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Az összhaderőnemi gondolkodás és látásmód, mint a jövő hadviselésének általános 
és egyöntetű mintázatának elemzése 

című szakmai-tudományos konferencia előadásai. Székesfehérvár, 2012. június 5.

A folyóirat az MH ÖHP alaprendeltetéséből adódó kérdések katonai-szakmai fóruma. A szer-
zők szakmai véleményét a lap hűen közli, azok tartalmáért a szerző felel! A szerkesztőség 

azonban fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítésére, a szükséges nyelvi és formai javí-
tások végrehajtására. Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem küld vissza. A meg-

rendelés nélkül beküldött kéziratokat a lehetőségeink szerint gondozzuk. 
A közölt tanulmányokban megjelenő vélemények nem feltétlenül azonosak az MH 

Összhaderőnemi Parancsnokság hivatalos véleményéve, de az egyéni gondolatokat tiszte-
letben tartva, a tudományos gondolkodás fejlődése érdekében azokat megjelentetjük!
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Tisztelt Konferencia! Tábornok és tiszt urak! Hölgyeim és uraim!

Köszöntöm Domján László vezérőrnagy urat, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát, a Honvéd Vezérkar és az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság szervezetei elemeinek vezetőit, de-
legáltjait, az alárendelt katonai szervezetek parancsnokait. Külön tisz-
telettel köszöntöm Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes urat, a Magyar 
Tudományos Akadémia IX. osztály Hadtudományi Bizottságának elnökét, 
Dr. Nagy László nyá. ezredes urat, a Magyar Hadtudományi Társaság el-
nökét, valamint a Honvédelmi Minisztérium Tudományos Munkacsoport 

jelenlévő képviselőit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
kar dékán helyetteseit, konferenciánk valamennyi résztvevőjét.

Konferenciánk kiemelt jelentőségét a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnok-
sága megalakításának 5. évfordulója adja. Ennek megfelelően témája „Az összhaderőnemi 
gondolkodás és látásmód, mint a jövő hadviselésének általános és egyöntetű mintázatá-
nak elemzése, a hatékony együttműködési képessége elméleti kérdéseinek” feldolgozása. 
Így célja nem lehet más, mint az összhaderőnemi alkalmazás főbb jellemzőinek, a nemzeti ve-
zetésű összhaderőnemi erők alkalmazása, a műveleti alkalmazás tervezése, vezetése és irányí-
tása időszerű kérdéseinek elemzése. 

Konferenciánk aktualitásait adja:
Először: Az a felismerés, mely szerint az összhaderőnemi hadviselés lényege a haderőnemi 

összetevő erők egyeztetett – összhaderőnemi – doktrínán és egységes elgondoláson alapuló al-
kalmazása és együttműködő integrációja. 

Másodszor: Az utóbbi években elfogadott, illetve az elfogadás alatt álló szövetségi és nem-
zeti stratégiai dokumentumok, a válságkezelés hatékony végrehajtása érdekében politikai, tár-
sadalmi és katonai aspektusokat is fi gyelembe vevő átfogó megközelítés alkalmazásában, a 
képességfejlesztés új feladatainak kijelölésében. 

Harmadszor: Az elmúlt két évtized hagyományosnak mondott hadszínterektől lényegesen 
eltérő háborús és nem háborús katonai műveletei, a fegyveres erők változatos társadalmi, ter-
mészeti és hadszíntéri körülmények közötti műveletei, a hadműveleti- és harctér változásai, a 
fegyveres küzdelem új formáinak és módszereinek kialakulása. 

Végül, bár a jövőben a haderők bevetésére a lehetséges alkalmazás teljes spektrumában sor 
kerülhet, a Magyar Honvédség alapvetően alacsony intenzitású nemzetközi béketámogató mű-
veletekben vesz részt, de képesnek kell lennie a magas intenzitású műveletek végrehajtására is.

A felsorolt aktualitások okán bizton állítható, hogy a politikai célok katonai erővel történő 
támogatása, a stratégiai követelmények teljesítése megkívánja a fegyveres küzdelem különbö-
ző formáinak alkalmazását, valamint a harccal nem járó béketámogató feladatok végrehajtását 

MEGNYITÓ –
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is. Ez elméleti, anyagi és szervezeti, valamint kiképzési változást is indukál attól kezdve, hogy 
hogyan gondolkodunk a jövő háborúiról, hogyan harcolunk és hogyan vezetünk a jövő had-
színterén, továbbá miként érünk el sikereket a háborútól eltérő műveletekben. 

A 2007. január elsejével megalakult Összhaderőnemi Parancsnokság, mely egy olyan in-
tegrált középszintű vezetési szervezet, – haderőnemi hovatartozástól függetlenül, haderőnemi 
vezetőszerv nélkül – amely képes az alárendelt katonai szervezetek tevékenységének vezetésé-
re és irányítására, összehangolására, a hatékony együttműködésre és magasabb szintű koordiná-
cióra. Általános feladatai: a haderőnemek felkészítésének, kiképzésének irányítása; a készültség 
és a készenlét, hatékony légtérellenőrzés biztosítása; a haderőnemek hazai környezetben, a szö-
vetséges és más nemzetközi szervezetek keretében folytatott műveleti alkalmazásának vezeté-
se, irányítása; haderőnemi illetve a csapatszintű nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése.

A Parancsnokság megalakulásától kezdve teljesíti a tárca tudományos tevékenységét sza-
bályozó tudományos tevékenységre vonatkozó irányelveiben rögzítetteket. Folyamatosan mű-
ködteti a jogelőd szervezetek kutatóhelyi feladataira épülő, azokat egyesítő tudományos és tu-
dományszervezői rendszerét. A szakterület irányítását végző szervezet a vonatkozó szabályo-
zókban előírtak betartása mellett évről-évre fejlődött.

A honvédelmi miniszter 72/2009. számú határozatában a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokságot 2009. november 11-ei hatállyal a HM tudományos kutató-
helyévé minősítette.

A Parancsnokság a tudományos szakterület működési feltételeinek önerőből történő javítá-
sával is, párhuzamosan növekvő hatékonysággal tudta biztosítani a tudományos kutatások pá-
lyázati lehetőségeit, a doktori képzést folytatók támogatását és a kutatási eredmények publiká-
lását. Szélesítette és javította a hazai katonai és polgári felsőoktatási intézményekkel, a tárca 
szervezett tudományos tevékenységet folytató szervezeteivel való együttműködését, valamint 
a hazai polgári tudományos és társadalmi szervezetekkel tartott kapcsolatait. 

Az MH ÖHP parancsnoka minden évben – immár hagyományosan – pályázatot ír ki tu-
dományos kutatások végzésére. A 2011-es évben a Tudományos Tanács gondozásában jelen-
tettük meg az MH négy lehetséges afrikai szerepvállalásának helyszínét bemutató ország ta-
nulmányt is (Kongó, Csád, Szudán, Szomália). Támogattuk az MH 54. Veszprém Radarezred 
szimpóziumát, a Híradó, Informatikai és Információvédelmi Főnökség aktív kapcsolatot ala-
kított ki a veszprémi Pannon Egyetem Informatikai Karával. 

A „Szárazföldi Haderő”, majd az „Összhaderőnemi Folyóirat” jogutódaként 2008-ban ala-
pított „Sereg Szemle” elnevezésű szakmai-tudományos folyóirat teljesítette az alapításakor ki-
tűzött célokat. A kiadvány rövid idő alatt kellő „hírnévre” tett szert mind szakmai berkekben, 
mind a honvédelem iránt érdeklődők körében is. Az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsá-
ga besorolta a mértékadó folyóiratok közé. 2011-ben negyedévenként 500 példányban, össze-
sen 664 oldalon 57 lektorált publikációt közölt, melynek többségét az MH ÖHP és az aláren-
delt katonai szervezetek munkatársai készítették. De egyre számottevőbb a más katonai szerve-
zetektől, valamint a polgári kutatóintézetek munkatársai által készített tanulmányok száma is. 

Egy szervezet életében az első öt év meghatározó jelentőségű. Úgy ítélem meg, hogy parancs-
nokságunk messzemenően teljesítette a honvédelmi vezetés elvárásait. Megbízható, stabil veze-
tést alakított ki, emellett energiáját és a szűkös anyagi lehetőségét sem kímélve törekedett veze-
tési színvonalának, módszereinek tudományos megalapozására, a tudományos kutatások végzé-
sére. Ennek az öt évnek méltó lezárásának tartom jelen konferencia megrendezését, amely hitem 
szerint megfelelő alapot ad a következő öt év minőségi megkezdésének és folytatásának. 
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Domján László vezérőrnagy katonai pályafutását a Kossuth Lajos ka-
tonai főiskolán kezdte 1982-ben gépesített lövész szakon. Pedagógiai 
szakon a Kossuth Lajos katonai főiskolán, majd a Pécsi Janus Panno-
nius Egyetemen szerez egyetemi diplomát. A vezetői tanfolyamot Ró-
mában, a NATO Védelmi Akadémián végezte el 2006-ban. 2002-től a 
MH Műveleti Központban tölt be különböző beosztást, majd 2010-ben 
4 hónapig törzsfőnök-helyettes az MH ÖHP-n. Még ez évben kinevezik 
az MK Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának. 2011 decemberé-
től az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka. Cipruson és 
Bosznia-Hercegovinában vett részt külszolgálatban.

A hidegháború vége és a bipoláris világrend felbomlása után - az 1990-es évektől - a kor-
szak globális kihívásai1 meghatározó hatásúak a fegyveres küzdelem fejlődésének folyamatá-
ra, a katonai műveletek változásának trendjére. Megállapítható, hogy a jelen és a jövő globá-
lis kihívásait egyrészről a stratégiai átrendeződés, a relatív béke korszaka, az átmenetben lévő 
világ,2 a megosztott megértés, illetve meg nem értés, egy nagyméretű háborúnak hol csökke-
nő, hol növekvő esélye, kialakulásának potenciális lehetősége jelenti. Másrészről egyre nö-
vekvő biztonsági kockázatot jelent a technológia fejlődése, a technológia váltás üteme és az 
informatika korszaka,3 harmadrészről olyan új globális kihívások megjelenése illetve felerő-

1 Kihívás a globális biztonsággal szemben. A „globális biztonság” mint konceptuális kategória kibőví-
ti a biztonság értelmezését a katonai és katona-politikai kérdések határain túlra, és ide sorolja az em-
beri jogokat, a környezetvédelmet, a gazdasági felvirágzást és a szociális fejlődést. Ez a felfogás az 
idealista tradícióra támaszkodik, és gyakran kapcsolódik olyan célkitűzésekhez, mint az erőszak, a 
konfl iktusok és a háború helyettesítése a nemzetközi rendszerben együttműködéssel, tárgyalással és 
békés változásokkal.

2 A sikertelen és gyenge államok, államhatalmak és kormányok politikai instabilitást, országukon be-
lüli belső konfl iktust és humanitárius válságot idézhetnek elő. Folytatódik a korszerű fegyverek és 
technológiák elterjedése, adása és vétele, adott esetben eltulajdonítása és lemásolása. Az egyre na-
gyobb pusztító képességekkel rendelkező és erőszakos terroristák továbbra is közvetlenül fenyege-
tik a békés állampolgárok életét, és megpróbálják aláásni a demokratikus világ országainak céljait és 
szövetségeit. 

3 A nemzetközi közösség és a demokratikus országok erőfeszítései ellenére, ezen államoknak egyre in-
kább nehézséget okoz a katonai vagy terrorista célokra felhasználható, érzékeny információk áram-
lásának, pénzügyi forgalmának ellenőrzése, a fejlett technológiák elterjedésének szabályozása, szük-
séges mérvű korlátozása, illetve megakadályozása. Folytatódik a korszerű fegyverek és technológiák 
elterjedése, adása és vétele, adott esetben eltulajdonítása és lemásolása. Növekvő fenyegetést jelent 

DOMJÁN LÁSZLÓ VEZÉRŐRNAGY: ÖSSZHADERŐNEMI 
HADMŰVELET, A HADERŐNEMI ERŐK 

KÉPESSÉGEINEK EGYÜTTMŰKÖDŐ INTEGRÁCIÓJA
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södése, mint a népesség növekedése és a túlnépesedés,4 negyedszer a környezeti veszélyek5 
erősödése. 

Valószínűsíthető, hogy a globális kihívások okán a válságok és konfl iktusok6 a jövőben is 
tovább léteznek. 

A válságok és konfl iktusok kezelésére vezetett katonai műveletek - a balkáni régió, ezen 
belül a nyugat-balkáni térség biztonsági kihívásaira az elmúlt évtizedekben adott válaszok 
kivételével - a hagyományosnak mondottaktól, az európaitól lényegesen különböző hadszín-
téri körülmények között és hadműveleti környezetben zajlottak és zajlanak, eltérően befo-
lyásolják a válságok megelőzésére és kezelésére, valamint a konfl iktusok utáni stabilizáció 
érdekében tett nemzetközi erőfeszítések hatékonyságát. Az eltérő körülmények és a válsá-
gok kezelésének változó hatékonysága a fegyveres erők, a katonai tevékenységek új eljárá-
sainak, formáinak és módszereinek elméleti kutatását, kimunkálását és alkalmazásba véte-
lét követelte meg.

A NATO új stratégiai koncepciója,7 Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiája,8 
Nemzeti Katonai Stratégiájának tervezete,9 továbbá a védelmi tervezéshez kiadott Miniszteri 
Irányelvek10 számolnak a biztonsági környezet változásával és annak következményeivel, vál-
tozó és újszerű megközelítéseket mutatnak fel a biztonság egyre átfogóbb értelmezésében, a 
válságok és konfl iktusok kezelése hatékony végrehajtása érdekében az átfogó megközelítés al-
kalmazásában, a képességfejlesztés új feladatainak kijelölésében. 

az információs hadviselés (infrastruktúránk elleni támadások a számítógép alapú információs háló-
zatokon keresztül).

4 A népesség előre jelzett ütemű növekedése, különösen a szegény és kevésbé fejlett világban túlter-
heli az érintett országok erőforrásait és szociális struktúráját, a keletkező problémahalmaz megoldá-
sa meghaladja az államok és intézményrendszereik képességeit. A radikális népességnövekedés okán 
kialakult krízis helyzet a lakosság tömeges elvándorlását okozhatja.

5 A XXI. század ökológiai veszélyei – vízhiány, természeti katasztrófák, élelmiszerhiány -, igen jen-
tős biztonsági kihívást jelenthetnek, nemcsak regionális, hanem globális szinten is.  A határokon át-
hatoló környezetszennyezés növelni fogja a feszültséget, a térségeken belül és a fejlett és a kevésbé 
fejlett országok között egyaránt. A nukleáris és vegyipari létesítmények biztonsági, vagy biztonságos 
ellenőrzését érintő kérdései olyan katonai hadműveletekhez vezethetnek, amelyeket az ilyen fegyve-
rek, vagy létesítmények biztonságba helyezését célozzák úgy gazdasági, mint politikai téren.

6 Konfl iktus = confl ict: az a periódus, amelyet konfrontáció jellemez, továbbá az a szükséglet, hogy a 
célok biztosításán kívül más ellenségeskedést is fel kell vállalni.

7 NATO tagállamok állam- és kormányfői által elfogadott határozat, Lisszabon, 2010. november 19-20

8 1035/2012. (II. 21.) Kormány határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

9 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (3. változat, 2012. március 20. állapot)

10 HM Védelempolitikai és Védelemi Tervezési helyettes államtitkár. Nyt. szám: 503-34/2010 számú 
dokumentum, Honvédelmi Minisztérium.
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A Szövetség új stratégiai koncepciója11 megerősíti a kollektív védelem elvét és annak 
alapjául szolgáló teljes képességalapú NATO haderőnek, - mint a stratégiai elrettentés kato-
nai eszközrendszerének - szükségességét. A stratégiai koncepció újszerű eleme a válságkeze-
lés hatékony végrehajtása érdekében politikai, társadalmi és katonai aspektusokat is fi gyelem-
be vevő átfogó megközelítés alkalmazása. A NATO új stratégiai koncepciójában a teljes ké-
pességalapú haderő fenntartási és fejlesztési célkitűzései között egyaránt szerepel a nagy és 
kisméretű katonai műveletek végrehajtására való képesség,12 továbbá a válságreagáló erők va-
lamennyi képességének fejlesztése. A koncepció megkülönböztetett fi gyelmet fordít a fegyve-
res erők felkészítésére és kiképzésére, a szükséges tervek naprakészségére és a tagállamok kö-
zötti információ cserére. Hangsúlyozza, hogy a tagállamok továbbra is részt vesznek a védel-
mi tervezés teljes folyamatában, továbbfejlesztik képességeiket a tömegpusztító fegyverek el-
leni védelemben, a számítógépes támadások felderítésében, a terrorveszélyek felderítésében és 
terrorcselekmények13 megakadályozásában.

Az új stratégiai koncepció rögzíti, hogy a válságkezelés14 hatékony végrehajtása érdekében 
politikai, társadalmi és katonai aspektusokat is fi gyelembe vevő átfogó megközelítés alkalma-
zása, a válságkörzetek folyamatos elemzése, információk feldolgozása és értékelése szüksé-
ges. Elhúzódó válságkezelésre, katonai erő igénybevételére kell felkészülni a stabilizálás és az 
újjáépítés érdekében. Hatékonyabbá kell tenni a felderítést, hírszerzést és az információ cse-
rét a válságok előre jelzésére. Új műveleti doktrínák15 szükségesek a felkelés elleni műveletek 
és az újjáépítés hatékonyságának növelésére, továbbá a civil képességek növelése, a polgáriak 
felkészítése és a partnerekkel való együttműködés területén.

11 Lisszabonban a tagállamok továbbra is elkötelezték magukat a kollektív védelem mellett, a teljes ké-
pesség alapú katonai erő fenntartására a lehetséges támadó elrettentésére, a nagy és kisméretű katonai 
műveletek végrehajtására. Az állam- és kormányfők megállapodtak, hogy biztosítják a képességek 
további fejlesztéséhez szükséges anyagi, technikai és pénzügyi eszközöket. A teljes képesség alapú 
katonai erőfejlesztése érdekében elkötelezték magukat a nukleáris és hagyományos katonai potenci-
ál fenntartása és fejlesztése mellett. Kiemelt hangsúlyt kapott a Válságreagáló Erők képességének, 
a fegyveres erők felkészítésének és kiképzésének, a műveletekhez szükséges dokumentumok napra-
készségének, a tagállamok közötti információk cseréjének és az európai rakétavédelemnek, a tagál-
lamok tömegpusztító fegyverek, számítógépes támadások és terrorcselekmények elleni védelemi ké-
pességeinek fejlesztése.

