre. amelyet a PK. HTPH., illettve az általa megbízott személy
ellenőriz (pl, elló. szd, pk.).

A PK, HTPH, 15.25 órakor személyesen jelent a par,ancsnoknak a
készenlét eléréséről, valamint javaslatot tesz a meglevő gondok megol-
dására.

RepüIé sek kőzDetlen D é gíehajtásánalr id,őszalídba.n :

A hadtápösszekötó a repülést megelóző nap (műszaki szemle idején)
meggyóződik a felkészülés befejezeséről, pontosítja a repülésigénylésen
szerepló technikai eszközök számát, meghatározza a,,kiállítások" rendjét.
A repü,lési napon részt vesz az időjeüzó szolgálatnáI szervez€tt konzultá-
ción (eligazitáson), melyet a szervező parancsnok irányíi.

A telephelyen személyesen átveszi a repüléskiszolgáló eszközöket,
menetet hajt végre a kijelölt helyre (torony elé, ütó. szd, elé).

A repülé§t bizto§itó orvo§ a szervező parancsnok által meg]hátározott

- a §tartorvosi helyiségtren - végrehajtja a bevizsgálásokat, azok okait
és jelent a szervező par,anc§noknak. A hadtápös§zekötő a repűIést biz-
tosító orvossal e|Ie\őrzi az elké§zült ételek minő§égét é5 mennyi§égét, a
kiszolgálás szinvonalát, az ételrninta hdlyes tárolii§át.

Ellenórzési tapasztailata,ikat az étrelmezési utalvány hátoldalán rögzí-
tik. Miután végrehajtották a §zükséges bevizsgálásokat, meggyőződnek
a start- és műszaki büfé, a sztirkséges erők, eszközők és anyagok készen-
Iétéról a repülés megkezdése dlőtt 40 perccel a toronyeligazítóban jelen-
té§t tesznek a szervező parancsnokna,k, majd ezek után az ő intézkedései
alapján tevékenykednek.

Az ügyeletes mérnök a repülóüzemanyag-töltő eszközöket repütes
elótt bevizsgálja az üzembentartó századoknál, majd közvetlen felügyelet
és irányítás mellett végrehBjtják a hdlikopterek teltöltesét. Leürítés után
az üzeEranyagtelepen az ügye}et€s laboráns vezetésé\,el felszivatást haj-
tanak vÉgre, rnajd az oknányolási íeladatokat követően folyaünatos üzem-
ben íolytatják a leltöüté§dket.

Különös jelentóséggel bír a íegyelmezett, ponto§, előírásszerű vég-
rehajtás, a sebességek, a túz- és balesetvédekni rendszabályok betartása,
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valamint a repülőtéri rend, a piros Vonal elóírá§ainak az el§ődleges§ég€
pl. figyelés a guruló, kiforduló helikopterekre).

A start- á műszaki biife harcrkiképzesi alo. által megadott névsor
alapján megkezdi és folyannatos§á teszi a ki§zolgálást, különös figyelmet
forditv€ a minőségi és szaki,rányú biztosítá§on túlínenóen, az egyidejűleg
nagy létszámban - általában köt€lékek alkalmazása esetén - jelentkezó
álloünány gyors és ku,lturált kiszolgálá§á!:-a. Az állóhelyekre való ki, va-
lamint a feladatról visszatért személyzet állóhelyekről történő beszállí-
tását a kije!ölt sz€mélyszállftó e§zlrözök a repülésvezetó hangos uta§í-
tá§a,_ aihAdtápös-szekötó intézkedése, valarnint önállóan - a repütőtéri
g3rul_óúti közlekedés rendjének megfel,elóen - a leszálJások állóhelyi
figyelesével, továbbá a szállítandó §zemélyzet állóhelyszám köztése alap-
ján hajtják végre.

A repüé§i válLis rakétalővé§zetek alkalmával megeró§ítésre ke,rü
1-2 autóbusszal tőrténő §zállítás biztosítására. A múszaki büfé kiszolgá_
lás szintén a lővona].on az elló. §zd, áItal biztosított 0,5 l' zátt f€lépittné-
nyú tgk.-ban berendezve kerül végrehajtásra. A lótérbiztosító áilomány
1_ fő orvossal, 1 mentógépkocsi felszereléssel és vezetóvel kerüI megerő-
sítesre, ahová a menetet e§ a biztosításrt a kiilsó repülésvezetó szervezi és
vezeii.

