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Az esemény nem az volt, ami-
nek elsôre tûnhet, ugyanis az 
Airbus látszólagos légtérsér-

tése egy kiképzési, illetve ellenôr-
zési feladat, továbbá egy vele ösz-
szekapcsolt sajtóbemutató céljait 
szolgálta. A NATO európai tagálla-
mai békeidôszakban is egy egységes 
légtérellenôrzô és védelmi rendszert 
mûködtetnek, amely minden szövet-
ségesre kiterjed. Ez a kollektív vé-
dekezés egyik feltétele, amely alap-
ján az egyes nemzetek akár egymást 
is képesek oltalmazni. Gyakorlatilag 
minden tagállam részt vesz valami 
módon a folyamatban: akár elfogó 
vadászokkal vagy légvédelmi eszkö-
zökkel, akár légtérellenôrzô rendsze-
rekkel vagy éppen irányító szolgála-
tokkal. 

Az említett feladatot a 
németországi Rams-
teinben települô Allied 
Air Command (Szö-
vetséges Repülô Pa-
rancsnokság, AAC) 
szervezte. Az Airbus 
A321-est az European 
Air Transport Command 
(Európai Légiszállítá-
si Parancsnokság, EATC) 
biztosította, ez a szervezet a 
hollandiai Eindhovenben szé-
kel. A légi eseményeket a spa-
nyolországi Torrejónban talál-
ható Combined Air Operations 
Center (Egyesített Légi Hadmûveleti 
Központ, CAOC) kísérte figyelem-
mel. A belga légierô A321 utasszál-
lítója a Brussels-Melsbroek repülô-

térrôl szállt fel és Németországon, 
Csehországon, Szlovákián, Magyar-
országon, Horvátországon, Szlové-
nián, Olaszországon, Franciaorszá-
gon és Spanyolországon is átrepült. 
A képzeletbeli légtérsértésre reagá-

ló típusok az országok hosz-
szú listájából kiindulva 
igen változatos képet 
nyújtottak: Eurofigh-
ter, Gripen, MiG–29, 
MiG–21, F–18, F–16 
kötelékek, illetve egye-
dül tevékenykedô Rafa-
le és Mirage 2000 elfo-
góvadászok szálltak fel.
A repülés elôtti tájékoz-

tató során a Ramstein-
ben szolgáló, egyébként 

az olasz légierô állományá-
ba tartozó Melis ezredes el-

mondta, hogy az év minden 
napján folyamatosan figyelik az 

európai légteret. Ez komoly kihí-
vás, hiszen naponta körülbelül 30 
000 polgári járat közlekedik, viszont 
a civil, illetve a katonai légiforgal-
mi irányítók is segítséget nyújtanak. 

2018. szeptember 12-én a Ramsteinben települt szövetséges 
repülô parancsnokság egy belga Airbus A321-esre riasztotta 
a készültségi vadászokat. Az utasszállító számos európai 
országon is átrepült, így több nemzet ilyen jellegû szolgálatát 
is a levegôbe emelték.

■ JORIS VAN BOVEN

A NATO egységes légvédelmi rendszere

ÉGI HATÁRÔRÖK A cseh légtérben a cašlavi 
Gripenek „fogták el” a belga 

légierô A321-esét
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zött a repülési profiltól, a távolság-
tól, a konkrét pozíciótól és az érin-
tett légijármûtôl is függ. 
A NATO AAC a németországi 
Ramstein légi bázison települ és az 
USAF „négycsillagos” tábornoka, 
Tod D. Wolters vezeti. A szervezet 
igen sokrétû feladatrendszerrel ren-
delkezik, hiszen például a balti, illet-
ve az izlandi légtér felügyeletén kívül 
még a ballisztikus rakéták elleni vé-
delemért is felel. Három CAOC is 
van az alárendeltségében: az egyik 
a németországi Uedemben, míg egy 
másik az említett Torrejónban ta-
lálható és utóbbihoz tartozik többek 
között a magyar légtér is. A harma-
dik, eltérô megnevezéssel rendelkezô 
szervezet alap esetben az olaszorszá-
gi Poggio Renaticóban van, ám akár 
a világ bármely pontjára áttelepülve 
mûködhet. 
Magazinunkban már többször is 
szóba került a Baltic Air Policing 
(BAP), illetve az Iceland Air Poli-
cing (IAP). A légvédelmi készült-
séget a NATO tagállamai mindkét 
térségben rotációs alapon biztosít-
ják, amelynek helyszíne az észtor-
szági Amari, a litván Šiauliai, il-
letve az izlandi Keflavik. Mindkét 
légtér az uedemi CAOC fennható-
sága alá tartozik. A BAP esetében 
fontos tényezô a jelentôs orosz te-
vékenység, viszont az intenzív idô-
szakokban a malborki bázisnak 
köszönhetôen a lengyelek is részt 
vesznek a NATO keleti szárnyának 
védelmében. ■