12 Képesség = capability: Egy hadművelet sikeres megvívásának vagy egy adott cél elérésének képes-
sége. A képesség elérése felöleli a doktrína, az erők helyzetének, szervezetének, alkalmazási elvei-
nek és harceljárásainak a felbecsülését.

13 Terrorizmus = terrorism: Politikai, vallási vagy ideológiai célkitűzések elérése érdekében a kormá-
nyok, illetve társadalmak kényszerítésére vagy megfélemlítésére tett kísérletben az egyének vagy ja-
vak elleni erő vagy erőszak törvénytelen alkalmazása, illetve az azzal való fenyegetés.

14 Válságkezelés = crisis management: A válságok feloldása, fegyveres konfl iktussá történő kiszélese-
désük megelőzése és/vagy az azokból kialakult ellenségeskedések beszüntetése érdekében végzett, 
koordinált tevékenység.

15 Doktrína = doctrine: A katonai erőket célkitűzéseik elérésben támogató irányító alapelvek. Felhatal-
mazó jellegű, de az alkalmazásához külön döntés szükséges. 
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A képesség fejlesztés érdekében elfogadott fő célkitűzések a tagállamok részére lényegében 
kijelölik az összhaderőnemi integrált felkészítés, többnemzeti alkalmazási képesség, az erők 
és eszközök szállíthatósága, rendelkezésre állás képessége, feladatra felkészített állomány, az 
alegységek összekovácsoltsága, a parancsnokok vezetői képessége biztosításának, új elem-
ként a számítógépes rendszerek elleni támadás korai felderítésének és elhárításának követel-
ményeit.16

Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiája17 a biztonságot egyre átfogóbban értel-
mezve hangsúlyozza, hogy napjaink és a jövő biztonsági kihívásai, kockázati tényezői és fe-
nyegetései megjelennek az egyének, közösségek, továbbá az államok és régiók, valamint glo-
bális szinten egyaránt és érintik, érinthetik az egyének, kormányzati és nem kormányzati szer-
vezetek,18 valamint transznacionális szereplők széles körét is. Az új Nemzeti Biztonsági Stra-
tégia hangsúlyozza, hogy elengedhetetlenné vált a biztonság minden dimenziójának együttes 
kezelése és előtérbe kerülnek azok a biztonságpolitikai kihívások, amelyek kezeléséhez átfo-
gó és összehangolt politikai, gazdasági és – szükség esetén – katonai fellépésre van szükség. 
Kiemeli, hogy a XXI. században a biztonság katonai szegmense is új hangsúlyokkal jelenik 
meg. Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiájának meghatározásában a „Magyar Hon-
védség, Magyarország szuverenitása szavatolásának alapvető intézménye, nemzetközi szerep-
vállalásait tekintve a külpolitika megvalósításának egyik meghatározó eszköze”19. A Magyar 
Honvédség alapvető feladata, hogy az „Alaptörvénnyel összhangban garantálja hazánk biz-
tonságát, valamint járuljon hozzá szövetségeseink kollektív védelméhez.” 20

A nemzeti haderő fenntartására és fejlesztésre irányuló célkitűzés, hogy a Magyar Hon-
védségnek hazai és nemzetközi feladatai végrehajtásához rendelkeznie kell olyan korszerű-
en felszerelt és kiképzett erőkkel, továbbá rugalmas, hatékonyan alkalmazható, telepíthető és 
fenntartható képességekkel, amelyek lehetővé teszik az ország területének és szuverenitásának 
megvédését. A célkitűzésnek megfelelő haderőszervezet és a rendelkezésre álló erők és képes-
ségek biztosítsák a NATO keretei között folytatott kollektív védelemhez, az ENSZ, a NATO, 
az EU és az EBESZ nemzetközi béketámogató,21 stabilizációs vagy humanitárius műveletei-

16 Dr. Szternák György: A NATO új stratégiája és a fegyveres erő feladatai, fejlesztése közötti kapcso-
lat, Sereg Szemle IX. évfolyam, 1. szám, (2011. január-március) 25.-26. oldal

17 1035/2012. (II. 21.) Kormány határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

18 Nem kormányzati szervezetek = nongovernment organizations: Olyan szakmai egyesületek, alapít-
ványok, gazdasági és üzleti szervezetek vagy más csoportok, amelyeknek érdekükben áll a nemzet 
biztonságának megőrzése, az emberek életminőségének javítása. 

19 1035/2012. (II. 21.) Kormány határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 20. oldal 
44. pont

20 1035/2012. (II. 21.) Kormány határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 20. oldal 
44. pont

21 Békeműveletek = peace operations: Gyűjtőfogalom, mely három tevékenységet fog át: az alapvető-
en diplomáciai vezetéssel folytatott tevékenységeket (preventív diplomácia, békeépítés), és két ki-
egészítő katonai tevékenységet - a békefenntartást és a béketeremtést. Békeépítés = peace building: 
Alapvetően diplomáciai jellegű, konfl iktust követő tevékenységek, amelyek megerősítik és újjáépítik 
a polgári infrastruktúrát és intézményeket abból a célból, hogy elkerüljék a visszaesést a konfl iktus-
ba. Békefenntartás = peacekeeping: Semleges jellegű katonai vagy félkatonai hadműveletek, amelye-
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hez, valamint a természeti vagy ipari katasztrófák következményeinek felszámolásához törté-
nő hozzájárulást. A Nemzeti Biztonsági Stratégia kiemelten és újszerűen hangsúlyozza, hogy 
a Magyar Honvédség fejlesztésének irányait és működési elveit az „Alaptörvényben megha-
tározott, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásainkból fakadó feladatok végrehajtása ér-
dekében, szövetségeseinkkel összehangolva szükséges meghatározni”22. A fejlesztési célok és 
feladatok összehangolásának és harmonizálásának rugalmas és gazdasági szempontból is ha-
tékony eszköze a többnemzeti együttműködés, a védelmi szervezetek és képességek nemzet-
közi együttműködésben történő fejlesztése és megosztása. 

Magyarország új Nemzeti Katonai Stratégiája23 tervezetének alapvetése NATO csatla-
kozásunk óta lényegében változatlan, mely szerint Magyarország egyetlen országot sem tekint 
ellenségének, a honvédelem nemzeti ügy, melynek két alappillérét a nemzeti önerő és a szö-
vetségesi együttműködés képezi. Újszerűen rögzíti a Magyar Honvédség feladatait, biztonsá-
gi környezetünk és a haderő XXI. századi alkalmazásának jellemzőit. Meghatározza a szüksé-
ges képességeket, a képességfejlesztés alapvető szempontjait és irányelveit. Magyarország új 
Nemzeti Katonai Stratégia tervezetében rögzített szándék a Magyar Honvédség stabilizálása 
és szilárd alapokon nyugvó, fenntartható fejlődési pályán történő elindítása. 

Magyarországnak nincs ellenségképe, egyetlen országot sem tekint ellenségének, vitás kér-
déseit, nézeteltéréseit az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának elveivel és a nem-
zetközi jog normáival összhangban, békés eszközökkel kívánja rendezni. 

„A Magyar Honvédség alapfeladata – önállóan vagy szövetségi keretek között – hazánk 
függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadás-
sal szembeni fegyveres védelme. Ehhez szükség van a Magyarországot közvetlenül és közvet-
ve érintő katonai fenyegetések érzékelésére, azoktól való elrettentésre és szükség esetén azok 
kivédésére.”24

„Az ENSZ, a NATO, az Európai Unió, valamint az EBESZ tagjaként elvárásként jelentke-
zik hazánk irányában szövetségesi és egyéb nemzetközi kötelezettségeink – különösen a kol-
lektív védelmi, válságkezelési és humanitárius feladatok – teljesítése. Ebben döntő szerep há-
rul a Magyar Honvédségre. Nemzetközi kötelezettségeink teljesítésével hozzájárulunk a glo-
bális biztonság – és közvetve hazánk biztonságának – erősítéséhez, és egyben növeljük az or-
szág nemzetközi tekintélyét.”25

ket a háborús felek közös egyetértésével vállalnak fel; rendeltetése megfi gyelés és egy létező fegy-
verszünet érvénybe léptetésének megkönnyítése, továbbá a hosszú távú rendezést célzó diplomáci-
ai erőfeszítések támogatása. Béketeremtés = peacemaking: A békés rendezés diplomáciai, meditatív, 
tárgyalásos vagy más formában lezajló folyamata, mely véget vet a vitáknak és megoldja azokat a 
kérdéseket, amelyek a konfl iktushoz vezetnek. 

22 1035/2012. (II. 21.) Kormány határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 20. oldal 
44. pont

23 Katonai stratégia = military strategy: A nemzeti vagy többnemzetiségű stratégiának, a nemzeti célok, 
vagy a nemzetek egy csoportjának célkitűzései végrehajtás érdekében, a katonai erő fejlesztésének 
és alkalmazásának módját megjelenítő, alkotó eleme. 

24 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (3. változat, 2012. március 20. állapot) 3. oldal 17. pont

25 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája (3. változat, 2012. március 20. állapot) 3. oldal 18. pont
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A Magyar Honvédség - Összhaderőnemi Parancsnokságot és alárendelt katonai szervezete-
it az alapfeladaton túl is érintő - egyéb feladatai többek között közreműködés természeti és ci-
vilizációs katasztrófák elhárításában, tűzszerészeti feladatok végrehajtása, valamint a honvé-
delem szempontjából fokozott védelmet igénylő és egyes kijelölt létesítmények őrzése és vé-
delme.

A védelmi tervezéshez kiadott Miniszteri Irányelvek című dokumentum számol a biz-
tonsági környezet változásával. A nemzeti fegyveres erő képességeinek fejlesztési koncepciója 
összhangban van a Szövetség új stratégiai koncepciójának, Magyarország Nemzeti Biztonsá-
gi Stratégiájának és Katonai Stratégiája tervezetének céljaival. Magyarország honvédelmi mi-
niszterének 2013- 2022 közötti időszakra vonatkozó irányelvei a védelmi tervezéshez rögzí-
tik, hogy a prognosztizálható biztonsági környezet, valamint Magyarország NATO és EU tag-
sága megköveteli, hogy a Magyar Honvédség önállóan és együttműködésben is képes legyen 
műveleti alkalmazásra, legyen az a haza hagyományos értelemben vett katonai védelme, vagy 
határainkon túli béketámogató és válságkezelő műveletekben való részvétel. 

Ennek következtében elengedhetetlen az ehhez szükséges képességek fokozatos kialakítá-
sa, fenntartása és folyamatos fejlesztése. Az időszak legfontosabb célkitűzése a nemzeti had-
erő képességeinek - az ország fegyveres védelme érdekében a NATO-ban és az Európai Unió-
ban zajló folyamatokkal összhangban történő - erősítése. 

Ennek érdekében kiemelten kell kezelni az egyes katona műveleti képességének, túlélő-
képességének fejlesztését, a vezetési rendszerek racionalizálását, a vezetéstámogató rendsze-
rek fejlesztését, a harcászati-hadműveleti felderítő (ISTAR) képesség kialakítását és a meglé-
vő képességelemek, továbbá a haderő tűztámogató képességeinek fejlesztését. Kiemelt priori-
tást kapott a különleges műveleti képesség további fejlesztése, a gyorsreagálású és légi szállí-
tású képesség megteremtése. 

Hasonlóan kiemelt prioritással kell kezelni az egyéni és kollektív kiképzés, képzés és felké-
szítés színvonalának növelését, feltételrendszerének javítását, továbbá az alakulatok megfele-
lő szintre történő feltöltését, a haderő megtartó képességének növelését, valamint hadműveleti 
és harcászati tartalékainak kialakítását a hadfelszerelési eszközök vonatkozásában.

 A Magyar Honvédség alkalmazását, műveleteinek végrehajtását, irányításának és vezeté-
sének alapelveit, továbbá az összhaderőnemi26 műveletek27 meghatározó kérdéseit értelme-
ző és iránymutató releváns dokumentum a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktríná-
ja. A Nemzeti Biztonsági- és a Katonai Stratégiára támaszkodva, a Szövetségben alkalma-
zott elvekkel és eljárásokkal harmonizálva, fontos szerepet játszik a haderő felkészítésével, al-
kalmazásával kapcsolatos átfogó elméleti alapok biztosításában és megújításában, iránymuta-
tást ad katonai erők tevékenységére, az összhaderőnemi műveletek kérdéseire. Az MH ÖHD 

26 Egyesített, összhaderőnemi = joint: Olyan tevékenységek, hadműveletek, szervezetek stb., amelyek-
ben ugyanazon ország egynél több haderőneme vesz részt. (Abban az esetben, amikor az összes had-
erőnemek nincsenek érintve, a résztvevő haderőnemeket meg kell határozni.)

27 Tevékenység, harctevékenység, hadművelet = operation: Egy katonai cselekmény, illetve egy hadá-
szati, harcászati-hadműveleti, kiszolgálási, kiképzési vagy katonai igazgatási feladat végrehajtása; a 
harc megvívásának folyamata, beleértve a bármilyen ütközet vagy hadművelet célkitűzéseinek eléré-
séhez szükséges erő-eszközmozgatást, utánpótlást, támadást, védekezést és manővereket. 
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2.28 – 2007. évi - kiadása a biztonság átfogó értelmezéséből indul ki, iránymutatása egységes 
alap a nemzeti és szövetségi műveletekben részt vevő magyar katonai erők tevékenységére. A 
doktrína az összhaderőnemi műveleteket meghatározó, azzal összefüggő doktrínális kérdések-
kel foglalkozik. Kiadása óta eltelt öt évben azonban olyan lényeges (előzőekben bemutatott) 
változások következtek be, melyek feltétlenül indokolják e doktrína - jelenleg is folyamatban 
lévő - további fejlesztését.

Úgy gondolom, hogy a NATO új stratégiai koncepciójában, Magyarország új Nemzeti Biz-
tonsági Stratégiájában, Katonai Stratégia tervezetében, a honvédelmi miniszter 2013- 2022 
közötti időszakra vonatkozó védelmi tervezési irányelveiben rögzített képességfejlesztési irá-
nyok és feladatok okán nem kerülhető meg a jövő hadműveleti környezetének, hadművele-
ti és harci jellemzőinek szakmai és tudományos kutatása, az összhaderőnemi működést segí-
tő és támogató szemlélet és gondolkodásmód további fejlesztése. Véleményem szerint, a tudo-
mányos kutatások eredményeinek, a közelmúlt fegyveres küzdelmei szakmai tapasztalatainak 
elemzése és feldolgozása alapján az Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadásának már iránymuta-
tást kell adni a háborús és nem háborús (háborútól eltérő) összhaderőnemi műveletek29 újsze-
rű megközelítésére, a hatásalapú, hálózatközpontú összhaderőnemi hadviselés doktrínális kér-
déseinek megválaszolására.

FEGYVERES KÜZDELEM ÉS A KATONAI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA

A kutatások és a tapasztalatok elemzésének eredményei rámutatnak, hogy a közelmúlt há-
borús és nem háborús katonai műveletei a hagyományosnak ítélt hadszínterektől, keretektől és 
környezettől lényegesen eltérően zajlottak illetve zajlanak. Megállapítható, hogy a fegyveres 
erők által igen változatos társadalmi, természeti és hadszíntéri körülmények között végrehaj-
tott válságkezelési, békefenntartási, országépítési és a segítségnyújtó műveletek, a hadműve-
leti tér és harctér változásához, a fegyveres küzdelem új formáinak és módszereinek kialakítá-
sához vezettek, vezetnek.30 A válságreagáló műveletek tapasztalatai ráirányították a fi gyelmet 
arra is, hogy humanitárius segítségnyújtásnál és a katasztrófasegélynél kockázatosabb műve-
letek hasonlóak lehetnek a hadműveletekhez, vagy tartalmaznak harccal járó műveleti eleme-
ket is, nevezetesen nem hagyományos hadműveleteket, mint például békekikényszerítést, sta-
bilizáló hadműveleteket és a konfl iktus elszigetelést. A haderőnek képesnek kell lenni az ilyen 
típusú feladatok végrehajtására éppúgy, mint a hagyományosabb, tradicionális konfl iktusok 
kezelésekor megoldandó feladatokra.

A jövő haderejének felkészültnek kell lennie arra, hogy a változó hadműveleti körülmé-
nyek teljes skálájával szembesüljön. Olyan szervezeteket kell megterveznie és olyan képessé-
geket kell kifejlesztenie, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan feladathoz szabható, bővíthe-

28 Ált/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás MH DSZOFT kód: 11313

29 Háborútól eltérő műveletek= operations other than war: békeidőszakban és válság során folytatott 
olyan katonai tevékenységek, amelyek nem feltétlenül foglalnak magukba összecsapást két szerve-
zett fegyveres haderő között.

30 Dr. Szternák György: A katonai műveletek megvívásának jellemzői napjainkban, levonható követ-
keztetések, hatása a hadtudomány fejlődésére, Sereg Szemle VIII. évfolyam, 3. szám, (2010. júli-
us-szeptember) 21.-22. oldal.
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tő, stratégiailag felvonultatható és az összhaderőnemi, illetve többnemzeti kötelékekben haté-
konyan alkalmazható legyen a háborús és háborútól eltérő műveletek valamennyi hadművele-
ti környezetében. Ki kell használnia a tartalékos komponens képességeit, különösen a stratégi-
ai mozgékonyság, a minden szintre vonatkozó fenntartás területein. 

Fegyveres küzdelem változása

Az elmúlt közel két évtized szakmai és tudományos kutatásainak eredményei, továbbá a 
válságreagáló műveletek tapasztalatainak elemzése is a fegyveres küzdelem változását tá-
masztják alá. A fegyveres küzdelemben bizonyítottan változik a hadászat, hadművelet és a 
harcászat közti kapcsolat. A jövő elkövetkező műveletei várhatóan nem különböztetik meg 
élesen a hadműveletek különböző szintjén a hagyományos felelősségi köröket, valószínűleg 
rugalmasabban kezelik azokat, ugyanakkor azok szigorú hadászati ellenőrzés alatt állnak.31 

A hagyományosnak mondható fegyveres küzdelem a teljes térben zajlik, a haderő minden 
összetevőjének, a legkorszerűbb eszközöknek és a polgári erőknek az alkalmazásával. Jellem-
ző lesz a nagy hatótávolságú és nagy pontosságú32 fegyverek alkalmazása valamennyi had-
erőnemnél, a csapások alkalmazásának egyidejűsége, a műveletek megszakítás nélküli folyta-
tása.33 A szárazföldi műveletek kiemelt fontossága mellett döntő lehet a légtér feletti ellenőr-
zés kívánt szintjének megszerzése és fenntartása, a rakéta és tüzércsapások végrehajtása. Nő a 
felderítés szerepe, az erők széttagolásának és megóvásának szükségessége, hatékony lég34- és 
rakétavédelem jelentősége. Az elmúlt évtized katonai műveleteinek tapasztalatai ugyanakkor 
arra is rámutatnak, hogy a katonai konfl iktusokat, összecsapásokat lezáró stabilizációs műve-
letekben a szárazföldi haderő harci támogató képességeit, illetve a légierő támadó légi támo-
gató képességeit kevésbé, illetve csak korlátozottan lehet alkalmazni. A műveletekben - az 
összhaderőnemi erők mellett - jellemző lesz nemzetközi segély- és civil szervezetek részvéte-
le is. A kutatók és a szakemberek szinte egyöntetű véleménye szerint a válságreagáló művele-
tek eredményes végrehajtásához nem elegendő a katonai erő sikeres tevékenysége, egyre sür-
getőbb a politikai-, gazdasági-, közigazgatási- és nem kormányzati erőkkel való együttműkö-
dés javítása és erősítése.

