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NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMÛKÖDÉS
A formációba a francia hajókon kí-
vül számos külföldi egység is tarto-
zik. Ilyen például a DDG-71 USS 
Ross. Az SH–60 Seahawk helikop-
terrel is felszerelt rakétákkal is fel-
szerelt romboló igazi támadó esz-
köz: mélyen az ellenséges területen 
is képes célpontok megsemmisítésé-
re. A brit Royal Navy állományába 
tartozó R37 HMS Duncan feladata 
pedig éppen fordított: a flotta légvé-
delmét biztosítja, de még egy Wild-
cat helikopterrel is rendelkezik. Az 

a franciaországi kifutást követôen 
végighaladnak a mediterrán tér-
ség vizein: Olaszország és Ciprus 
partjainál, majd keresztül a Szuezi-
csatornán. Ezután India, utána pe-
dig Szingapúr következik. Az út so-
rán több helyen is részt vesznek 
egy-egy hadgyakorlaton, így például 
az olasz és indiai haditengerészetek-
kel, illetve az egyiptomi és szingapú-
ri légierôkkel is végeznek közös fel-
adatokat.
A kötelék számos különbözô egység-
bôl áll, például a D620 Forbin rom-
bolóból vagy a tengeralattjáró elhá-
rításra tervezett D653 Languedoc 
fregattból. Utóbbit egy NH90 Cai-
man helikopterrel is felszerelték, 
amely a fedélzeti szonárnak köszön-
hetôen a felszín alatti veszélyeket is 
érzékelheti. A többfunkciós hajó és a 
forgószárnyas ilyen jellegû kombiná-
ciója a lehetô leghatékonyabb meg-
oldásnak számít, nagy távolságból is 
képes a tengeralattjárók felderítésére 
és semlegesítésére. A Languedoc az 
Indiai-óceánig együtt halad a harcs-
csoporttal, a bevetés maradék részén 
pedig a D646 Latouche-Tréville fog-

ja leváltani. A TF473 védelmét a fel-
szín alól is biztosítják: legalább egy 
vadász tengeralattjáró folyamatosan 
a köteléket támogatja. Errôl túl sok 
információ nem áll rendelkezésre, 
mindössze annyit lehet tudni, hogy 
Rubis osztályú egységrôl van szó. Az 
ilyen harceszközök nemcsak fegyve-
res összecsapásra, hanem informá-
ciószerzésre is kiválóan megfelelnek: 
gyakran jóval a többiek elôtt halad-
nak és onnan küldik je len té sei ket.

út késôbbi szakaszain más hajók is 
csatlakoznak a kötelékhez: az Indiai-
óceánon például az ausztrál haditen-
gerészet fregattja.
A mediterrán térségben még egy 
dán hajó is velük tartott: az F363 
HDMS Niels Juel fô feladata szintén 
a levegôbôl érkezô fenyegetések ke-
zelése. A fedélzetén található EH101 

Merlin szállító, felderítô vagy éppen 
kutató-mentô szerepkörben is hasz-
nos lehet. A forgószárnyas parancs-
noka be is mutatta személyzetének 
összetételét és feladataikat. A két pi-
lótán kívül egy fedélzeti mérnök is 
repül velük, ô a kutató-mentô fel-
adatok során egyben a csörlô kezelé-
sét is végzi. A bevetési rendszerekért 
felelôs operátor kezeli a radart és a 
FLIR-t. A személyzet ötödik tag-

ja a mentôbúvár, 
de ez alkalommal 

egy hatodik hajó-
zó is a fedélzeten tar-

tózkodott. A parancs-
nok szerint erre azért volt 

szükség, mert „A két mérnök 
a Merlinen így egymást is segítet-
te”, például egyikôjük az alapfelada-
tát végezte, a másik pedig a csörlôt 
kezelte. Maga a helikopter a dáni-
ai Karup légi bázison települô 722. 
századtól érkezett. A fregatt fedélze-
tén természetesen a kiszolgálásához 
szükséges mûszakiak is helyet kap-
tak, a bevetés során az állomány cse-
rélôdött, így több váltás is szerephez 
jutott. Ezáltal pedig egy forgószár-
nyas hosszabb idôt is tölthet a tenge-
ren. A típus egyébként igen fontos a 
flotta életében, a többfunkciós kiala-
kításán túl nagy mérete is alkalmas-
sá teszi arra, hogy sokoldalúan ki le-
hessen használni.
A kiképzési feladat megkezdése elôtt 
a személyzeteknek külön fel kellett 
készülniük a várható kihívásokra. 
„Néhány hajózónk már évekkel ez-
elôtt elsajátította a fedélzetrôl tör-