A legtöbb gondot a kommunikációs 
problémát produkáló civil gépek je-
lentik, de idônként még orosz bom-
bázók is repülnek a NATO légte-
rek közelében. Az ilyen esetekben 
a CAOC-ok kezelik a helyzetet, és 
amennyiben a fenyegetés valósnak 
bizonyul, sor kerül a Quick Reacti-
on Alert (Azonnali Reagálású Ké-
szültség, QRA) szolgálatban lévô 
gépek emelésére. A legtöbb olyan 
személyzet, amely korábban elmu-
lasztotta a kommunikációt az irá-
nyítókkal, a katonák megjelenését 
követôen visszatér az elôírásos rá-
diózáshoz. Melis ezredes egyebek 
mellett olyan példát is felhozott, mi-
szerint egy könnyû repülôgép hat 
napos intervallumon belül kétszer 
is ilyen szituációba keveredett: egy-
szer, amikor a nyaralásra Portugáli-
ába tartott és utána pedig még ha-
zafelé is. A fôtiszt egy másik esetet 
is említett: 2017 decemberében egy 
Belorussziából Olaszországba tartó 
járat nem jelentkezett be. A két va-
dászgép végül 51 percen át követ-
te, ez idô alatt 350 mérföldet tettek 
meg és három országon is áthalad-
tak. Az ilyen kommunikációs prob-
lémákra egyébként kiemelt figyel-
met fordítanak, hiszen ezek akár egy 
valós vészhelyzetet is jelezhetnek.
Severt tábornok a spanyol légierô-
nél szolgál, a torrejóni CAOC-ból 
érkezett, és megerôsítette kollégá-
ja szavait a NATO légvédelmi „er-
nyôjével” kapcsolatban. Amikor a 
vadászgépeket riasztják, egy eset-
leges eltérítésre is fel kell készül-
niük, ami nyilván ellenséges szán-
dékkal is járhat. Ebben az esetben 
viszont a NATO, mint szervezet 
„hátralép” és az irányítók az adott 
nemzet ügyeként kezelik a helyze-
tet. A Krím-félsziget annexiója óta 
Oroszország tevékenysége is aktí-
vabb lett. A szövetséges Törökor-
szág határainál is megnövekedett 
az incidensek száma, hiszen „a túl-
oldalon háború van”, ami miatt a 
NATO-nak egy „függönyt” kell 
biztosítania. Az európai szövetsé-
gesek egyszerre 40-60 elfogó va-
dászt tartanak készültségben, és 
2017 során körülbelül 800 kom-
munikációs jellegû probléma tör-
tént. A tevékenység rendje az adott 
helyzet függvénye, ami többek kö-

Elôször a Luftwaffe Eurofighterei 
csatlakoztak hozzánk

Magyar JAS–39-es AMRAAM-mal 
védi a légteret

Az a brit Typhoon nyolc  
légiharc rakétával érkezett

A francia légierô Mirage 2000-est 
és Rafele C-t is riadóztatott

Az olaszok az Adria felett 
azonosították utasszállítónkat

A szlovák MiG–29-es szárnya alatt 
a régi-jó R–60-as

A NATO légtérvédelmi 
rendszerét Garcia Servert 
vezérôrnagy, a CAOC 
parancsnoka mutatta be  
az újságíróknak
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