31 Dr. Szternák György: A katonai műveletek megvívásának jellemzői napjainkban, levonható követ-
keztetések, hatása a hadtudomány fejlődésére, Sereg Szemle VIII. évfolyam, 3. szám, (2010. júli-
us-szeptember) 22. oldal.

32 Nagypontosságú irányított rakéta/lőszer = precision-guided missile/munitions: olyan lőszer, amely 
képes helymeghatározásra, azonosításra és manőverezésre egy pontszerű cél megsemmisítése céljá-
ból olyan pontossággal, amely elegendő arra, hogy a megsemmisítés nagy valószínűségét eredmé-
nyezze.

33 Mélység és egyidejű támadás = depth and simultaneous attack: a harci erő egyidejű alkalmazása egy 
adott ellenség ellen a harcmező szélességének és mélységének teljes kiterjedésében; célja az ellenség 
megverésének meggyorsítása.

34 Légvédelem = air defence: Az ellenséges légi-tevékenység hatékonyságának csökkentésére, vagy tel-
jes megszüntetésére irányuló rendszabályok összessége.
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Katonai műveletek változása

Valószínűsíthető, hogy a jövő katonai műveletei, ütközetei - a jövőbeni fenyegetési spekt-
rumhoz35 alkalmazkodva - változó képességű ellenségek ellen folytatott műveletek lesznek, az 
általános háborútól a háborútól eltérő műveletekig terjedhetnek, magukba foglalják a száraz-
földi manőver kötelékeket, a légierő és a csapatrepülő egységeket, az összhaderőnemi nagy-
pontosságú tüzet, a különleges erők alkalmazását és az információs műveleteket36 is. A táma-
dásra, pusztításra és más célokra szolgáló eszközök horizontálisan és vertikálisan integrálód-
nak, a harc és a hadművelet a Sivatagi Vihar, illetve az afganisztáni műveletek trendje szerint a 
harcmező átalakítása felé mutat. A jövőbeni hagyományos harcmező domináns területei a - há-
borús vezetés, - a kiterjesztett hadszíntér, - az egyidejűség, - az elektromágneses spektrum fe-
letti uralom - és a háború változó szabályai lehetnek. 

A hadműveleti vezetés a művészet és a tudomány kombinációja marad, a parancsnokok el-
veket, tervezési szempontokat alkalmaznak olyan helyzetekben és olyan forgatókönyvek sze-
rint, amelyeket bizonyossággal nem láthatnak előre. 

Az informatika fejlődése37 megkönnyíti a vezetési funkciók horizontális integrációját és se-
gíti a parancsnokokat az erők feladathoz rendelésében és a terepen való elhelyezésükben. Le-
hetővé teszi a felderítési-, cél- és más adatok nem hierarchikus38 rendszerű terjesztését vala-
mennyi szinten. Az erők kezelésének (menedzselésének) ez az új módja megváltoztatja, átala-
kíthatja a hagyományos hierarchikus parancsnoki struktúrákat új, hálózatba kötött formába. 
Az egységek, a kulcsfontosságú kommunikációs csomópontok és a vezetők még jobban szét-
települnek, amely az úgynevezett „üres harcmező”39 jelenségének állandósulásához vezet. Mi-
vel a hálózatba kötött struktúra a parancsnoki hatáskört szétsugározza, ez új parancsnoki és ve-
zetői felfogást követel. 

35 Fenyegetési spektrum = (spectrum of threats): egyfajta spektrumban sorba rendezett potenciális ve-
szélyek az egyszerűtől a bonyolultig úgy a fenyegetés nagyságában, mint a doktrínában, szervezet-
ben, a kiképzésben, a felszerelésben, a vezetésben és az emberanyagban. 

36 Információs hadművelet = information operations: olyan folyamatos összfegyvernemi és 
összhaderőnemi művelet, amelyek lehetővé teszi, kiterjeszti és védi a parancsnok döntéshozatali és 
végrehajtási ciklusát mialatt az ellenfélébe beavatkozik; ezek a műveletek hatékony felderítésen, ve-
zetésen és irányításon, vezetési és irányítási hadviselésen keresztül valósulnak meg, amelyet vala-
mennyi saját rendszer támogat; a hadműveleti vezetés információs műveleteit a katonai hadművele-
tek valamennyi válfaján keresztül valósítják meg.  

37 Információs Korszak = Information Age: Korszak, melyben a társadalmi, kulturális és gazdasági 
minták a decentralizált, nem hierarchikus információáramlásnak felelnek meg; ennek kontrasztját 
képezi a centralizált, hierarchikus társadalmi, kulturális és gazdasági mintázat, amely az Ipari Kor-
szak gyártórendszereinek mechanizáltságát tükrözi.

38 Hierarchikus = hierarchical: az egységek standard katonai szervezetben való elrendezése; az infor-
mációáramlás és a döntéshozatal vertikális hierarchiája jellemzi

39 Üres harcmező = (empty battlefi eld): annak a felfogásnak a leírása, hogy a katona virtuálisan egye-
dül van a harcmezőn; leírja a harcmező megváltozott kinézetét, ahol a katonák szétszóródnak és fe-
dezéket keresnek az egyre nagyobb pusztító képességű fegyverrendszerek elől.
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A hadműveleti körülmények változatossága, a fejlett felszerelés, a megnövekedett ütem és a 
helyzetre vonatkozó ismeretek40 cseréje a feladat végrehajtásához új követelményeket támaszt 
a katonákkal és a vezetőkkel szemben. A jövő harcmezején elérendő siker érdekében, vala-
mennyi parancsnoknak képzettnek kell lenni a katonai hadműveletekben, képesnek arra, hogy 
gyorsan alkalmazkodjon a harcmező időbeli és térbeli változásaihoz.

A katonai-technikai fejlődés eredményei a harcmező mélységi, szélességi és magassági 
kiterjedésének növekedéséhez, a „kiterjesztett hadműveleti tér” kialakulásához vezet, a növek-
vő kiterjedés - az abban lévő kevesebb katonával - egy, a műveletek lefolytatásában jelentke-
ző trend lehet. Képesség az ellenség célbavételére, párosulva a gyors információkezeléssel és 
elosztással, felgyorsítja ezt a jelenséget. A kötelékek törekednek a túlélésre, az erők megóvá-
sára, így még jobban széttagolódnak, hozzájárulva ezzel az „üres harcmezőhöz”. A hadműve-
leti térnek ez a felépítése az összhaderőnemi parancsnok részére egy teljesen integrált, vala-
mennyi dimenziót átfogó hadműveleti tér képét nyújtja, lehetővé téve a célok egyidejű felde-
rítését és megsemmisítését. 

Valószínű, hogy a parancsnokok igyekeznek majd elkerülni a vonalharcászatra jellemző ak-
ciókat, a közelharcot, a merev frontokat és a hosszú hadműveleti szüneteket. A legutóbb le-
zajlott amerikai hadműveletek megmutatták, hogy a mély ütközet előnyösebb az ellenség kö-
vető lépcsőire - beérkezésük sorrendjében - intézett támadás koncepciójánál. Ez az elgondo-
lás arra irányul, hogy a közeli ütközetet egy egyidejűleg végrehajtásra kerülő, átütő erejű tá-
madássá alakítsák át.  

A tűz és a manőver közötti viszony átalakuláson eshet át, ahogy a csúcstechnológiával fel-
szerelt hadseregek nagyobb hangsúlyt helyeznek a harcmezőn egyidejűleg végrehajtott csapá-
sokra a manőverező erők fi zikailag csak rövidebb időszakokra tömörülnek.

A fejlett haditechnika alkalmazása átalakíthatja a katonai hadjáratoknak - mint az egy-
mást követő fázisokból álló hadműveletek sorozatának - megszokott formáját és szerkezetét. A 
fejlett haderők rendelkezni fognak azzal a képességgel, hogy több hadműveleti feladatot hajt-
sanak végre közel egy időben a hadműveletek színterén. Ez az egyidejűség, együttesen a kö-
zel valós idejű katonai és nyilvános kommunikáció mindent átható hatásával elmossa és leki-
csinyíti a háború hadászati, hadműveleti és harcászati szintje közötti hagyományos felosztást. 

„Az egyidejűséget elsőként Granadában tapasztalhattuk, majd annak kihasználását az Igaz 
Ügy hadművelet során Panamában, és a Sivatagi Vihar során Irak ellen.  A Sivatagi Vihar so-
rán egyetlen Kuvaitban elhelyezkedő ellenséges erő sem lehetett biztonságban az egyidejű tá-
madás elől.41 

Az elmúlt két évtized egyik legfőbb tapasztalata, hogy az elektromágneses spektrum és az 
információs tér feletti uralom lényeges hatást gyakorolhat a katonákra, a polgári lakosságra, a 
nemzeti akaratra és a hadászati döntéshozatalra. 

Az informatika fejlődési eredményei és széleskörű elterjedése okán, a jövőbeni hadműve-
letek globális nyilvánosság előtt bontakozzanak ki, következésképpen a katonai hadművele-

40 Helyzetismeret (helyzettudatosság) = situational awareness: képesség pontos és valós idejű informá-
ció birtoklására a saját, ellenséges, semleges és nem harcoló erők helyzetéről; egy közös, helytálló 
kép a harcmezőről, melyet a specifi kus érdekeltségi szintnek, vagy specifi kus igényeknek megfelelő-
en méreteznek. 

41 (FIELD MANUAL 100-5 OPERATIONS, 100-5 TÁBORI KÉZIKÖNYV HADMŰVELETEK)
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tek fontosságukra, kiterjedésükre vagy helyükre való tekintet nélkül globális „színpadon” ját-
szódnak le. Számolni kell azzal, hogy a harcászati tevékenységek, továbbá a katonák és a pol-
gári lakosság viszontagságai egyaránt megnövelt hatást gyakorolnak a hadászati döntéshoza-
talra és drámai módon átalakítják az időről alkotott elképzeléseket - a válságtól a várható akci-
ók terjedéséig, - amely az aktuális hadművelet lefolytatásához szükséges. A hadműveletek va-
lós idejű vizuális képe, legyen az pozitív vagy negatív, befolyásolni fogja a nemzeti akaratot 
és a hadműveletek népszerűsítését.

A hagyományosnak mondott háború törvényeihez és a nemzetközi hadijoghoz viszonyít-
va a közelmúlt történelme a hadviselés kevésbé „civilizálttá” válását - az ENSZ katonák vagy 
külföldiek túszként való felhasználását, vegyi fegyverek használatával való fenyegetést, ál-
lamfők célpontul választását, a területi integritás megsértését, terrortámadásokat, stb. – vetíti 
előre. A közelmúlt konfl iktusai ezt a trendet támasztják alá. Azok az akciók, amelyeket valaha 
bűncselekménynek tekintettek, elfogadottá válnak.

Következésképpen, a háborútól eltérő műveletek környezetében a felderítési adatok beszer-
zése különösen, az ellenséges erők viselkedésének előrejelzése és katonáink képessége az el-
lenséges viselkedés felvázolására és a gyors cselekvésre nehéz kihívásnak bizonyul majd.

ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETEK 

A szakmai és tudományos kutatások eredményei, a válságreagáló műveletek tapasztalatai 
rámutatnak, hogy a jövő katonai műveleteinek jellemzői nem ítélhetők meg csak a szemben-
álló felek gazdasági fejlettségének elemzésével. A regionális, sőt a helyi hatalmak is rendel-
kezhetnek képességgel fejlett katonai technológia alkalmazására. Tevékenységük olyan terüle-
tek felderítési értékelését követelik, amelyek túlnyúlnak a hagyományos hadszíntér korlátain. 
A határok, a jövőbeni műveleteket felsoroló spektrumon belül még jobban elmosódnak, mint 
napjainkban. 

A jelenlegi politikai és technikai trendek az sugallják, hogy - lefolyásukat tekintve - a sike-
res konfl iktuskezelés és konfl iktus lezárás a nemzetközi kötelezettségektől, az egyesített had-
műveletektől42 és a konfl iktusok új formáival szemben tanúsított magas szintű szakmai tole-
ranciától függ majd. 

Összhaderőnemi hadműveletek lényege

A jövőbeni összhaderőnemi hadműveletek lényege az összetevő erők együttműködő integ-
rációjával, az összhaderőnemi alkalmazás hangsúlyos szempontjaival, összhaderőnemi had-
műveleti tér és hadművelet jellemzőivel, a hadműveleti vezetés, irányítás, a vezetési és irányí-
tási struktúra integrációjával, az erők megóvásával írható le.

Az elméleti kutatások és gyakorlati tapasztalatok útján bizonyítottnak tekinthető, hogy az 
összhaderőnemi hadműveletek sikere békében, válságban vagy háborúban az összetevő erők 
hatékony együttműködési képességtől függ. E műveleteket a haderőnemek és más összetevő 
erők számára kell előkészíteni és azokat koncentrált erőfeszítéssel kell vezetni. Az egyeztetett 

42 Többnemzetiségű összhaderőnemi hadművelet = combined joint operation: Egy olyan hadművelet, 
amelyet kettő vagy több ország kötelékei hajtanak végre és ahol legalább két haderőnem elemei vesz-
nek részt. 
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(összhaderőnemi) doktrína teremt alapot az összhaderőnemi erők interoperabilitásának létreho-
zásához.43 A hadműveletek hadműveleti szintjén hangsúlyt kell fektetni a műveletben résztvevő 
összetevő erők együttműködő integrációjára, úgy, hogy a csapatok minden erőfeszítését döntő 
módon a hadműveleti parancsnok célkitűzéseinek elérésére lehessen fordítani. Ez nagymérték-
ben a békeidőben kialakított tervezési és együttműködési eljárásoktól függ. A fő tényezők, ame-
lyek az összhaderőnemi erők képességeit és az összetevő erők integrációját érintik, a felderí-
tés, a műveleti szervezet létrehozása, a vezetés és irányítás, továbbá a szabványosítás, mobilitás, 
a fenntarthatóság és a kiképzés. Hadműveleti szinten a résztvevő erők tevékenységét egységes 
egészként kell elgondolni, megtervezni és vezetni. A hadműveleti parancsnoknak kell vezetnie 
azokat azért, hogy képes legyen átcsoportosítani az erőforrásokat, megteremtve ezzel a fő erőki-
fejtés helyére való összpontosítást. Azért, hogy a szükséges fokú koordináció létrejöjjön az ille-
tékes vezetési pontok között, elengedhetetlen a legszorosabb összekötői kapcsolattartás.

Annak ellenére, hogy a háború törvényszerűségeit a fegyveres küzdelem minden szintjén 
egyformán kell alkalmazni, négy olyan szempont létezik, melyek összhaderőnemi hadművele-
ti szinten külön hangsúlyt érdemelnek. 

A cselekvési szabadság: Doktrínális alapját a NATO Összhaderőnemi Doktrína (AJP-01) 
adja, nevezetesen „a hadműveleti szintű parancsnoktól megkövetelik, hogy megértse a tervet 
és vezesse mindazon tevékenységeket, amelyek a kezdeményezés megragadásához és megtar-
tásához szükségesek a hadászati célok elérése érdekében. Ezért ő fogja meghatározni a főbb 
hadműveletek, harcok és összecsapások jellegét.”  A célok elérése érdekében a hadművele-
ti szintű parancsnoknak nagyfokú cselekvési szabadsága van felelősségi körzetén belül vala-
mennyi tevékenység kigondolása, megtervezése és vezetése terén azért, hogy megszerezze és 
megtarthassa a kezdeményezést.

Az erők gazdaságossága: a műveletre rendelkezésre álló erőforrások - a célok leghatéko-
nyabb elérése céljából történő - megfontolt elosztása. Ez megkönnyíti a hadműveleti szintű erők 
helyzetének megváltoztatását, vagy az erőfeszítések irányának módosítását. Korlátlan erőforrás-
ok hiányában bizonyos kockázatot szükséges felvállalni azon területeken, amelyek nem tartoznak 
az elsődleges célok közé. Az erőkifejtések gazdaságosságának elve azt ismeri fel, hogy ha a döntő 
erőt ott alkalmazzuk, ahol az a legnagyobb eredményt hozza, akkor azok teljesítését nem szabad 
kockáztatni azzal, hogy onnan erőforrásokat vonjunk el kevésbé fontos célkitűzések megvalósí-
tásához. Éppen ezért az erőkifejtések gazdaságosságának elve az erőforrások elosztását úgy tartja 
célszerűnek, hogy azok a parancsnok elsőrendű célkitűzései megvalósulását szolgálják.

Az erőfeszítések összpontosítása: A NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: 
„Amint egy célt főerőkifejtésként határoznak meg, onnantól minden összhaderőnemi tevékeny-
séget, ennek az elérése érdekében kell összpontosítani.”A hadműveleti parancsnoknak azon 
pont ellen kell erőfeszítését összpontosítania, amellyel szemben az a legnagyobb hatást váltja 
ki. Ez a pont,44 vagy pontok csoportja az ellenségnek olyan elemeit foglalja magába, melyek 
szétzilálása, szétrombolása lehetetlenné teszi kitűzött céljaik elérését. 

43 Tóth Sándor: Összhaderőnemi gondolkodás, korszerű vezetés, Sereg Szemle X. évfolyam, 1. szám, 
(2012. január-március) 10. -11. oldal

44 Kulcsfontosságú pont = key point: Olyan koncentrált helyszín vagy létesítmény, amelynek a lerom-
bolása vagy elfoglalása súlyos hatást gyakorolna a háborús erőfeszítésre vagy a hadműveletek sike-
res kimenetelére. 
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Az erők védelme: Alapvető fontosságúnak fog bizonyulni, hozzájárul a harcképesség és a 
cselekvési szabadság megőrzéséhez, az erők gazdaságos felhasználásához.  

ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELET

A műveletben résztvevő erők alkalmazása az összhaderőnemi hadműveleti térben45 valósul 
meg, amely szorosan összefügg a haderőnemi képességek és a hadműveleti vezetés összetevő-
ivel. Az összhaderőnemi hadszíntér térbeli kiterjedésének eredménye, a specifi kus haderőne-
mek funkcionális hadműveleti tereinek érintőleges és egymást átfedő elrendezése. A hadmű-
veleti térnek ez a felépítése az összhaderőnemi parancsnok részére egy teljesen integrált, vala-
mennyi dimenziót átfogó hadműveleti tér képét nyújtja, lehetővé téve a célok egyidejű felde-
rítését és megsemmisítését a változatosan alkalmazható összhaderőnemi harcot megvívó rend-
szerekkel. Fizikai értelemben a hadműveleti tér méreteit az adott kötelék azon maximális ké-
pességei határozzák meg, hogy milyen távolságban képes felderíteni az ellenséget és harcba 
lépni vele. A hadműveleti fegyverrendszerekben és a korszerű optikai rendszerekben elért fej-
lődés, a megnövelt hatótávolság és a digitális elektronika drámai hatást gyakorol majd a had-
műveleti tér harcászati szintjére is. A technológiában elért fejlesztések gyorsabb, könnyebb, 
végzetesebb hatású és nagyobb túlélő-képességű harci rendszerek megjelenéséhez vezetnek. 
Az álcázásban, a könnyű, hordozható híradóeszközökben és a katonák személyi védettségében 
folytatott fejlesztések nagymértékben megnövelik az egyes harcos lehetőségeit.

A jól felszerelt manőver erők - amelyek a parancsnok által meghatározott hadműveleti 
ütemmel tevékenykednek az adott hadműveleti téren belül - az összhaderőnemi fegyverrend-
szerek kibővített eszköztárát fogják felhasználni az ellenség nagyobb távolságból és nagy talá-
lati pontossággal való megsemmisítésére, alapozva az összhaderőnemi vezetés rendszerén ke-
resztül megvalósuló megnövelt helyzetismeretre. 

A „kiterjesztett hadműveleti tér” lehetővé teszi a jövő összhaderőnemi alkalmi harci kötelé-
kének parancsnoka számára a rendelkezésre álló összhaderőnemi harcoló rendszerek egyide-
jű harcba lépését. A hadműveleti tér kiterjesztése biztosítja a manővererők fölényének kiala-
kítását, az ellenség erőinek elérését azok hatótávolságán túl. Ez az elgondolás következetesen 
csatlakozik az egyre „üresebb hadműveleti térhez”, így a kiterjesztés a személyzettel ellátott 
és pilóta nélküli célfelderítő eszközök és a nagy pontosságú közvetlen és közvetett tűzeszkö-
zök terén elért fejlődésen keresztül valósul meg. Jóllehet a tűz nem feltétlenül szükséges a si-
kerhez, az erőknek képeseknek kell lenniük a tűz kihasználására. A hadműveleti tér kiterjesz-
tésének előnyei az ellenséggel szemben:
(a) Az ellenség azonosítása, zavarása vagy megsemmisítése változatos felderítő eszközökkel 

még mielőtt az valójában harcba lépne a saját erőkkel.
(b) A saját erők sebezhetőségének csökkentése a saját erők széttagolásának és ennek megfele-

lően számának növelésével.
(c) A tűzzel és a gyors összpontosítással végrehajtott manőver, melynek célja a nagyobb had-

műveleti tér érzékelése és uralása. 

45 Hadműveleti tér = battlespace: A tér összetevőit a saját és ellenséges erők azon maximális képessége 
határozza meg, mely alapján felderíthetik egymást, illetve dominanciát gyakorolhatnak egymás fe-
lett tűzzel és manőverrel, továbbá az elektromágneses spektrumban.
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A hadműveleti térnek ez az uralása a nagy ütemű, minden időjárási körülmények között 
végrehajtott folyamatos légi – földi - tengeri hadműveleten keresztül valósul meg.

A NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: „Hadműveleti szinten46 az erők ál-
talában összhaderőnemi hadműveleteket hajtanak végre. Ezek érinthetnek komponenseket, 
amelyek a megfelelő katonai és szakértői szolgálatokat, illetve a különféle kormányzati és 
nem-kormányzati ügynökségeket jelenthetnek.”  Összhaderőnemi hadművelet kettő, vagy több 
haderőnem közös katonai műveleteinek integrált tervezése és végrehajtása a funkcionális és a 
hadműveleti terekben, ahol a résztvevő erők képességeiket hozzák a feladathoz. A képességek 
begyakorlott és szelektív összevonása nagy rugalmasságot biztosít a hadműveleti parancsnok 
számára, hogy megfeleljen a kitűzött céloknak. A műveletben résztvevő erők alkalmazása kö-
zös működési koncepciót, doktrínát, harcászatot és eljárásokat47 - azon kívül intézményi, szer-
vezeti, szellemi és rendszer interoperabilitást igényel - úgy, hogy erők és rendszerek összefüg-
gően működjenek a hadászati, hadműveleti és harcászati szinteken.

Az együttes hatékonyság nem jelenti a rendszerek azonosságát, hanem azt, hogy a parancs-
nokot nem korlátozzák az összhaderőnemi erő elemei közötti technikai, vagy elvi korlátok. Az 
összhaderőnemi hadművelet nagy dilemma elé állítja az ellenfelet, ha megkísérli, hogy kivon-
ja erőit az egyik haderőnem csapatainak hatása alól, a másik haderőnem támadásának teszi ki 
magát. A korszerű összhaderőnemi hadviselés változékony és dinamikus, fejleményeit nehéz 
előre látni, a résztvevő erők bevetési körülményei igen változatosak lehetnek, ami rugalmas 
gondolkodását és a légi, földi, tengeri és különleges hadviselési erők egy központi elgondolá-
son és szándékon alapuló, egyesített alkalmazásának fontosságát állítja a műveletek fókuszá-
ba. A NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: „Míg az összes harci erőnek töre-
kednie kell arra, hogy a saját hadműveleteik keretein belül döntőek legyenek, a katonai had-
műveleteket rendszerint optimalizálják az összhaderőnemi kötelék teljes képességének szink-
ronizált alkalmazásával.”  

A célok vonatkozásában történt megegyezést követően az összes résztvevő parancsnoknak 
egyesíteniük kell erőkifejtéseiket a kívánt végállapot elérése érdekében. Az összhaderőnemi 
hadműveletek sikere a tevékenység koordinálásától függ, mivel ennek eredményeképpen ér-
hető el a maximális erőkifejtés. A közös cél, a felelősségek tiszta és egyeztetett megkülönböz-
tetése, valamint mások képességeinek és korlátainak megértése nélkülözhetetlen elemei az 
együttműködésnek.

A résztvevő erők saját doktrínájuk és az összhaderőnemi doktrína alapján tevékenyked-
nek, saját doktrínájuk összhangban vannak az összhaderőnemi doktrínával, abból származta-
tottak. Műveleti tevékenységüket a parancsnoki kapcsolatok, az összhaderőnemi vezetési és 
irányítási rendszer foglalja egységes rendszerbe, úgy a tervezés, mint a koordinálás és az irá-
nyítás során.

46 Háború hadműveleti szintje =  operational level of war: A háborúnak az a szintje, ahol a hadszíntere-
ken vagy a hadműveleti területeken belüli a hadászati célkitűzések végrehajtása érdekében, a hadjá-
ratokat és a nagyobb hadműveleteket megtervezik, végrehajtják és vezetik. 

47 Hadműveleti eljárások = operational procedures: Azok a részletes módszerek, amelyekkel a parancs-
nokság és az egységek végrehajtják a hadműveleti feladataikat. 
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Hadműveleti vezetés,48 irányítás

A NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: „Az összhaderőnemi hadműveletek 
vezetésére és irányítására, az Összhaderőnemi Kötelék parancsnokának és törzsének szabvá-
nyosított eljárásokat és a Szövetség távközlési és tájékoztató rendszerét kell használnia. Ez a 
két folyamat együtt hozza létre a vezetés és irányítás rendszerét, amelyet az Összhaderőnemi 
Kötelék parancsnoka, a törzse és az alárendelt parancsnokok a hadműveletek tervezésé-
re, igazgatására, koordinálására, irányítására, valamint támogatására használnak.”  Az 
összhaderőnemi erők két egymástól lényegében elkülönülő vezetési rendszert (hadművele-
ti, admínísztrativ és logisztikai) működtetnek. A hadműveleti vezetés a műveletek tervezésére, 
koordinálására és irányítására irányul. Az adminisztratív és logisztikai vezetés a tervezés, a be-
szerzés, szállítás, raktározás, a felszerelés, elosztás, evakuálás, ellátás, tábori szolgáltatás, kar-
bantartás, egészségügyi támogatás, személyügy és az elhelyezés feladatainak irányítása, ami 
átfogja és végig vonul a katonai tevékenységek teljes skáláján.  

A NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: „Az Összhaderőnemi Kötelék pa-
rancsnokának a küldetés teljesítéséért viselt felelőssége oszthatatlan, de a jogköröknek az alá-
rendeltekhez való delegálása és azok felelőssége a tevékenységért az elöljáró parancsnok szán-
dékának a támogatása érdekében megfelel a decentralizáció elvének Az összhaderőnemi pa-
rancsnokoknak és törzseiknek a decentralizálás elvét, kell alkalmazniuk.”  A hadműveleti ve-
zetést az összhaderőnemi vezetési és irányítási rendszer egységes rendszerében, az összetevő 
erők harcászati vezetését és irányítását elkülönülő vezetési rendszerben valósítják meg, veze-
tési céljaikat tekintve felelősek a megfelelő alkalmazásért, az összhaderőnemi parancsnok által 
meghatározott saját hadműveleti feladataik teljesítéséért, másrészt erőfeszítéseik beillesztésé-
ért az összhaderőnemi műveletekbe és a más összetevő erőkkel együtt folytatott műveletekbe. 

 A hadműveleti vezetés általános és elvi megközelítésben döntéshozatal, az alárendeltek te-
vékenységekre motiválásának művészete. AAP-6 NATO Glossary of Terms and Defi nitions do-
kumentum meghatározásában a „Hadműveleti vezetés valamely parancsnok számára biztosí-
tott jogkör, az alárendelt parancsnokok részére történő feladatszabásra, az egységek beveté-
sére, az erők újraelosztására, és ha szükségesnek ítéli, a hadműveleti és / vagy harcászati irá-
nyítás megtartására, vagy leadására. A hadműveleti parancsnoklás nem foglalja magában az 
adminisztratív és logisztikai felelősséget”.  

Hadműveleti irányítás valamely parancsnokra átruházott jogkör, az alárendeltségében lévő 
erők olyan irányítására, hogy a parancsnok meghatározott, általában a funkció, idő, vagy az 
elhelyezkedés által korlátozott bevetéseket vagy feladatokat teljesíthessen; továbbá az érintett 
erők bevetésére, valamint az ezen egységek harcászati irányításának megtartására vagy átadá-
sára. A hadműveleti irányítás nem tartalmazza az érintett egységek elemeinek külön alkalma-
zásra való kijelölési jogkört, továbbá az adminisztratív vagy logisztikai irányítást sem.         

48 Hadműveleti vezetés = operational command: Döntéshozatal, a vezetés és a katonák és szervezete-
ik akcióra motiválásának művészete egy feladat végrehajtása érdekében. Magába foglalja a jelenlegi 
és a jövőbeni helyzet megjelenítését, majd az elgondolás megformálását a hadműveletekre az egyik 
állapotból a másikba való eljutás érdekében a lehető legalacsonyabb áron; magába foglalja a felada-
tok megszabását, az erőforrások prioritási sorrendbe állítását és hozzárendelését, kiválasztva a kriti-
kus időt és helyet a cselekvésre, továbbá annak ismerete, hogy hogyan és mikor kell kiigazításokat 
végezni a harc közben.
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 C2 struktúra integrációja a NATO Összhaderőnemi Doktrína meghatározásában: „Az 
összhaderőnemi kötelék parancsnok alakítja ki az összhaderőnemi kötelék parancsnokságá-
nak szervezetét, úgy, hogy a vezetés és irányítás legmegfelelőbb formáját gyakorolhassa. Fi-
gyelembe kell vennie az összhaderőnemi kötelék küldetését, a hozzárendelt feladatokat, vala-
mint az összhaderőnemi kötelék összetételét. Az összhaderőnemi törzsnek magában kell fog-
lalnia, a szükségleteknek megfelelően a résztvevő nemzetek és haderőnemek képviselőit is.” A 
parancsnoki struktúrának biztosítania kell, hogy a haderőnemi összetevők képességeit a leg-
hatékonyabb módon lehessen alkalmazni. A parancsnokság elemei, amelyekbe a haderőnemi 
összetevőket integrálják, jellegük szerint általában funkcionálisak (szárazföldi, tengeri, légi), 
vagy haderőnemiek (hadsereg, haditengerészet, légierő) lehetnek és megfelelően előkészítet-
tek, hogy kielégítsék a velük szemben támasztott követelményeket. A hadműveleti vezetés és 
irányítás módszere lényegében nem más, mint az összhaderőnemi parancsnok parancsnoki 
jogkörének és hatáskörének - csoportosításától függő - gyakorlási módja a harcrendi elemek. 

Komponens módszer alkalmazása indokolt nagyméretű, összetett hadműveletekben, 
vagy amikor a különleges körülmények azt megkövetelik. Ebben az esetben a kijelölt harc-
rendi elemeket egy, vagy több komponens parancsnok hatáskörébe csoportosítják, akik az 
összhaderőnemi parancsnok alárendeltjei. Az összhaderőnemi parancsnok e harcrendi elemek 
felett a komponens parancsnokok révén gyakorolja hatáskörét. Az összhaderőnemi parancs-
nok és komponens parancsnokai támogatást igényelnek a törzstől, valamint irányítási eszkö-
zöket; ezek méretben és összetételben különbözőek lehetnek. Az összhaderőnemi és/vagy had-
erőnemi (komponens) parancsnokságok irányítják a hadműveleteket. A parancsnoki struktú-
rának biztosítania kell a tűzerő összehangolását a támadó rendszerekkel, továbbá a haderőne-
mek fegyverrendszereinek és működésének teljes integrációját. 

Az összhaderőnemi parancsnok gyakorolhatja a parancsnoki jogkörét közvetlenül is a 
számára kijelölt erők, egységek vagy harcrendi elemek felett.  Ennek gyakorlása során megfe-
lelő egyesített törzzsel kell rendelkeznie. Általában tanácsot a törzsbe beosztott tisztek és/vagy 
az alárendelt harcrendi elemeket vezető tisztek adnak a parancsnoknak. Az irányításnak a pa-
rancsnok által hatékonyan menedzselhető feszessége nagymértékben függ egyesített törzsének 
kapacitásától és a számára elérhető szolgáltatásoktól. A parancsnoknak tekintetbe kell vennie 
az irányítás valódi, vagy potenciális feszességét és a részletes vezetés kiterjedését.  

A nemzeti védelem rendszerében a hadműveletek szintjeihez rendelt tervezési, vezetési és 
irányítási feladatok végrehajtásának teljes felelőssége a nemzeti parancsnokoké49. A Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság mind a béke, mind a műveleti vezetés és irányítás 
rendszerében kétszintű (hadműveleti-, harcászati szintű) vezetési funkciót tölt be.  Ennek gya-
korlása során megfelelő egyesített törzzsel, szárazföldi, légierő és logisztikai törzs elemekkel 
rendelkezik a közvetlen irányítási módszer alkalmazásához.

Az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka a hadműveleti szintű összhaderőnemi 
vezetés és irányítás parancsnoki jogkörét a tervezés, koordinálás és irányítás funkció gyakor-
lásával közvetlenül, a harcászati szintű haderőnemi és logisztikai vezetés és irányítás parancs-
noki jogkörét a tervezés, koordinálás és irányítás funkció gyakorlásával a haderőnemi és lo-
gisztikai erők főnökei útján gyakorolja az alárendelt erők, egységek vagy harcrendi elemek fe-

49 Nemzeti parancsnok = national commander: Területi vagy funkcionális nemzeti parancsnok, aki nor-
mális esetben nem tartozik a szövetséges alárendeltségi rendbe.



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA 23

lett. A műveleti vezetés és irányítás a tervezés, koordinálás és irányítás funkció gyakorlásával 
a vezetési pontokon valósul meg. A hadműveleti és harcászati szintű vezetés és irányítás már 
békében is kapcsolódik a NATO légi vezetési és irányítási rendszeréhez.

A jövő ismereten alapuló hadviselésének általános és egyöntetű mintázata az összhaderőnemi 
látásmód.50 A siker megköveteli valamennyi haderőnemi és funkcionális összetevő részéről 
megnyilvánuló erőkifejtés egységét, hogy a főerőkifejtést az ellenség hadászati súlypontjá-
ra koncentrálják.  

Hatásalapú összhaderőnemi műveletekben a vezetés és irányítás fő tevékenységei: célok 
és prioritások meghatározása, a felderítési követelmények és feladatok harmonizálása, célok 
azonosítása és követése, időbeni és összehangolt bevetések végrehajtása és a hatások megfi -
gyelése, kiértékelése. Az összhaderőnemi parancsnok optimalizálja és szinkronizálja minden 
egyes összetevő képességét a művelet hatékonyan végrehajtása érdekében. A legutóbbi had-
műveletek jellemzői megerősítették, hogy a jövő harcának félreérthetősége és komplexitása 
összhaderőnemi vezetési képességeket követel meg, és az erők elhelyezésére való koncentrá-
lás helyett, az erők által gyakorolt hatás összehangolása került előtérbe. 

Az összhaderőnemi műveletek hatás alapú megközelítése az erők integrált alkalmazását je-
lenti, igénybe véve a katonai és nem katonai kapacitásokat is. Az összetett összhaderőnemi 
műveleti környezet minden szintjén elengedhetetlen a rendelkezésre álló összes erőforrás in-
tegrálása siker érdekében. Az ok és a hatás összefüggésének kellő fi gyelemmel kisérése és be-
látása elengedhetetlen az erőfeszítések, manőverek és az összhaderőnemi tűztámogatás össze-
hangolása érdekében.

A haderőnemek fegyverrendszereinek51 és működésének teljes integrációja, a tűzerő táma-
dó rendszerekkel való összehangolása, az integrált cél- és tűztervezési módszerek és a pusz-
tító eszközök megnövelt pontossága, lehetővé teszi a kívánt hatások elérését és a nem kívánt 
hatások elkerülését.