ténô üzemeltetés sajátosságait, ám 
vannak olyan újoncok, akik koráb-
ban még nem vettek részt ilyen fel-
adatban. Az elsajátítandó tárgykö-
rökbe a fedélzeti fel- és leszállás, a 
karbantartás és a hajókon bevett ál-
talános eljárások alkalmazása egya-
ránt beletarozott. Az oktatásra 
odahaza került sor, ahol a tapasztal-
tabbak már magasabb szinten, bo-
nyolult körülmények között is gyako-

rolhattak” – összegezte a helikopter 
parancsnoka.
A cél az volt, hogy a személyzet tag-
jai teljes mértékben elsajátítsák va-
lamennyi feladatot, tehát a kutatás-
mentést, a felderítést és a logisztikai 
célú repüléseket is. Elôbbit a hajó-
zók többsége persze otthon is aktí-
van végzi, ebben tehát gyakorlott 
a 722. század állománya. A máso-
dik bevetési forma speciális képzést 
igényel, a külsô függesztésû súlyok-
kal végzett eljárások tekintetében 
pedig külön felkészítés is szüksé-
ges. „A kihajózás óta még nem vé-
geztünk ilyen repüléseket, viszont 
a gép alá 3000 kilogrammnyi ter-
het tudunk rögzíteni.” A dánok a 
CdG-ra is végeztek megközelítése-
ket. Az elsô ilyen mûvelet elôtt te-
lefonon egyeztették a bejöveteli, il-
letve a kommunikációs eljárásokat. 
Maga a „földet érés” egyébként nem 
jelentett különösebb kihívást, a szá-
zados szerint „a nagyméretû és sta-
bil fedélzet normál leszállást tett le-
hetôvé.”
A kutató-mentô szereppel kapcsolat-
ban a CdG mellett végzett „Pedro” 
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indultak a dzsihádisták ellen. A fel-
adatban a Dassault Mirage 2000D 
és N típusokon kívül a Rafale is részt 
vesz, sôt – a 2016-os nyugdíjazásáig 
– még a Super Etendard is bevetés-
re került. A CdG elôre betervezett 
másfél éves felújítását követôen a re-
pülô ezred immár teljesen a Rafele-
ra alapozva indult háborúba. 
A harccsoport az említett kikép-
zési feladatok mellett a Chammal 
hadmûveletben is helytállt. A fegy-
verekkel felszerelt Rafale-ok napi 
szinten végeztek éles bevetése-
ket Szíriában, az Iszlám Állam el-
len. A vadászgépek számos szerep-
kört is elláttak, például közvetlen 
tûztámogatást, légi oltalmazást 
vagy éppen felderítést. Elôbbi so-

kódnevû bevetések teljesítéséhez 
némi pluszfelkészítésre is szükség 
volt. Március 26-tól kezdve idônként 
átvették azt a feladatot is a franciák-
tól, hogy a Rafale-ok felszállásakor 
szükség esetén segítséget nyújtsanak 
a vészelhagyásra kényszerülô hajó-
zónak. Mivel ehhez külön eljáráso-
kat kell követni, emiatt a külön fel-
készülésre is igény mutatkozott. Ezt 
a feladatot jelentôsen megnehezíti, 
hogy közvetlenül egy nagyméretû 
hajó mellett kell tevékenykedni. 
A „Merlin 33” hívónevû gépeknek 
több mint három és fél órán keresz-
tül képesnek kell lennie folyamato-
san a CdG mellett maradni, de ez 
a Niels Juel pillanatnyi távolságá-
tól, illetve az idôjárástól is függ. Az 
EH101 egyik nagy elônye az is, hogy 
a nagyméretû üzemanyagtartályok-
nak köszönhetôen hosszú idôt tud a 
levegôben tölteni. Ilyen esetekben a 
mentôbúvár végig melegebb, úgyne-
vezett „száraz ruhában” áll készen, 
és a rendszeroperátor is bármikor 
képes pótolni ôt. 
A Merlin a nagy méreteinek kö-
szönhetôen rövid idôn belül áttér-
het más típusú feladatra. „Az egyik 
kutató-mentô bevetést követôen pél-
dául érkezett egy kérés, hogy 
mûszakiakat és alkatrésze-
ket át tudnánk-e juttatni 
a ciprusi Larnacára? 
Egy Hawkeye-nek 
ugyanis problémái 
adódtak, ezért ott 
szállt le, és emiatt 
volt szükség a se-
gítségünkre. Az 
utasokon kívül 
700 kilogrammnyi 
szerszámot és alkat-
részt szállítottunk át.” 
Ez az eset is jól mutatja, 
hogy a Merlin milyen sok-
féle módon képes a harccsoport 
támogatására. A dánok megtanul-
ták, hogy a szükséges anyagoknak a 
rendeltetési helyre történô gyors el-
juttatása létfontosságú egy ilyen kö-
telék életében. A másik fontos szem-
pont az egyik feladatról egy teljesen 
másikra váltás gyakorlása. Dán fre-
gatt egyébként elsô ízben tevé-
kenykedett egy repülôgép-hordozó 
harccsoport részeként, ami jelentôs 
kihívásokkal járt. „Hosszú éveken 