A külsó leszállóheJyek biztosítása az általáno§ határozványok rend-
§zerében valósul m€g. A bizto§ítást végrehajtó állomány részére az illeté-
kes üzembentartó század esővédő sátrat telepít. Az év§zaknsrk, napszak-
nak és időjárási körülményeknek megfelsJó élelínezési, ruházati elltásróla. ál]ományillotéke§ alegységparancsnokok (szolgálatvezetók) az előírá-
§oknak megfelelóen saját hatáskörben gondoskodnak. A kutató_mentő
szolgálat ellátá§a a készüt§égi épüleiben ös§zevontan (hajózó-, műszaki,
ejtóernyős, általános ti_, tts., legs. és pa. állomány) történi,k,

Á repü]é§vezgtő élelmezési §tarteltátását a startbüfé bizto§ítja, a
ióbbi szolgálati személy ellátá§a az ailormányilletéke§ség szerint történik
(ütó. §zd., - szolgálatvezetólk, törzs§zázad és vezetési pont - szolgálat-
vezetőr. Az ősszekötő az ügyeletes mérnök utasítá§a alapján intézkedika m€hibásodotJt töltőeszközök lecserélésére, a tartalék tö tő gépkocsi
igénybevételére.

A hadtápii§§zekötő a repülés végrdhajtása után a repüést b,iáosító
orvossal együtt résá vesz a repüles előzetes értéketé§én, ahol a rep. váltás
hadtápbiztosítása is értékelésre kerül. A fel_ínerült hiányo§ságolrat, é§z-
revételeket rögzítilr az ,,Igénylőlap'' megfelelő oszlopain, é§ a vonaikozó
mértékben vá,laszol a felrnerült kérdésdj<re, valamint a hazaszállítá§ biz-
tosítására.

A repülést követó előz€tes órtékelé§ u.tán a hadtápös§zekötó jelent
a PK. HTPH-nak a repülés hadtápbiztosításának végrehajtásáról és ja-
vaslatot tesz a felmerült hiányo§§ágok megszüntetésére.

A PK. HTPII, (bszegzett jelentést tesz a parancsnoknak a feladartok
végrehajtásánakk színvonaláról, a hiányosságok okairót.

A fentiek en vázol,t módszer ali<alnrazkodik a helyí sajátosságokhoz
és nem lépi tű a szabályozá§i kereteket. Ennek megfelelóen a hndtáp-
állomány kiképzé§i felkészírtése szoro§an hapcsolódik a rep. harcászati
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f€lké§zítés,tlez, nern lehet küIönbs€ az egy€§ váltá§biztosításoll minósé_
gében. Az el§ó idószalro§ kBtona is liészseg sántjén ismerje sza'kínai fela-
datait. A repüléskiszolgálás és -biztosítás terén nem lehet tévedni, mert
ez elháríthatatüan követ]kezrnénye&hez vezeth€t.

A helyi es egyedi sajáto§ságok - az egye§ váltásolrban ré§ztvevő
hajózóállomány és a nagyfogyasztá§ú helikopterek száma az azono§ gu-
ruló- és közlBkedó utak, az állóhelyi széttagohsáE, CZT rendszer hiánya,
egyedi repüléskiszolgálási megoldásokat követglnek, melyeket a hadtáp-
vezetés a biztonság el§ódlegess€ét figyelembe véve alkalmaz.

Az évi majd 10 ezer repüle§i óra biztosí ása során §zerzett tapaszta-
latokat munkánilban folyarrratosan felhasználjuk,

A repúlő harc]]riképz€si kóvetelmények növekedéséveü az anyagi, tech-
nikai lehetőségeink figyelembevételével, a biáonság §zern előtt tartá§á-
val - különös tekintettel a helyi sajátosságokra, valamint a napi három
váltásos repülési tevékenység biztositási igényeire - élszerű megvizs-
gálni a repűlógépkiszolgáló alegységek - akár nem §zgryezetszerú]eg tór-
ténő - létrehozásának és rendszerbe állításának lehető§égét belső átcso-
poTto§ítás ú,tján.

A repülőtéri biztosítás eszközeit a váltások (készenlétek) teljes idó-
tartaínára célszerú készenlétben tartani. Az eróket, szomélyzetet idósza-
konként váltani (hir., mentő, tüo., daru, mű. mentő) é§ a aentrális el-
kaürnazást biáo§ítani kell.

A közvetlen kiszol8áló eszközóket (indító, töltő, kisautóbusz), az izern-
bentartó századoknál vagy egy helyen pl. klgs. gjmú. szd., komplex cso-
portokba célszerű ö§§zevonni, egyidejűleg megtereíntve az átcsoporto-
sított gépjárművezetői állomány kapcsolódó fe}készítésének alapjait. Más
szavakkaü kif ejezve profi]Iti§ztítást élszerű végrehajtani.