Az összhaderőnemi hadműveletekben - a hadműveleti vezetéssel és a hadművele-
ti térrel kölcsönhatásban, - a fegyverrendszerek integrációja, a tűzerő összehangolása, a 
mély és egyidejű támadás megnövelt követelményeket támaszt a felderítő rendszerek-
kel szemben. 

A videóval, fi lmnélküli kamerával és infravörös radar (FLIR) technológiával felszerelt pi-
lóta nélküli légi járművek (angol rövidítéssel UAV-ék) - a legalacsonyabb harcászati szinte-
ken is alkalmazhatók és többféle más szenzorral és földi állomással összeköthetők. Ezek az ér-
zékelők fogják nagy pontossággal az ellenség helyzetét megállapítani, azt azonosítani, majd 
mozgását követni. A pilóta nélküli légi járművek fegyverhordozóként is szolgálhatnak, ame-
lyek érzékelik, lokalizálják, azonosítják, majd megtámadják a célokat, és ezt követően értéke-
lik a csapást. A célfelderítő rendszerek jelentős része, „érzékelő-tűzfegyver” kapcsolattal fog 
rendelkezni a közvetlen, közvetett és összhaderőnemi támadófegyverek irányába. Ezek a jö-
vőbeni felderítő-, továbbá aktív és passzív célfelderítő és ellenőrző rendszerek a harctér átfo-

50 Tóth Sándor: Összhaderőnemi gondolkodás, korszerű vezetés, Sereg Szemle X. évfolyam, 1. szám, 
(2012. január-március)

51 Fegyver rendszerek = weapon(s) system: Egy vagy több fegyvernek az önálló működésében szüksé-
ges összes kapcsolódó eszközzel, anyaggal, szolgáltatással, személyi állománnyal, valamint a szállí-
tó-célba juttató és telepítési (ha van) eszközökkel való kombinációja. 
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gó megfi gyelését nyújtják a parancsnok részére, lehetővé téve a saját erőkre mért csapást meg-
előzését és összhaderőnemi harctéri csapásértékelést.

Az elektromágneses spektrum feletti fölény52 kialakítása, az elektronikai hadviselés53 te-
rén folytatott előkészítés normál esetben megelőzheti a szárazföldi és légi hadműveleteket, de 
végrehajtható a hadművelet közben is. A vezetési és irányítási hadviselés (angol rövidítéssel 
C2W)54 adott esetben helyettesítheti a légi fölény kezdeti kivívásának szükségességét, mint a 
hadműveletek alapvető fontosságú első lépését.

Az összhaderőnemi, a mélységre irányuló és egyidejű támadás részét képező nagypontos-
ságú csapásmérő akciókat meghatározott hadműveleti és harcászati célok elérése érdekében 
fogják megtervezni és az összhaderőnemi parancsnok optimalizálja, szinkronizálja a haderő-
nemek képességeit. Ez megkövetelheti a jelenlegi összhaderőnemi tűztámogatás koordinálása 
paradigmájának vizsgálatát és szükségszerinti újraértékelését.

 Ezek a hadműveletek alakíthatják a mélységről, a közeli területről és a mögöttes területről 
kialakított jelenlegi felfogást is. A mély és egyidejű támadás elgondolása alkalmazható a kato-
nai jellegű, háborútól eltérő műveletek esetén is. Legyen cél a szárazföld vagy a lakosság el-
lenőrzése, vagy az infrastruktúra természeti katasztrófát követő gyors helyreállítása, az egye-
sített haderők számára kötelező megteremteni az egyidejű ellenőrzést a teljes műveleti térben. 
Kimutatható, hogy az egymást követő hadműveletek több esetben túl sok időt adtak a béke-
fenntartással szembenálló erőknek, és így szükségtelenül meghosszabbították a szenvedést a 
segítségnyújtó műveletek során. 

Bár vezetési és irányítási hadviselés adott esetben helyettesítheti a kezdeti légi fölény55 kiví-
vásának szükségességét, mint a hadműveletek alapvető fontosságú első lépését, a légtér feletti 
ellenőrzés kívánt szintjének elérésére és fenntartására a hadműveletek teljes időszakában szük-
ség van. A légierő légi támadó és védelmi jellegű műveleteivel hatékonyabbá és biztonságosab-
bá teszi az összhaderőnemi, benne a szárazföldi műveletek végrehajtását, hozzájárul a saját erők 
mozgásszabadságának biztosításához és az ellenség összhaderőnemi támadó képességének kor-
látozásához. A légtér feletti ellenőrzés kívánt szintjének elérése és megtartása szabadságot biz-

52 Spektrumfölény =  spectrum supremacy: az elektromágnese spektrum megkívánt része feletti ellen-
őrzés, mely lehetővé tesz a katonai erő hadműveleteit.

53 Elektronikai hadviselés = electronic warfare: Az elektromágneses energia felhasználását abból a cél-
ból magában foglaló katonai tevékenység, hogy az elektromágneses spektrumot meghatározza, ki-
használja és csökkentse vagy megelőzze annak az ellenség által történő felhasználását, továbbá a sa-
ját erők számára biztosítsa annak hatékony használatát. 

54 Vezetési és irányítási hadviselés = (command and control warfare - C2W): a hadműveleti biztosítás, a 
katonai megtévesztés, a pszichológiai hadműveletek, az elektronikai hadviselés és a fi zikai megsem-
misítés integrált alkalmazása, amelyet kölcsönösen támogat a felderítés az ellenséges vezetés és irá-
nyítás felé az információ meggátolásával, befolyásolásával vagy degradálásával, mialatt a saját ve-
zetést és irányítást megvédi a hasonló tevékenységektől. A C2W megvalósul a katonai hadműveletek 
valamennyi fajtájában és a háború minden szintjén.

55 Légi fölény = air superiority: A légi-harcban (légi hadviselésben) az egyik erőnek a másik erő felet-
ti túlsúlyának a foka, amely lehetővé teszi az első erő, továbbá a hozzátartozó szárazföldi, tengeri és 
légi erők hadműveleteinek, egy adott időben és helyen, a szembenálló erő, akadályozó beavatkozása 
nélküli, végrehajtását. 
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tosít az összhaderőnemi parancsnoknak, hogy eredményes támadást indítson, hogy szárazföldi 
erői ellenséges légi hatás nélkül tevékenykedhessenek. A légierő közvetlen támadó légi támoga-
tást nyújthat a szárazföldi manőver erők műveletéhez, annak részeként légi lefogást56 hajt végre 
a Tűztámogatás koordinációs vonalán (FSCL)57 túli célokra és közvetlen légi támogatást58 nyújt-
hat a Saját csapatok peremvonala (FLOT)59 és a Tűztámogatás koordinációs vonala (FSCL) kö-
zött a szárazföldi manőver erőknek az összhaderőnemi tűztámogatás60 részeként. 

Az összhaderőnemi célok eléréséhez elengedhetetlen a szárazföldi erőknek nyújtandó olyan 
támogatás, amely különböző formában valósulhat meg és a haderőnemek kijelölt erőinek kö-
zös, illetve egyesített alkalmi kötelékekben való tervezését, közös alkalmazását igényli.

A légi mozgékony műveletek a szárazföldi erők számára megnövelt mozgékonyságot biz-
tosítanak helikopterek alkalmazásával. A légi mozgékony művelet teszi lehetővé a parancsnok 
számára, hogy a helyzet változása okán gyorsan reagáljon a harcmező teljes szélességében és 
mélységében. Ez a képesség hozzájárul, hogy az ellenségtől átvegye a kezdeményezést, és biz-
tosítja a tevékenység szabadságát.

A szárazföldi manőver-, tűztámogató, repülő és helikopter erők vezetési-irányítási rendszer 
alrendszereinek illeszkednie kell az összhaderőnemi és haderőnemi vezetési és irányítási rend-
szerekhez, együtt kell működniük a hadműveleti és harctéri kommunikációs rendszerekben, 
biztosítva a légtérgazdálkodásban és légi irányításban résztvevő vezetési elemek, az előretolt 
repülésirányítók,61 a repülőeszközök, a szárazföldi manővererők és azok parancsnokai, vala-
mint valamennyi tűztámogató elemmel történő kapcsolattartást.

A jövőbeni összhaderőnemi hadműveletek lényegi összetevője, sikerének egyik feltétele az 
erők védelme, a kutatók véleménye szerint alapvető fontosságúnak fog bizonyulni, és hozzájá-
rul a harcképesség megőrzéséhez.

56 Légi lefogás = air interdiction: Az ellenséges katonai potenciál lerombolása, semlegesítése vagy kés-
leltetése érdekében, mielőtt az még hatásosan a baráti erők ellen fordulhatna, a baráti erőktől olyan 
távolságra végrehajtott légi harctevékenység, mely távolságra nem szükséges minden egyes légi be-
vetést részleteiben egyeztetni a baráti erők tüzével és mozgásával. 

57 Tűztámogatási koordinációs vonal = fi re support coordination line: Az illetékes szárazföldi parancs-
nok által, nem az ő irányítása alá tartozó, de a folyamatban lévő harctevékenységekre befolyást gya-
korolható tűz koordinációjának biztosítása érdekében létrehozott vonal. A tűztámogatási vonalat a 
felszíni célok elleni, akármilyen típusú lőszert használó légi, szárazföldi vagy tengeri fegyverrend-
szerek tüzének koordinációjára alkalmazzák. A tűztámogatási koordinációs vonalnak jól megkülön-
böztethető tereptárgyakat kell követnie. A vonal kialakításáért egyeztetni kell az illetékes harcászati 
légierő parancsnokkal és a többi támogató elemmel.

58 Közvetlen légi támogatás = close air support: Olyan ellenséges célok elleni légi harctevékenység, 
amelyek a saját erők közvetlen szomszédságában helyezkednek el, és amelyek megkövetelik a min-
den egyes légi bevetésnek, a saját erők tüzével és mozgásával történő részletes egyeztetését. 

59 Saját csapatok elülső vonala = forward line of own troops: Olyan vonal, amely bármilyen katonai te-
vékenységben a saját erő legelső állásait jelzi egy adott időpontban.

60 Kun Szabó István mérnök dandártábornok: A NATO elvek szerinti légi támogatás helye és szerepe az 
integrált tűztámogatás rendszerében, Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/1. szám 7.-10. oldal 

61 Repülésirányító = air controller: A saját körzetén belül, a rábízott repülőgépek irányítására (rádió, lo-
kátor vagy más eszközök alkalmazásával) kiképzett és szolgálatba állított egyén



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA26

A biztonság62 növeli a cselekvési szabadságot azáltal, hogy korlátozza az ellenséges tevé-
kenység és fenyegetés okozta sebezhetőséget. Az aktív és passzív rendszabályok segítik a kri-
tikusan fontos információk eltitkolását az ellenség elől, ráadásul megtévesztik és megakadá-
lyozzák ellentámadó akcióit. A hadműveletekben a megtévesztés közvetlen módon hozzájá-
rulhat a meglepés eléréséhez és közvetve a gazdaságos erőkifejtéshez és a biztonsághoz, csök-
kentheti az idő, az erőkifejtés, az erőforrások ráfordítási mértékét, a veszteségeket.

A hadműveleti biztonság olyan folyamat, amely aktív és passzív eszközök felhasználásá-
val megfelelő biztonságot nyújt egy katonai hadművelet, vagy gyakorlat számára azáltal, hogy 
megfosztja az ellenséget a saját csapatok elhelyezkedésének, képességeinek és szándékainak 
ismeretétől.

A harcászati és hadszíntér szintű rakétavédelmet az ellenség nagy-, közepes- és rövid ha-
tótávolságú lövedékei és ballisztikus rakétái63 ellen szövetségi szinten tovább kell fejleszteni. 
A hatékony légvédelem kialakítását tovább kell folytatni a cirkáló rakéták, pilóta nélküli re-
pülőeszközök és távvezérelt repülőeszközök ellen, továbbá fejlett rendszabályok kidolgozása 
szükséges a saját erőkre mért csapás megelőzése érdekében.

ÖSSZEFOGLALÁS

A következő évtized továbbra is kihívásokat és lehetőségeket teremt a Magyar Honvédség 
számára a nemzet szolgálatában, miközben globális, regionális, geostratégiai, gazdasági és 
társadalmi változások veszik körül, változásokat tapasztal a fegyveres erők alkalmazásában. 
A változások a jövő világának, konfl iktusainak és a katonai erők ezekben játszott szerepének 
szélesebb megértését követeli meg. A potenciális ellenfelek változatos körének felismerése, a 
megváltozott politikai és földrajzi körülmények, a katonai műveletek méretei és változatossá-
ga, követelményként támasztja felfogásunk és ismereteink bővítését a háborúról és a háború-
tól eltérő műveletekről. Felkészültnek kell lennünk gyors, döntő jelentőségű, technológiailag 
magas szintű hadműveletekben való részvételre, készen kell állnunk korlátozott, gyakran el-
nyúló műveletek végrehajtására is. 

 Ezzel a kihívással együtt jár az a felismerés, hogy folytatnia kell a folyamatosság, a válto-
zás és a fejlődés folyamatát annak érdekében, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, hogy növek-
vő hadműveleti lehetőségekkel rendelkezzünk.  

A változás kihívásainak kezelése soha sem könnyű. A kihívások őszinte és szakszerű érté-
kelésre szólítanak fel, hogy hol tartunk, és hogy hová kell eljutnunk. Továbbra is követelmény 
és hosszú távú elkötelezettség az olyan vezetők és katonák képzése, olyan felszerelés és szer-
vezetek kifejlesztése, amelyek képesek a felvázolt típusú hadműveletek végrehajtására, a mű-
veletekben való sikeres részvételre. 

62 Hadműveletek biztonsága = operations security: Egy katonai tevékenység vagy gyakorlat részére, 
passzív és aktív eszközök alkalmazásával történő megfelelő biztonságnyújtási folyamat, amely az el-
lenséget meggátolja abban, hogy információkat szerezzen a saját erők csoportosításairól, képessége-
iről és szándékairól. 

63 Ballisztikus rakéta/lövedék = ballistic missile: Minden olyan rakéta (lövedék), amely az emelkedés-
hez nem használ aerodinamikai felületet, és amelyik a tolóerő megszűnése után továbbra is balliszti-
kus röppályát követ.
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KONKLÚZIÓ

A nemzetközi és hazai, többek között az Összhaderőnemi Parancsnokság, mint tudományos 
kutatóhely szakmai és tudományos kutatásainak eredményei, továbbá a válságreagáló műve-
letek tapasztalatainak feldolgozása rámutat arra, hogy a jövő hadműveleti környezetének har-
ci-, hadműveleti jellemzőinek vizsgálatát, a katonai műveletek változó végrehajtásának mód-
ját, formáját és ütemét, az összhaderőnemi szemléletet és gondolkodási módot a tudományos 
kutatások fókuszába kell állítani. 

Fontosnak ítélem az alkalmi harci kötelékek és harccsoportok kialakításának, alkalmazá-
sának, felkészítésének és vezetésének, a jövőbeli háborútól eltérő műveletekben az elhúzódó 
válságkezelésre való felkészülés, a stabilizáció és az újjáépítésben való részvétel katonai és 
együttműködési, a békefenntartás, az országépítés és a segítségnyújtó műveletek katonai fel-
adatainak vizsgálatát és elemzését.

         A szakmai kutatások és a szakmai munka középpontjába parancsnoki és törzsmunka 
körülményeinek és tartalmának vizsgálatát, a harc-, hadművelet előkészítésével és megvívásá-
val kapcsolatos elméleti és gyakorlati szabályok elemzését, a gyakorlati tapasztalatok feldol-
gozását célszerű állítani. A kutatások eredményeinek és a tapasztalatok feldolgozásával a vál-
tozásokhoz igazítani a parancsnokok és törzsek, a katonák és a csapatok felkészítését és ki-
képzését.

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság az elmúlt években a „Sereg Szemle” szakmai-tu-
dományos folyóiratában biztosította és a jövőben is negyedévenkénti rendszerességgel bizto-
sítja a szakmai és tudományos kutatások eredményeinek közzétételét. Az Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság, mint tudományos kutatóhely 2012-ben a szervezeti érdekekkel egybeeső tudo-
mányos kutatásokat helyezi előtérbe. A 2012. évi kutatói pályázat meghirdetésénél előtérbe 
helyezi azokat a pályaműveket, amelyek illeszkednek az MH ÖHP és alárendelt katonai szer-
vezetei alaprendeltetéséből eredő, a katonaélet profi ljába tartozó feladatokhoz. Mindezeken 
túl – hogy elismert és elfogadott kutatóhellyé váljon – folytatja a hosszú távú tudományos-ku-
tatói együttműködés kialakítását a régióban lévő felsőoktatási intézményekkel, kutató műhe-
lyekkel, valamint a Stratégiai Védelmi Kutató Intézettel. Kiemelt feladatnak tekinti az együtt-
működés kialakítását és elmélyítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem karaival, elsősorban 
annak Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával. Aktív kezdeményező szerepet kíván be-
tölteni a 2011-ben megalakult HM-MH Tudományos Munkacsoportjában.
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Varga Csaba dandártábornok a szolnoki Kilián György Repülő Mű-
szaki főiskolán 1986-ban szerez diplomát. Első csapattiszti beosztást 
Szolnokon, a Vegyes Szállítóhelikopter Dandárnál kap, ahol – hűséges 
típus – 24 éven keresztül, 2010-ig szolgál különböző beosztásokban. 
Közben törzstiszti tanfolyamot végez a ZMNE-n, majd az egyetem lég-
védelmi és repülő szakán szerez egyetemi diplomát. Különböző tanfo-
lyamokat végez Németországban, illetve felsővezetői tanfolyamot Ró-
mában. 2008-ban 6 hónapig a Kabul Nemzetközi repülőtér parancsno-
ka Afganisztánban. 2010-ben – 2040 repült órával a háta mögött – a 
Helikopter Bázis parancsnokhelyettesi beosztásából kinevezik az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök helyettesének, majd 2011-
től a parancsnokság törzsfőnöki beosztását látja el.

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon a műveleti vezetési rendszer átalakítása során az 
elmúlt időszakban áttekintésre került címben olvasható összhaderőnemi hadműveletek veze-
tése és irányítása, a műveleti parancsnok vezetési és irányítási jogköre, a jogkörök delegálása. 
Cikkemben ezen területeket a vezetés-irányítással szemben támasztott követelmények a MH 
ÖHP vezetési rendszerében alkalmazott alapelvein keresztül fogom bemutatni.