keresztül repül-
tem helikopter-
rel kutató-mentô 

feladatokat, ám ez 
a kihajózás még szá-

momra is tartogatott 
újdonságokat.” A Clemen-

ceau feladatban történô részvé-
tel a dánok kiképzésében tehát igazi 
mérföldkônek bizonyult.

ÉLES BEVETÉS
A Chammal hadmûvelet a fran-
cia fegyveres erôk hosszú ideje zaj-
ló éles akciója az Iszlám Állam szí-
riai és iraki harcosai ellen. 2014-ben 
kezdôdött, a légierô és a flotta gé-
pei légi bázisokról, illetve hajókról 

rán a szárazföldi csapatok tevékeny-
ségét segítették, a második pedig a 
csapásmérô Rafale, illetve a Hawk-
eye biztosítását jelentette. A felde-
rítô repülések során a legtöbbször 
légi fényképezést végeztek, ami-
re a mûveletek jelentôs információ-
igénye miatt volt szükség. A számos 
feladathoz a Rafale különbözô kon-
figurációkban is rendelkezésre állt. 
Ilyen volt például a Thales AREOS 
(Airborne Recce Observation Sys-
tem, Repülôgépfedélzeti Felderítô 
Megfigyelô Rendszer) vagy éppen 
a Damocles célmegjelölô konté-
ner. A Rafale igen potens repülô-
gép, a tengerre történô telepítésével 
a francia haditengerészet egy fejlett 
fegyverrendszerhez jutott.
Az éles bevetésre történô felkészü-
lés mindig az elôzô napon kezdô-
dött, ebben a géppár két pilótáján 
kívül hírszerzô tiszt és egy segítô is 
részt vett. A közvetlen elôkészüle-
tekre a katapultról történô kilövést 
megelôzô három órában került sor. 
Az eligazításnak fontos részét ké-
pezte a harci kutató-mentô eljárások 
felelevenítése, amely után a hajó-
zók felöltöztek és kisétáltak a fedél-
zeten elôkészített Rafale gépeikhez. 

Az indulókat a légiforgalmi 
irányítók vezetik ki a cél-

pontok körzetébe, ezt 
követôen pedig az 

iraki vagy szír te-
rületekért felelôs 
harcászati szekto-
rokba jelentkez-
nek be. Idônként 
akár hat órán át 
is a levegôben 
maradnak, ehhez 

persze német, brit 
vagy amerikai tan-

kergépekre is szükség 
van. A sivatag felett gyak-

ran tapasztalnak szélsôségesen 
kedvezôtlen idôjárást, például ziva-
tarokat vagy turbulenciát. A beveté-
sekre akkor kerül sor, amikor a ko-
alíció igényt tart rá, ennek ellenére 
a Rafele-ok gyakran teljes terhelés-
sel térnek vissza a CdG-re. A folya-
matot mindig egy kiértékelés zárja, 
a következô feladat elôtt pedig a ha-
józóknak egy hosszabb pihenésre is 
szükségük van.
 ■ 


	ARANYSAS_201906_cdg.jpg
	aranysas-36.pdf
	aranysas-36-41 TAVOLI VIZEKEN.pdf