Más változat szerint 3 váltásos repülést (5 óra startidővel) 2 váltá-
sos kiszolgáló állománnya,l élszerú biztosítani. Ez alapvetóen a töltó gép-
járművezetői állományt érinti, amelynek nincs kötiitt§ége gépszámr}roz,
Vagy al€ységhez, a feltöltés §zempontjábó] nem bír alapvetó jelentó6ég-
ga1. Ez esetben az ügyeletes mérnöki szolgálat probléma kerül előtérbe,
nevezetesen milyen lehetóség vaD menet közben a közvetlen kiszolgálást
végzó eszközök átvételére, iu€tve újak beléptetésére.

vélernényem szerint a közvetlen érdekeltség ínegteremtése, a vég-
r€lhajtó és az azt közvetlen biztosító erók és e§Zközök egysége, alkalma-
zásuk komplexitása, a közvetlen kötcsönös ráhatás bizto§ítása, az átté-
telek c§öllkeniése, a belső ha,tékonyság eme{lése a profiltisztítást és a fela-
dat-orientált alkalmazá§t helyezi előtérbe.

Bonyolító körülményként jelent]kezik, hogy az URV_71 688. pont-
já an meghatározott, központilag kiadott repülé§ek .hadtápbiztosítására
vonat]kozó utasítással (űza., eü. kivételével) jelenleg nem rendelkezün]k.

A hivatkozott URV_?l,ben a 68?_69?. pontdk feladatmeghatározása
nem követi a szervezeti e§ alárendelt§égi viszonyokat (rk., őr., tüo. stb.),
mely szintén indokolja a szervezetek átgondolását es célirányos átrende.
zését. A hadtápra vonBtkozó repüleskiszolgálási módszer analóg végig-
vonul a többi érintett szolgálati ágon i§. Ugyanakkor az üzembentartó
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századnál végzik, tevékenységük az ő kózválen felelősségi,ik mellett va_
ló§ul meg. Ilyenelr a re. üza. töltó, inditó, egyéb spec, gk.-k (UPG, UMP
stb.), vontatók. Világosabban klfejezve, ahboz, hogy az üz€mbentartók
feladatukat végre tudják hajtani, minden egye§ vá táshoz rneg kell őket
erósíteni ezen eszközókkel.

Á kiszolgálá§ tellrintetében egyszerúb a helyzet MHKSZ, ill. RHGY
alkalmával, a.mikor a hel. szd. saját szervezetében rendellrezik az eszkö-
ziilrkel e§ minden áttét€l nélkül maga a,lkalrnazza óket fd.ladatrendszeré-
nek megfelelóen. vannrak terrnészet€§en oly€Jl,§zakági részt€rületek - eü,,
tűzoltók, mú. mentő -, amelyeknek oentrális allral,nazásától nem lehet
elté.ni.

A leirtakból l§itűnik, hogy a badtápszolgálati ágak az általános,,nor-
mál" felatlataiton túlmenően nagyon komdly speciális t€vékenys€gel
keu, hogy foglalkozzanra,k, arnely biztonsági olda!,ról megközelítve nagyon
sok e§€tben el§óbbséggei bir.

Továbbra is kutatjuk, keressiik és kísérletezzük azokat a finomí-
tásokat, módszerek€t, amelyek a minő§égi végrehajtást, a biztonság eme-
léset szolgálják, alaptöre,kvéssel a megoldási racionalizálásra és a feladat-
orientált m€kózelíté§re. Nem tartorn elképzelheteilennek a rgp, ki§zol-
gálá§i tevékenységben a,,t€arn" rend§zer kialakítá§át §em, a szakági me-
revs€g puhatalúvá történó átalakításá\,al, a komplexitás gyalkorlatban
való m,€való§ítá§ával. A már említett profiltisztitás a rep. ki§zolgálás
szempontjából értendö, ugyani§ ha már rende]ikezül-k különleges kiszoügá_
ló gépjálrnúszázaddai, akkor miért ne le}retne őt alkalma§§á tenni komp-
lex módon erre a feladatra. A helikopter-, iuetve ütó. szd. miért ne dol-
gozzon együtt már aza"I a szervezettel - Iegalábbis részeivel -, ame_
lyekkel a harcfeladatot keü hogy végrehajtsa, hiszen ők alapv€tóen aá
csinálják nap mint nap, amit ,,éles" esetben.

Jelen helyzetben a hajtóanyag biztosítá§a terén az ellátiiszázadla é§
62 üzemanyag_szolgáIatra óriá§i teher nehezeülk. A repülé§ki§zoigálás
és áltáíIános üza. ellátá§ feladatain kívü! komoly íeladat az évi majd 10
ezer tonna hajtoanyag ker€keken tört€nő után§zállítása, a,kapc§olatos
tevékenységdk végrehajtása, mindez nyári idósalrkban a bala,toni csúcs-
forgalom viszonyaú között és akkor m€ nem b€§Zéltünk a határm€Iti
í€ladat biztosításáról- Mindezekkel a sokt€tűséget kívánom érzékeltetrri,
ami racionalizá,lási törekvésünket táqlasztja alá.
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