Mind a NATO AJP-1 Összhaderőnemi doktrínában mind a magyar Ált/27 Összhaderőnemi 
doktrína 2. kiadásában megfogalmazottan az összhaderőnemi hadműveletek vezetési alapel-
vei: 

a vezetés 
– egysége, 
– folyamatossága, 
– integrálása, 
– az egyértelmű vezetési lánc, 
– a decentralizáció, valamint 
– az együttműködés és kölcsönös megértés.
A Magyar Honvédség Ált/27 Összhaderőnemi doktrína 2. kiadásában rögzítettek szerint:
„A Vezetés és irányítás: Egymással szoros kapcsolatban lévő, de nem szinonim fogalmak. 

A vezetés jogi kategória, melynek gyakorlása egyszemélyi felelősséghez kötött. Az irányítás a 
parancsnok által gyakorolt jogkör, amely az alárendeltre átruházható. Ebben az esetben a pa-
rancsnok az irányítás kérdéseibe nem avatkozhat bele. A vezetés és irányítás rendszerét a pa-
rancsnok és a törzs alkalmazza a hadműveletek előkészítése és végrehajtása során.”

VARGA CSABA DANDÁRTÁBORNOK: AZ 
ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETEK VEZETÉSE ÉS 

IRÁNYÍTÁSA, A MŰVELETI PARANCSNOK VEZETÉSI ÉS 
IRÁNYÍTÁSI JOGKÖRE, A JOGKÖRÖK DELEGÁLÁSA.
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1. ábra Vezetés irányítás folyamata és funkciói AJP-1 szerint.

EGYSÉGES ÉS DECENTRALIZÁLT VEZETÉS

Az első két alapelv melyet szeretnék kibontani az egységesség és a decentralizálás.
A vezetés egységessége nem mást jelent, mint hogy a műveletek végrehajtásába beosztott 

erők egy parancsnok vezetése alatt állnak, akinek a felelőssége is egy és oszthatatlan. Általá-
nosságban kimondható, hogy egy vezető mintegy 6 -10 alárendeltet tud hatékonyan közvetle-
nül vezetni. Az ennél több alárendelt túltölti a vezetőt és törzsét információval valamint veze-
tési feladatokkal, ami „vezetési köd” kialakulásához vezethet, illetve felléphet a túlterhelődés, 
a feladatok torlódásának veszélye. 

Kézenfekvő következtetés, hogy a vezetés ködének elsőrendű ellenszere a vezetés megtar-
tása mellett az irányítás jogköreinek leadása illetve az alárendeltek autonómiájának növelése. 
Ez az MH ÖHP esetében a haderőnemi főnökök irányítási jogkörének kialakításával, illetve az 
alárendeltek vezetésében alkalmazott küldetés-orientált vezetésben valósul meg. 

A haderőnemi főnökök a parancsnok parancsai alapján koordinálják és irányítják a megsza-
bott feladatok végrehajtását és folyamatosan informálják a parancsnokot az eredményekről.

Az alárendeltek esetében a bizalmi elven működő küldetés-orientált vezetés lecsökkenti a 
beérkező nyers információ mennyiségét. A parancsnok elfogadja az alárendeltek értékeléseit, 
és inkább azok feldolgozásával a felülről és oldalról érkező információk fúziójával és új kö-
vetkeztetések levonásával foglalkozik. Ugyanígy a törzs tehermentesül a többszintű tervezés-
től, a mikromenedzsmenttől. A leterheltség csökken, a vezetés a célok, irányok meghatározá-
sára fókuszál.  

Az ezeket az elveket követő vezetés a szervezet egységes célját egymással összefüggő, egy-
mást támogató részcélkitűzéseket elérő szintekre tagozódik.
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2. ábra A vezetés szintjei.

A jogszabályi hátterét vizsgálva a Honvédség irányítása és vezetése hátterét, az a Honvéde-
lemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intéz-
kedésekről szól 2011. évi CXIII.tv. VII. fejezetében került szabályozásra.

A 48. § a parancsnok, mint egyszemélyi vezető szolgálati hatáskörét, felelősségét és helyet-
tesítését a 49.§ a parancs és parancsadás jogát szabályozza.

További részletszabályokat tartalmaz a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet. A Hon-
védelem ágazati irányítása, a Magyar Honvédség irányítása és vezetése című II. fejezetében a 
honvédelemért felelős miniszter feladat és hatáskörétől a Magyar Honvédség középszintű ve-
zető szervéig szabályozza a feladat és hatáskörök elosztását. A műveleti parancsnok vezetési 
és irányítási jogköreire, a jogkör delegálására vonatkozó törvényi, illetve rendeleti szabályo-
zás a jogforrások rendszerében nem található. 

A NATO doktrínák és STANAG-ek és doktrínák azonban konzekvensen alkalmazzák ve-
zetés-irányítás delegálási szintjeit és módjait, illetve a magyar hadműveleti tervezésben is is-
mert az át-alárendelés fogalma. Mi jelenlegi kidolgozó feladatinkban – az MH törzsszolgálata 
szabályzatban, és az MH Szárazföldi Harcszabályzatában – ennek a két rendszernek az egye-
sítését fogalmazzuk meg.

A nemzeti műveletekben a műveleti vezetésre kijelölt parancsnok a saját szervezet-
szerű alárendeltjei fölött teljes körű parancsnoki jogkört gyakorol. Ez a Szervezetszerű 
alárendeltség (NATO terminológiában a Full Command), ami átfogja a katonai műveletek és 
igazgatás valamennyi kérdését. 

A műveletek támogatására időben és hatáskörben korlátozva kaphat – nemzeti, vagy szö-
vetségesi - más parancsnokok szervezeti alárendeltségében lévő katonai szervezeteket át-alá-
rendeléssel, melyek formái lehetnek:

Hadműveleti irányítási jogkör (hadműveleti támogató alárendeltség), OPCON (Operational 
Control), mely nem más mint a valamely parancsnokra átruházott jogkör az alárendeltségébe így 
átadott erő irányítására, meghatározott, általában a funkció, idő, vagy az elhelyezkedés által kor-
látozott műveletek végrehajtására; A parancsnok jogosult ezen egységek harcászati irányításá-
nak átadására, de nem jogosult az érintett alegység megbontására, egyes elemeinek külön alkal-
mazásra való kijelölésére illetve nem feladata az adminisztratív vagy logisztikai irányítás sem.

Hadműveleti vezetési jogkör (hadműveleti megerősítő alárendeltség), OPCOM 
(Operational Command), mely nem más, mint a valamely parancsnokra meghatározott műve-
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letek végrehajtása érdekében átruházott jogkör az alárendeltségébe így átadott erő vezetésé-
re, az alegység alkalmazására, akár annak szervezetének megbontásával, harcászati irányítá-
sának vagy vezetésének leadásával. Jellemzője az átadott alegység közvetlen vezetése, a pa-
rancsnok küldetésének végrehajtásához szükséges feladatok részletes, rendszerint helyi veze-
tése és irányítása. 

Harcászati irányítási jogkör (harcászati támogató alárendeltség), TACON (Tactical 
Command), mely nem más, mint a valamely parancsnokra meghatározott küldetés vagy fel-
adatok végrehajtása érdekében átruházott jogkör az alárendeltségébe így átadott erő irányítá-
sára. A parancsnok nem jogosult az érintett alegység megbontására, egyes elemeinek külön al-
kalmazásra való kijelölésére illetve nem feladata az adminisztratív vagy logisztikai irányítás 
sem.

Harcászati vezetési jogkör (harcászati megerősítő alárendeltség), TACOM (Tactical 
Command), mely nem más, mint a valamely parancsnokra meghatározott küldetés vagy fel-
adatok végrehajtása érdekében átruházott jogkör az alárendeltségébe így átadott erő vezetésé-
re, az alegység alkalmazására, akár annak szervezetének megbontásával. Jellemzője az átadott 
alegység közvetlen vezetése, a parancsnok küldetésének végrehajtásához szükséges feladatok 
részletes, rendszerint helyi vezetése és irányítása. 

Gyakorolhat ezen kívül a neki kijelölt hadműveleti területen tevékenykedő más katonai 
szervezetek felett Adminisztratív irányítást, ADCON (Administrative Control), ami az alá-
rendelt, vagy más szervezetek feletti hatáskör jogkör gyakorlása, olyan igazgatási és admi-
nisztratív ügyekben, mint a személyügy, ellátás, szolgáltatás és kiszolgálás, illetve más ügyek-
ben, melyek nem tartoznak az alárendelt vagy más szervezetek a harcfeladatába.

Az összhaderőnemi parancsnok a komponensek közvetlen vezetési rendszerében, amit az 
MH ÖHP is alkalmaz, nem delegálja a műveleti vezetési jogköröket tovább, komponens pa-
rancsnokok nem jelennek meg. Az MH ÖHP parancsnok hadműveleti parancsot ad ki, amely-
ben szerepel az adott feladatra bevont erők szervezete, azok feladatai, alá és fölérendeltségi vi-
szonya, a vezetés rendje.

A fenti szigorúan szabályozott viszonyokon túl együttműködési kapcsolatok is szabályo-
zásra kerülnek egy adott művelet során. A végrehajtásba bevont szervezetek parancsnokai fon-
tos, hogy értsék helyüket, szerepüket a műveleti parancsnok elgondolásában, ezért az MH 
ÖHP műveleti terveiben meghatározásra kerül a támogató és támogatott parancsnok.

A Támogatott parancsnok az adott műveletekre vagy harcfeladatra kijelölt alegységek pa-
rancsnokai közül az, amelyik felelős az elöljáró szándékának eléréséért, a tevékenységét a fő 
erőkifejtés irányában folytatja. A feladat végrehajtás üteme az ő tevékenységéhez igazodik, a 
támogató parancsnokok tevékenysége az ő sikerét segíti.

A Támogató parancsnok az adott műveletekre vagy harcfeladatra kijelölt alegységek ösz-
szes azon parancsnokai, akik nem támogatott parancsnoknak lettek kijelölve. A feladat végre-
hajtásuk sikeressége a támogatott parancsok sikerével mérhető.

A decentralizált vezetés kulcsa modern katonai irányítás alapelve, a küldetés-orientált 
vezetés, a műveleti feladatok végrehajtását azok céljainak elérésén keresztül állítja a közép-
pontba. A parancsnok az alárendelteknek pontosan szabályozott formában meghatározza a kül-
detését, annak végrehajtásának módját azonban már azok saját döntéshozatali eljárásukban ha-
tározzák meg. A végrehajtáshoz megigényelt erőforrásokat az elöljáró a rendelkezésére bo-
csátja, majd a feladat nagyfokú önállósággal kerül végrehajtásra. Amíg a végrehajtás a jóváha-
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gyott kereteken belül marad (a végrehajtó nem tér el meghatározott a harcfeladattól, illetve a 
várható eredmény az elöljáró szándékát valósítja meg, valamint amíg fennáll a sikeres befeje-
zés lehetősége) addig elöljárója nem avatkozik be a feladat-végrehajtásba. 

A küldetés –a NATO-ban használt „mission” szó értelmezése ebben a kontextusban három 
szóval értelmezhető:

Misszió – az adott katonai funkcionális terület legmagasabb szintű, több komplex tevé-
kenységet összegző feladata – stratégiai szint feladatának megnevezése

Küldetés – az adott funkcionális terület középszintű több tevékenységet összegző felada-
ta – a műveleti szint feladatának megnevezése

Harcfeladat – Az adott funkcionális terület végrehajtói szintű feladata – a harcászati szint 
feladatának megnevezése

3. ábra Misszió fogalma.

A küldetés-orientált vezetés fő jellemzői a feladatban résztvevő vezetési szintek közös erő-
feszítése, a decentralizált vezetés, a feladat és az elérendő célok közös értelmezése, a bizalom, 
hogy a rendszer elemei ennek a közös célnak érdekében tevékenykednek a gyorsan és élesen 
változó helyzetekben is, valamint a feladatot értő parancsnokok időben meghozott döntései.

A vezetési mód alapja a kölcsönös bizalom mind vertikálisan mind horizontálisan a vezetési 
rendszerben. Az elöljáró bízik beosztott parancsnokaiban, hogy azok megértették szándékát, a 
művelet célját, azt képesek elérni, és legjobb tudásuk szerint végre is hajtják az ehhez szüksé-
ges feladatokat. Az alárendeltek tudják, még folyamatos visszajelzés hiányában is, hogy bírják 
az elöljáró támogatását, és ha szükséges az a saját erőforrásait lehetőségei szerint rendelkezés-
re bocsájtja. Az azonos szinten lévő parancsnokok, akiket a feladatok során mindig támogatott 
vagy támogató parancsnokokra osztanak fel, tudják, hogy egymásra vannak utalva és a közös 
célt csak együtt érhetik el. Fontos kihangsúlyozni, hogy a küldetés-orientált vezetés csak ma-
gas fokúan képzett, begyakorolt és összeszokott törzsek tekintetében működik megbízhatóan.

A VEZETÉS FOLYAMATOSSÁGA

A vezetés folyamatossága a robosztus és tartalékelemekkel felvértezett vezetés-irányítási 
rendszerrel, valamint a megfontoltan kialakított és alaposan begyakorolt eljárásrenddel garan-
tálható. Az MH ÖHP és minden alárendeltjének vezetési pontjai rendelkeznek kijelölt tartalék 
vezetési pontokkal, illetve vezetés-irányítási rendszerekkel. A modern hadviselés körülményei 
között azonban nem zárható ki a vezetésben ideiglenesen bekövetkező megszakítások, szüne-
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tek. A felkészülés során remekül megtervezett és működő vezetési rendszer a harcfeladat meg-
kezdésekor az elsőként esik áldozatul az ellenség tevékenységének és a környezeti behatások-
nak. Minden harctevékenységben elsőrendű célpontok az ellenség vezetési pontjai és az ösz-
szeköttetést szolgáló technikai eszközök. Ugyanakkor a háborúkra jellemző környezeti viszo-
nyok sokkal magasabb követelményeket állítanak fel a vezetési rendszerekkel szemben, azok-
nak megbízhatóan kellene üzemelniük éjjel-nappal, szélsőséges időjárási körülmények között 
vagy akár erős elektro-magnetikus „zajban” is. 

4. ábra Elvi vezetési háló.

Ugyanígy a tevékenységet befolyásoló körülmények (pl. a saját és ellenséges alegységek 
helyzete, harcértéke, a terep járhatósága stb.) a harc folyamán változik, és ezek az adatok szin-
tén nem jutnak el az elöljáróhoz a vezetési rendszer megbízhatatlansága miatt, megteremtve 
így az alegységeket vezető parancsnokság saját “ködét”. 

Ugyanez a helyzet az expedíciós jellegű feladatok végrehajtása esetén is, ahol több ezer ki-
lométerről az állandó összeköttetés nem garantált (a magyar részvétellel szervezett EU harc-
csoportok alkalmazási távolsága elérheti a 6000 km-t is Brüsszeltől számítva). Mindezeknek 
természetes következménye, hogy az irányítás nem garantálható a nap 24 órájában az összes 
alárendelt tekintetében.

Ekkor kerül ismét előtérbe a küldetésorientált vezetés, mely ilyenkor is garantálni tudja a 
művelet végrehajtóinak egységes, a műveleti parancsnok célkitűzésének.

A VEZETÉS INTEGRITÁSA

Napjaink konfl iktusainak megoldásában egyre fontosabb kérdéssé válik a vezetés integri-
tása, azaz az adott szintű katonai vezetés kapcsolódása más szintekkel, vagy a biztonság más 
területeivel. 

A Magyar Honvédség deklaráltan szövetségi keretben tervezi feladatai végrehajtását. 
Ugyanakkor, a jövő egyetlen konfl iktusa sem képzelhető el csak katonai eszközökkel, illet-
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ve tisztán katonai környezetben. Az integritás a műveleti vezetési rendszerben nem más, mint 
az adott műveletbe bevont összes képesség vezetés-irányítás lehetőségének a műveleti veze-
tési pontba foglalása az MH ÖHP ennek megfelelően tervezi és szervezi kapcsolati rendsze-
rét az elöljáró és együttműködő törzsekkel illetve az átfogó megközelítés keretében a feladat-
ban érintette közreműködőkkel. A törzs minden szintjén és funkcionális területén kialakításra 
és szabályozásra kerülnek a kapcsolati rendszerek. Habár kapcsolódási pont bárhol lehet, az az 
elöljáró, együttműködő és közreműködő szervezetekkel általános elvként az összekötő törzs-
tiszti csoport feladata, míg a műveleti vezetés alá vont katonai szervezetek összekötő tisztjei-
nek fogadása, és integrálása a műveleti központ feladata lehet. Természetesen, az integrált ösz-
szetevők bevonásra kerülnek a műveleti vezetés mind a négy fő feladatába, a tervezésbe, ko-
ordinációba, műveletvezetésbe és a műveletelemzésbe.

5. ábra Szereplők integrálása a vezetésbe.

Az integritáshoz kérdéséhez tartozik még az alárendeltekkel közösen kialakított közös hely-
zetkép fenntartása, melynek az összekötő tiszti rendszer alkalmazása mellett napjainkban egy-
re fokozódó mértékben záloga az automatizált vezetési rendszerek használata. Ennek első lé-
pése az MH ZHCS, és az MH ZHCS 2 automatizált vezetés-irányítás rendszere. A jövőben 
minden meglévő képességünk vezetéséhez rendszeresítenünk kell ilyen rendszereket. 

ÖSSZEGZÉS

Az MH ÖHP-n a vezetés –irányítás területén folyó tudományos munka célja az ezen a terü-
leten elért nemzetközi eredmények, a kiadott, és honosított doktrínák bevezetése, azok adap-
tálása és egyesítése a hagyományos nemzeti hadműveleti elvekkel. Alapdokumentumként fel-
dolgoztuk az AJP-1, AJP-3, az AJP-5 és a Comprehensive Operational Planning Directive szö-
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vetségi kiadványokat, és az ezekben szereplő elveknek megfelelően jelenleg is folyik a mű-
veleti vezetési rendszer áttekintése, modernizációja. Ennek eredménye az MH törzsszolgála-
ta szabályzat hadműveleti és harcászati részeinek kidolgozása, a korszerű elveket követő hatá-
lyos műveleti eljárások dokumentumrendszer kidolgozása, törzsgyakorlásokon történő kipró-
bálása. Felkészülünk eredményeink bedolgozására az összhaderőnemi doktrína 3. kiadásába.

A cikkben szereplő elvek közül újszerűsége miatt kiemelem az átfogó megközelítés és a 
küldetés-orientált vezetés elvét, melyek meggyőződésem, hogy a jelen és a jövő meghatározó 
tényezői az összhaderőnemi vezetés-irányítás rendszerében. 

Ugyanígy előttünk álló feladat a képesség másik összetevőjének, a vezetési rendszerek inf-
rastruktúrájának kidolgozása és megteremtése, mely bár technikaibb jellegű, de alapos tudo-
mányos összegző munkát és kreatív gondolkodást követel.
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Huszár János dandártábornok tanulmányait 1976-ban kezdte a Kos-
suth Lajos katonai főiskola harckocsizó szakán. Elvégezte a Páncé-
los Csapatok Akadémiáját Moszkvában, majd a Francia Köztársaság 
védelmi kollégiumát Párizsban. Tiszti pályafutását Kalocsán a 24. hk 
ezrednél kezdte, majd különböző parancsnoki beosztások következtek 
Mezőtúron, Lentiben, Baján és Debrecenben. Az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság 2007-es megalakulásakor kinevezték a kiképzési fő-
nökség főnökének. Ezt a beosztást 2010-ig töltötte be, amikor az MH 
25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka lett, majd két hónap 
múlva kinevezték az MH ÖHP szárazföldi haderőnem főnöke, (pa-
rancsnokhelyettes) beosztásba.

A szárazföldi műveletek elválaszthatatlanul kötődnek az összhaderőnemi műveletekhez, a 
Magyar Honvédséget illetően azok alapját képezik. A műveletek számos szállal kapcsolódnak 
a műveleti dizájnban szereplő más területekhez is, úgy, mint például a politikai, társadalmi, 
gazdasági vagy akár az információ biztonság területei és annak alakítói. 

A műveletek végrehajtóinak cselekvési szabadságát folyamatosan befolyásolja a művele-
ti térben jelenlévő lakosság fi zikai biztonsága, a jogi, politikai és ideológiai korlátozások, va-
lamint a kormányzati és nem kormányzati szervek tevékenysége. A szárazföldi műveleteket 
irányító parancsnok csak akkor lehet sikeres, ha érti a műveleti környezetet, az azt befolyáso-
ló tényezőket, illetve az abban zajló folyamatokat, tervezi a negatív hatások kezelését illetve a 
pozitív hatások kihasználását.

A szárazföldi műveletek az őket körülvevő műveleti környezethez hasonlóan komplexek. 
A harctevékenységeket jellemzően számos katonai szervezet hajtja végre, melyek egymás-
tól távol települő parancsnokságai egy kiterjedt együttműködésekkel átszőtt parancsnoki lán-
cot hoznak létre. Mindez különösen megköveteli a szárazföldi műveletek egységesen megsza-
bott célkitűzéseit, illetve azok megértését és követését a műveleteket tervező és végrehajtó pa-
rancsnokok és törzsek által. A sikeres szárazföldi művelet jellemzői a decentralizált vezetés, 
a cselekvési szabadság fenntartása, magas műveleti tempó és kezdeményezés. A szárazföldi 
harctevékenységek jellemzően a területek elfoglalása, megtartása, illetve visszafoglalása, az 
ellenség megsemmisítésére irányul, és mindezt különböző harcfeladatok összehangolt végre-
hajtásával, a tűz és a manőver koordinált alkalmazásával térben és időben megfelelő helyen 
létrehozott erőfölény elérésével döntő sikereket érnek el, megtartják a csapataik harcképessé-
gét és megalapozzák a soron következő műveleteket. A szárazföldi csapatok a műveleti inten-

HUSZÁR JÁNOS DANDÁRTÁBORNOK: A SZÁRAZFÖLDI 
HADERŐNEMI ÖSSZETEVŐ ERŐKIFEJTÉSÉNEK 
INTEGRÁLÁSA AZ ÖSSZHADERŐNEMI CÉLOK 

ÉRDEKÉBEN
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zitás teljes spektrumában fontos feladatokat hajtanak végre, a válság megelőzéstől a stabilizá-
ciós műveleteken át a magas intenzitású háborús műveletekig. 

1. ábra A Szárazföldi haderőnem helye az összhaderőnemi műveleteiben.

Az összhaderőnemi műveletei vezetés egyik sarkalatos kérdése a haderőnemi összete-
vők integrálása az összhaderőnemi műveletekbe. A kérdés többféleképpen megfogható, úgy-
mint például a szárazföldi haderő képességeinek számbavétele, és azok hozzájárulásának az 
összhaderőnemi műveletekhez elemzése. Jelen esetben – hogy a cikksorozat fókuszába helye-
zett vezetés elméleti területen maradjunk - cikkünk a haderőnemek szerepét az összhaderőnemi 
műveleti vezetés négy alapfunkciójában, a tervezés, koordináció, műveletvezetés és az elem-
zés feladatain keresztül mutatja be.

A SZÁRAZFÖLDI TÖRZSELEMEK A MŰVELETI VEZETÉS FUNKCIÓIBAN

A szárazföld részéről mindezen funkciók működését az MH ÖHP által is alkalmazott had-
erőnemi összetevők közvetlen vezetése módszerében a szárazföldi haderőnemi főnök aláren-
deltségében működő szárazföldi törzselemek biztosítják. Önállóan ezek csak a haderőnemen 
belüli koordináció feladatait végzik, az összes többi feladathoz funkcionális szakértőikkel já-
rulnak hozzá.

Általánosságban, a szárazföldi törzselemek feladata a szárazföldi haderőnemi főnök szak-
mai irányításával, a következő pontokban fogalmazható meg:
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– Részvétel az összhaderőnemi tervezés folyamatában, tanácsadás a parancsnok részére a 
szárazföldi haderőnem képességeit és azok alkalmazási lehetőségeit illetően.

– A szárazföldi képességek alkalmazásának tervezése és a szárazföldi műveletek koordináci-
ója az összhaderőnemi parancsnok szándékának és elgondolásának támogatása érdekében.

– Részvétel a műveletek koordinációjában, úgymint a kinetikus és nem kinetikus 
céltervezés, információs műveletek, az erők védelme, illetve a hatások értékelése, tervezé-
se.

– A műveleti irányítása alá tartozó összes végrehajtó tevékenységének szinkronizálása.
– A műveleti dizájn a szárazföldi erőkre kiszabott feladatainak végrehajtása, illetve azok ko-

ordinációja a légierő haderőnemmel, a logisztikai csapatokkal, illetve a terv többi résztve-
vőivel és az együttműködőkkel

– A végrehajtás eredményeinek elemzése, részvétel a hatásértékelés folyamatában

2. ábra Az integráció helyszínei.

A műveleti vezetés funkciói összhaderőnemi megvalósításában a fő szerepet az úgynevezett 
funkcionális munkacsoportok játsszák. A haderőnemek és a közreműködők ezekben történő 
képviseletükkel képesek a saját képességeiket integrálni az összhaderőnemi műveletekbe illet-
ve igényelni a többi résztvevő támogatását azok vezetése során.  A munkacsoportok nem szer-
vezetszerű elemek. Céljuk, összetételük, vezetésük és munkarendjük műveletről műveletre 
változhat, de jó eséllyel megtalálhatjuk közöttük az összhaderőnemi művelettervező, a célter-
vező, a hatásértékelő, az információs műveletek és az erők védelme munkacsoportokat. Ezen 
munkacsoportok rendszeres gyűlései a motorja az adott műveletekben kialakított funkcioná-
lis területek működtetésének, a tervezésnek, koordinációnak és szikronizációnak a parancsnok 
által meghatározott célok érdekében. 

Az egységes vezetés az összes vezetési funkció az Összhaderőnemi Műveleti központon 
keresztüli gyakorlásán valósul meg. Ez egy állandó eleme az adott vezetési pontnak, min-
den bejövő és kimenő információ központja és elosztója. Már alapállapotában meglévő 
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összhaderőnemi funkcionális szakértők mellett - úgymint műveletvezető tisztek, felderítő, lo-
gisztikai tisztek - tartalmaz haderőnemi összetevőket is, mint például tűztámogatás, és légi ko-
ordináció, mely beosztásokat a haderőnemi törzselemekből vezényelt tisztek és altisztek lát-
nak el. Amennyiben az adott feladata megköveteli, a funkciók szükség mértékben kiegészítés-
re kerülnek haderőnemi és fegyvernemi szakértőkkel, mint például műszaki, vagy vegyvédel-
mi műveleti tisztekkel is.

Az elért eredmények mérése és az eltérések elemzése, majd annak visszaforgatása a vezetés 
irányítás másik három funkciójába, szintén munkacsoportok alkalmazásával történik, jellem-
zően a tapasztalat-feldolgozó és a hatásértékelő munkacsoport keretében.

A haderőnemek munkacsoportokba küldött képviselő nem csupán a szakértelmüket adja az 
összhaderőnemi tervekhez, valamint azok végrehajtásához és méréséhez, hanem onnan a sa-
ját szervezeti elemük felé áramoltatva az információt lehetőveé teszik az együttműködő terve-
zést, és a haderőnemek szoros koordinációját a feladat minden fázisában.

Cikkünk következő része a szárazföldi haderőnem szerepét fejti ki részleteiben az eddig le-
írt összhaderőnemi funkciókban.

I. TERVEZÉS

A funkciók közül az első a tervezés. A szárazföldi haderőnem nem készít saját műveleti ter-
vet, hanem feladatait az összhaderőnemi tervbe dolgozza be, majd a végrehajtás során köve-
ti és kiegészítő intézkedések kiadásával irányítja azok megvalósulását. Általában a műveletek 
következő fázisára, vagy főbb harctevékenységek koordinálására megfelelő előretartással ki-
egészítő hadműveleti intézkedéseket készít elő. Az azonosított kockázatok kezelésére vészter-
veket készít, vagy azokba dolgoz be. A fegyvernemek részfeladatainak irányítására intézke-
déseket ad ki.

A szárazföldi haderőnem az együttműködő tervezés módszerével hajtja végre a saját terve-
zési feladatait és járul hozzá az összhaderőnemi tervezéshez. Az együttműködő tervezésben az 
összhaderőnemi és a haderőnemi tervezők szoros együttműködésben, információs rendszere-
ikkel valós időben összekötve készítik el az adott művelet tervét, és kiegészítő vagy részterve-
it. Ez a munkamódszer lehetővé teszi a haderőnem értékeléseinek és erőforrás- és koordináci-
ós igényeinek azonnali megjelenését a tervezésben, az összhaderőnemi tervezőcsoportnak pe-
dig a tervezést a megvalósíthatóságon belül tartani. Az együttműködő tervezéshez a haderő-
nem funkcionális szakértőivel részt vesz az összhaderőnemi tervezőcsoport munkájában, illet-
ve végrehajtja a tervekhez szükséges elemzéseket, számvetéseket és azokat bedolgozás formá-
jában megküldi a tervezőcsoportnak. Szükség esetén támogató terveket készít. A műveleti pa-
rancsba bedolgozza a szárazföldi alárendeltek feladatait, illetve az azokkal szükséges együtt-
működés kérdéseit. A tervezés folyamatába - általában a párhuzamos tervezés módszerével 
- folyamatosan bevonja a feladatra kijelölt alárendelt törzseket.
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3. ábra Műveleti dizájn.

Az összhaderőnemi tervezés a haderőnemek feladatait szemléletesen tartalmazó tervezési 
okmánya a műveleti dizájn és a szinkronizációs mátrix.

A műveleti dizájn tartalmazza mind az elérendő célokat, mind az ahhoz vezető műveleti 
nyomvonalakat, az azokra felfűzött elérendő műveleti kondíciókat, az azokat elérő hatásokat. 
A hatások további lebontása megadja az azok kiváltásához szükséges harctevékenységeket. 
A harctevékenységek végrehajtóinak azonosításával jutunk el a haderőnemek, esetleg kötelé-
kek feladataihoz, melyek megtervezése már a haderőnemi és fegyvernemi funkcionális szak-
értők feladata.

II. KOORDINÁCIÓ

Az összhaderőnemi műveleti vezetés második funkcióját, a koordinációt egyrészről a ve-
zetési pontok szerveinek összetétele, másrészről a már korábban említett funkcionális munka-
csoportok működése biztosítja. 

A napi rendszerességgel megtartott koordinációs értekezlet biztosítja a munkacsoportok 
tevékenységének rendszeres összegzését, és annak a parancsnok és a törzs felé továbbítását. 
Ugyanez a fórum szolgálja a parancsnoki jóváhagyások kérését a koordinációban. 

Az alárendeltek és együttműködők összekötői, illetve az ÖHP által az alárendeltekhez és 
más nemzeti és nemzetközi összekötők biztosítják az ÖHP tevékenységének szélesebb körű 
koordinációját, elhelyezését a műveleti környezetben.

műveleti nyomvonal
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4. ábra Összhaderőnemi hadműveleti főnökség.

A vezetési pontokon belül a vezető szerveket összhaderőnemi felépítéssel kell szervezni. Az 
ábrán egy összhaderőnemi hadműveleti főnökség elvi felépítése látható. Ennek feladata a had-
erőnemek feladatainak részletes kidolgozása, a végrehajtás koordinálása, az alárendeltek te-
vékenységének szinkronizálása és a rendelkezésre álló erőforrások elosztásának priorizálása. 
Mindez már a főnökség szintjén egyeztetésre kerül és így kerül megküldésre a vezetési pont 
többi szerve, illetve funkcionális munkacsoportjai felé. A Hadműveleti Főnökség általában 
több funkcionális munkacsoport vezetéséért is felelős, úgy, mint a célkiválasztás, erők védel-
me, vagy a koordinációs munkacsoportok.

5. ábra Összhaderőnemi céltervező funkcionális munkacsoport működése.
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A funkcionális munkacsoportokban végrehajtott feladatok illusztrálására jó példa a Célter-
vezés. Ez a funkcionális szakértők széleskörű bevonásával zajló munkafolyamat, amely a mű-
veleti tervben meghatározott célkitűzések érdekében jelöli ki a következő időszakban hatás alá 
vonandó célokat. Mind a haderőnemek és az erőtöbbszörözők, mind az egyéb együttműködők 
hatás igényei megjelennek a munkacsoport által összeállított céllistákon. Először az elmúlt 
időszak kiadott célelosztásának, annak végrehajtás eredményének értékelését hajtják végre, 
Majd a célok azonosítása priorizálása és kidolgozása után elosztásra kerülnek a rendelkezés-
re álló kinetikus és nem-kinetikus képességek, végül ezek összehangolása után kiadásra kerül-
nek az elkövetkező időszakra szóló parancsok, koordinációs intézkedések. A naponta ülése-
ző munkacsoport folyamatosan biztosítja a változó műveleti környezetnek és a rendelkezésre 
álló képességnek megfelelő, a már elért hatások sikerére építő célkiválasztást és célelosztást.

Természetesen a haderőnemek koordinációja nem folyhat a parancsnok útmutatása nélkül. 
Ennek eszköze az összhaderőnemi koordinációs értekezlet, amely az adott a műveleti vezetési 
elem fő vezetési értekezlete, amit naponta rendszeresen, meghatározott időben tartanak. Részt-
vevői a parancsnok, a törzsfőnök, a haderőnemi főnökök (személyesen, vagy telekonferencia 
útján), felderítő főnök, a hadműveleti főnök, az összhaderőnemi hatástervező és értékelő fő-
nök, a tervezési főnök, az összhaderőnemi műveleti központ főnöke, a híradó és a logisztikai 
főnök, a jogi és a politikai tanácsadó, az összekötő csoport főnöke, az alárendeltek összekötői 
illetve egyéb szakértők. Az értekezlet célja a napi koordináció eredményeinek jelentése, fi no-
mítása és jóváhagyása. Végrehajtása során jelentésre és egyeztetésre kerülnek:

Összegző jelentés a parancsnok és a törzs számára a műveleti környezetben beállt változá-
sokról, 
– Összegző jelentés a végrehajtott feladatokról.
– Jelentés a soron következő feladatokról illetve a tervezés alatt álló feladatokról.
– Jelentés a funkcionális munkacsoportok munkájának eredményeiről
– Tervek, parancsok jóváhagyása
– Egyéb koordinációs kérdések

III. MŰVELETVEZETÉS

Ezek után a vezetés-irányítás harmadik funkciójáról, a műveletvezetésről. Mint már kifej-
tettük, a komponensek közvetlen vezetésében a szárazföldi haderőnem nem rendelkezik saját 
állandó haderőnemi vezetési ponttal, ehhez a funkcióhoz az összhaderőnemi műveletevezető 
központba delegált funkcionális szakértői útján járul hozzá. Természetesen készülnek a mű-
veletek koordinálást szolgáló intézkedések, azonban ezek is az ÖMVKP-n keresztül kerülnek 
kiadásra, megfelelő összhangban az összhaderőnemi parancsnok célkitűzéseivel, és a légierő, 
valamint a logisztikai erők tevékenységével.

A műveletek vezetőjének folyamatosan rendelkeznie kell az adott harctevékenység művele-
ti képével, befolyást kell tudni gyakorolnia az általa vezetett műveletekre, illetve a vezetésnek 
tartania kell a magas műveleti tempót. Ezen feltételek szükségessé tehetik a műveletek térben 
és időben korlátozott szakaszában egy operatív, magasabb harcászati szintű vezetési elem ki-
küldését. Ez az MH ÖHP esetében egy a NATO doktrínákban defi niált szárazföld alapú integ-
rált harcálláspont lehet, mely magában foglalja a légierő és a logisztikai erők koordináció és 
vezetési elemeit, anélkül, hogy maga a harcálláspont összhaderőnemi lenne.
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Az erre a célra kialakított vezetési pontnak képesnek kell lennie a részére megszabott fele-
lősségi területen belül:
– Az összhaderőnemi tűz tervezésre és vezetésre
– A légvédelem irányítására
– A nem szervezetébe tartozó az ő érdekében végrehajtott logisztikai biztosítás irányítására
– A feladat érdekében végrehajtott felderítési terv összeállítására, a beérkező adatok feldol-

gozására.
– Az erők védelme feladatainak irányítására
– Az összes alárendelt tevékenységének irányítására, koordinálására.

A települt harcálláspont fi zikai elhelyezkedését az általa vezetett erők helyzete, körülmé-
nyei, illetve a műveleti feladat határozzák meg. A vezetési pont elhelyezése jelentős behatás-
sal lehet a műveletek végrehajtására, és azok eredményeire. A döntést befolyásolhatják a kö-
vetkező követelmények:

A műveleti helyzet nyomon követése, beleértve a vezetett erők morális állapotát, valamint 
a műveleti parancsnok akarat érvényesítésének képességét.

Más kritikus információk, mint például az ellenségről szóló értékelések elérhetősége.
A tervező és döntés-előkészítő törzs elérhetősége. A kikülönített ideiglenes vezetés folya-

matosságát, működési idejét befolyásolhatja a fő vezetési elemben maradt törzs elérhetősége.
Fizikai és elektronikus biztonság. Általánosan fogalmazva, minél nagyobb kiterjedésű és 

minél közelebb helyezkedik el a harctevékenységhez a vezetési pont, annál nagyobb a veszé-
lyeztetettsége.

6. ábra A telepíthető vezetési pont elhelyezése.
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IV. MŰVELET ELEMZÉS

Az utolsó, negyedik funkció, az elemzés nem más, mint a tervek megvalósulásának mérése 
és az eltérések okainak feltárása. A parancsnok a siker kritériumait a műveleti tervében megha-
tározza, mégpedig olyan módon, hogy azok mérhetőek legyenek. A mérésnek az eszköze a ha-
tásértékelés, melynek célja annak meghatározása, hogy az adott tevékenységek elérték-e a ter-
vezett hatásokat, illetve azok létrehozták-e a műveleti dizájnban betervezett kondíciókat. Ez a 
nyomon követés sokkal szélesebb körű egy-egy csapás hatásainak értékelésénél. A hatásérté-
kelés különösen hatékony olyan műveletek eredményeinek meghatározásában, ahol az ellen-
ség morálja, politikai, gazdasági, társadalmi támogatottsága a pusztításra kijelölt cél, és nem 
valamely fi zikai képessége. 

Bármilyen műveletről is legyen szó a törzs folyamatos és alapos értékelést folytat, ügyelve 
arra, hogy az értékelés megfelelő hadműveleti szinten folyjon és a törzs ne vesszen el a harcá-
szati részletekben, hanem a hadműveleti célok elérésére koncentráljon. A hatásértékelés kiter-
jed a saját erőkre gyakorolt hatások mellett a szövetségesekre és az egyéb résztvevőkre, vala-
mint az ellenségre kifejtett hatásokra is. Általánosságban három területet vizsgál:

A tevékenység sikere. A tevékenység sikerének mérése egy adott feladat végrehajtásának a 
mérése és azt vizsgálja, hogy a tevékenység terveknek megfelelően lett-e végrehajtva?

A tevékenység hatásossága mérése. A hatásosság mérése a hatás kivitelezésének a méré-
se, melyben megállapítják, hogy a sikeresen végrehajtott tevékenység kiváltotta-e a tervekben 
előre látott hatást?

Művelet sikeresség mérése. A művelet sikerességének mérése a műveletek előrehaladásá-
nak mértékét állapítja meg a műveleti végcél felé a műveleti dizájnban, objektív és szubjektív 
megítélések felhasználásával. Célja annak megválaszolása, hogy a sikeres tevékenységek ál-
tal kiváltott hatások és az azok által kialakított kondíciók valóban a hadműveleti célok eléré-
sére mutatnak. 

Az értékelés megmutatja, hogy a komponensek a meghatározott arányban veszik-e ki fel-
adataikat a műveletekből, a terveknek megfelelően alakítják-e ki a nekik kiszabott kondíci-
ókat. Megmutatja azt is, hogy van-e olyan kritikus eltérés a tervtől, amely szükségessé teszi 
vésztervek, illetve követő tervek elkészítését, illetve aktiválását 

ÖSSZEGZÉS

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a haderőnemek erőfeszítésének integrálásának felada-
tai a műveleti vezetés mind a négy fő területén belül pontosan meghatározhatóak. Az MH ÖHP 
által alkalmazott haderőnemi összetevők közvetlen irányítása kettős feladatot ró a haderőnemi 
főnökökre és a haderőnemi törzselemekre. Egyrészről hozzájárulást az összhaderőnemi törzs-
funkciókhoz, másrészről viszont a haderőnemek irányítási feladatainak ellátását. Mindez külö-
nösen fontossá teszi a pontosan és megfontoltan kialakított törzseljárásokat, hatás és jogkörö-
ket. További feladtunk a most megfogalmazott alapelvek szerinti vezetési okmányok kiadása, 
majd az eljárások kipróbálása, begyakorlása. Habár az alkalmazott szövetségesi doktrínák ga-
rantálják az elvi megegyezést a szövetségesi környezetben végrehajtott feladatok együttműkö-
dő parancsnokságaival, további feladatunk lehet még az átfogó megközelítés elveinek megfe-
lelően eljárásaink egyeztetése a műveleti feladatban megjelenő együttműködőkkel, kormány-
zati és nem-kormányzati szervekkel.
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Sáfár Albert dandártábornok 1980-1984 között elvégezte a szolnoki 
Kilián György Repülőtiszti Főiskolát. 1995-ben szerez egyetemi vég-
zettséget a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a vezérkari aka-
démiát 2006-ban az Amerikai Egyesült Államokban (Air War College) 
végezte el.
A katonai-főiskolai diploma megszerzése után az MH 47. Pápa Harcá-
szati Repülőezrednél különböző repülőgép-vezető beosztásokat tölt be 
(géppár parancsnok, rajparancsnok, század légi-lövész, majd ezred-
parancsok helyettes 2001-ig). 2001-től az MH Légierő Parancsnok-
ság hadműveleti főnökség kiemelt főtisztje (főnök-helyettes). 2007-től 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság repülő és légvédelmi főrefe-
rense, majd 2010-től a parancsnokság légierő hadműveleti és kiképzé-
si főnökség főnöke. 2011-ben nevezik ki jelenlegi beosztásába: az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke (pk.h.). 

Az Amerikai Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én levegőből indított terrortá-
madás – amelyben utasszállító repülőgépeket térítettek el és pusztító eszközként alkalmaz-
tak – annak ellenére megrázó hatással voltak a Szövetségre, hogy már évekkel korábban el-
kezdte a változó biztonsági környezethez való alkalmazkodást. A terrortámadást követő afga-
nisztáni NATO-, majd az Irak ellen indított koalíciós hadműveletek a NATO területén kívüli, 
„expedíciós” jellegű alkalmazást és az ahhoz szükséges képességfejlesztést motiválták. A ter-
rortámadást követő szakmai viták során általában egyetértés mutatkozott abban, hogy a lég-
térből, vagy a légtéren keresztül jelentkező kihívások, fenyegetések és a légi terrortámadás-
ok kirívóan nagy fenyegetést jelentenek a Szövetség és tagországai biztonságára. Egyetértés 
mutatkozott abban is, hogy a légi terrortámadások elleni eredményes védelem kulcskérdései: 
- a lehetséges fenyegetések, támadási alternatívák elemzése, - a terrorveszélyek és azok elhá-
rítási lehetőségeinek reális elemzése, - alternatív védelmi eljárások kidolgozása és begyakor-
lása, - az állami intézmény rendszereken belüli, illetve a rendszerek és szövetségesek közötti 
folyamatos információ csere és együttműködés.

LÉGTÉR SZUVERENITÁS MEGŐRZÉSE, 
LÉGTÉR INTEGRITÁSÁNAK VÉDELME

Minden állam elidegeníthetetlen joga légtere szuverenitásának megőrzése, a légi közleke-
dés szabályának betartatása, és ha szükséges, a légtér integritásának akár katonai erővel tör-

SÁFÁR ALBERT DANDÁRTÁBORNOK: A LÉGIERŐ 
HADERŐNEMI ÖSSZETEVŐK ERŐKIFEJTÉSÉNEK 

INTEGRÁLÁSA ÖSSZHADERŐNEMI CÉLOK 
ÉRDEKÉBEN



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA 47

ténő megvédése. A nemzetállamok e jogra alapozva – összhangban a vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel – dolgozzák ki a légtér-szuverenitását és integritását fenyegető kihívások és 
veszélyek megelőzésének, kezelésének, elhárításának célját, stratégiáját és taktikáját, rende-
lik hozzá a megvalósítást szolgáló megelőző és védelmi (elhárító) rendszereket és erőforrá-
sokat. A légtér-szuverenitási stratégia a hosszabb távú nemzeti biztonsági-, és viszonylag rö-
videbb távú nemzeti katonai stratégiára alapozva, a légtér-szuverenitást potenciálisan fenye-
gető lehetséges és konkrétan létező valós veszélyforrásokból kiindulva – fi gyelembe véve a 
légtérhasználók által potenciálisan hordozott kockázati tényezőket is – kerül kialakításra és 
megvalósításra.

A légtérből, illetve a légtéren keresztül induló kihívások és fenyegetések elleni küzdelem fő 
katonai teherviselői nemzeti szinten a légierő csapatai. A nemzeti légierőnek, mint nemzeti ál-
lami intézménynek – így a kijelölt repülő és légvédelmi csapatoknak is – képesnek kell lenni 
a nemzetközi terrorizmus1 elleni küzdelemben való részvételre megfelelően felszerelt, kikép-
zett és alkalmazásra felkészített erőkkel. A Magyar Légierő, a nemzeti és a szövetségi védel-
mi rendszereken belül járul hozzá az országot és lakosságot fenyegető légi veszélyek megelő-
zéséhez és a támadások elhárításához, integrálódik a NATO európai légterében a NATO Integ-
rált Légvédelmi Rendszeréhez (NATO Integrated Air Defence Systems - NATINADS),2 szük-
ség esetén a politikai döntést és a műveleti alárendelést kővetően - NATO területen belül, vagy 
kívül - elemeivel a szövetséges összhaderőnemi légvédelmi rendszerhez. 

A jövő szempontjából lényegi kérdés, hogy a nemzeti légierő alapvető feladata marad a 
nemzeti légtér védelme és a NATO légtér védelmében való részvétel. A légtérből fenyegető 
veszélyek elhárítása a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében – szükség esetén kiegészít-
ve további nemzeti erőkkel – történhet. A NATO Integrált Légvédelmi Rendszerének, benne a 
nemzeti légvédelemnek, stratégiai szerepe van, meg kell felelniük a jelen és a jövő kihívásai-
nak. Hangsúlyozandó, hogy a NATO Integrált Légvédelmi Rendszere, annak képessége és vé-
delmi effektivitása a nemzetek légvédelmi erőforrásainak minőségén, azok felajánlásán, mű-
veleti alárendelésén és a Szövetség légvédelmi rendszerébe való integrálásán alapul. Az integ-
rált légvédelmi rendszer hatékonyságát a nemzeti légvédelmi rendszerek – vezetési rendsze-

1 Terrorizmus = terrorism: Politikai, vallási vagy ideológiai célkitűzések elérése érdekében a kormá-
nyok, illetve társadalmak kényszerítésére vagy megfélemlítésére tett kísérletben az egyének vagy ja-
vak elleni erő vagy erőszak törvénytelen alkalmazása, illetve az azzal való fenyegetés.

2 NATO egységes légvédelmi rendszere - NATO Integrated Air Defence System - NATINADS: mely-
be a nemzetek által biztosított készültségi harcászati repülők, légvédelmi rakéta ütegek és felderí-
tő, légtér ellenőrző lokátor rendszerek tartoznak. A vezetés, irányítás, harci alkalmazás békében is a 
NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központokon (CAOC-Combined Air Operation Center) keresz-
tül valósul meg.
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reinek3 és végrehajtó fegyverrendszereinek4 - minősége és hatékonysága alapvetően megha-
tározza.

Előadásomban a légierő légi- és légvédelmi műveleteiről, e műveletek összhaderőnemi mű-
veletekbe integrálásáról, a légierő hadműveleti-harcászati vezetéséről, szervezeteinek képes-
ségfejlesztéséről szólok.

A Magyar Légierő feladata  a NATO integrált légvédelmi rendszer elemeként, - a nemze-
ti és NATO légi- és légvédelmi szabályzói alapján - Magyarország légtere szuverenitásának 
biztosítása és egyben, mint NATO légtérnek az ellenőrzése és védelme, hozzájárulni a nemze-
ti és szövetséges összhaderőnemi műveletek sikeréhez, részt venni a szárazföldi erők légi tá-
mogatásában.

LÉGI SZEMBENÁLLÁS

A légi szembenállás, vagy ellentevékenység célja a légtér feletti ellenőrzés (Control of the Air 
- COA) kívánt szintjének kivívása és megtartása, kedvező légi-helyzet, légi fölény vagy a légi 
uralom biztosítása saját erők számára az összhaderőnemi műveletben. Az elérendő célok és fel-
adatok függvényében, harctevékenység jellegétől függően ez a feladat lehet támadó, vagy védel-
mi légi ellentevékenység.5 A támadó légi ellentevékenység feladatai a légtér megtisztítása; más 
légi kötelékek oltalmazása, kísérése; az ellenség repülőtereinek és infrastruktúrájának támadá-
sa, légvédelmi rendszereinek lefogása, ballisztikus rakéták indító állásainak megsemmisítése. A 
védelmi légi ellentevékenység a légvédelmi fegyverrendszerek (harcászati repülők, légvédelmi 
rakéták, légvédelmi tüzérség) komplex alkalmazását jelenti a passzív védelmi rendszabályokkal 
együtt.6  A NATO állandó telepítésű integrált légvédelmi rendszerének aktív fegyverrendszereit 

3 Vezetési és irányítási rendszer = Command, control system: Egy olyan, az alapelvből, eljárásmód-
ból, szervezeti felépítésből, személyi állományból, berendezésekből, eszközökből és hírközlésből 
álló rendszer, amely időszerű és megfelelő adatokat biztosít a minden szintű elöljáró számára a te-
vékenységei megtervezésére, irányítására és vezetésére. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and 
Defi nitions NATO meghatározások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Bu-
dapest, 1996. 122. oldal.

4 Fegyver rendszerek = weapon (s) system: Egy vagy több fegyvernek az önálló működésében szüksé-
ges összes kapcsolódó eszközzel, anyaggal, szolgáltatással, személyi állománnyal, valamint a szállí-
tó-célba juttató és telepítési (ha van) eszközökkel való kombinációja. 

5 Támadó légi ellentevékenység = Offensive Counter Air, vagy OCA: az ellenség légi hadviselési po-
tenciáljának forrásaihoz lehető legközelebb történő pusztítását, lefogását, illetve korlátozását foglal-
ják magukba. Célja a saját erők mozgásszabadságának biztosítása, ugyan akkor az ellenség hasonló 
képességének korlátozása.
Védelmi légi ellentevékenység = Defensive Counter Air, vagy DCA: más szóval légvédelem - vég-
rehajtására az ellenség támadására reagálva kerül sor, és magába foglal minden olyan eszközt és el-
járást, mely biztosítja az ellenséges légi támadás eredményességének csökkentését. Célja a saját lég-
tér feletti ellenőrzés megfelelő szintjének fenntartása, az összhaderőnemi erők oltalmazásának biz-
tosítása.

6 A passzív légvédelem elsősorban olyan önvédelmi intézkedésekből áll, amelyek csökkentik az erők 
és eszközök levegőből történő sebezhetőségét. A túlélés alapját mindenekelőtt azok a döntések és 
rendszabályok képezik, amelyek már békében bevezetésre és előkészítésre kerültek.
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a vadászrepülők, és a földi telepítésű légvédelem képezi. A vadászrepülők az integrált légvédel-
mi rendszer legrugalmasabban alkalmazható, legmobilabb elemei. Megfelelő támogatás mellett 
történő alkalmazásukkal nagykiterjedésű földrajzi területek légvédelme biztosítható. Békeidő-
ben az arra kijelölt vadászrepülők repülőtéri készültséget látnak el, készen arra, hogy az integrált 
NATO légtér-szuverenitásának védelme érdekében „Air Policing”7 és „RENEGADE”8 feladatot 
hajtsanak végre. A földi telepítésű légvédelem (Ground Based Air Defence – GBAD) nagy és kö-
zepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszerekből (Surface to Air Missile -SAM) és kis ható-
távolságú légvédelmi fegyverekből (Short Range Air Defence - SHORAD) áll. Valamennyi föl-
di telepítésű légvédelemi rendszernek képesnek kell lenni felderítésre, azonosításra, követésre és 
megsemmisítésre. A légvédelmi rakéták az integrált légvédelmi rendszer alapvető elemét képe-
zek. Gyors reagálást, hosszabb időn keresztül magasabb készenlétbe tartást biztosítanak. A lég-
térellenőrzés, a légtérvédelem biztosítja Magyarország légterének és szárazföldi területének szu-
verenitását. A légvédelmi rendszer úgy kerül létrehozásra, hogy az erőforrások hatékony elosztá-
sával a légierő szervezetei többszörösen átfedett védőernyőt húznak a meghatározott terület fölé. 
A védőernyő alatt légvédelmi oltalmazást biztosítanak a csapatok, csapatcsoportosítások, körle-
tek, logisztikai ellátó pontok, közigazgatási- és ipari centrumok, energetikai rendszerek és a pol-
gári lakosság számára. A légvédelem megvalósításáért más szövetséges országokhoz hasonlóan, 
a NATO új légvédelmi koncepciójával összhangban az MH ÖHP parancsnoktól kapott, átruhá-
zott jogkörben a légierő haderőnem főnöke a felelős.

A többdimenziós összhaderőnemi műveletek hatékony végrehajtásának feltétele a légtér fe-
letti ellenőrzés (Control of the Air – COA) kívánt fokának elérése és fenntartása, ami három 
különböző szinten valósítható meg:
− Számunkra kedvező légi helyzet: olyan állapot, amikor az ellenséges légierő erőfeszítései 

nem elegendőek ahhoz, hogy megakadályozzák a saját légi, szárazföldi erők sikeres tevé-
kenységét;

− Légi fölény: olyan állapot, amikor a fölényben lévő fél légi, szárazföldi és haditengerészeti 
ereje egy adott időben és helyen képes olyan szárazföldi, légi és tengeri műveleteket lefoly-
tatni, melyek eredményes végrehajtását a másik fél légiereje nem tudja megakadályozni;

− Légi uralom: olyan állapot, amikor az ellenséges légierő nem képes harctevékenység foly-
tatására.
A nemzeti légierő nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeknek megfelelően ki-

jelölt erőivel részt vehet a válságreagáló és békeműveletekben. A szövetséges kereteken be-
lül a válságok és konfl iktusok kezelésére indított szövetségi műveleteken belül tervezett a ma-
gyar erők expedíciós alkalmazása. Ebben az esetben ezek az erők kisebb-nagyobb valószínű-
séggel a válságban, vagy a konfl iktusokban részt vevő erők légi háborús potenciáljából adódó-
an komoly veszélyeknek lehetnek kitéve. A veszély elhárítása történhet támadó légi ellentevé-
kenység, az összhaderőnemi légvédelem,9 a hadszíntéri rakétavédelem és az erők megóvásá-

7 Légi Rendészeti Feladat = Air Policing

8 A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadásokat követően a NATO tagállamai által létrehozott 
műveleti rendszer. RENEGADE műveleti koncepció célja a terrorista céllal eltérített, fegyverként 
használni szándékozott polgári légi járművekkel szembeni ellentevékenység biztosítása.

9 Légvédelem = air defence: Az ellenséges légi-tevékenység hatékonyságának csökkentésére, vagy tel-
jes megszüntetésére irányuló rendszabályok összessége.
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nak10 rendszerében. A veszélyt hordozzák a légi háborús potenciál eszközei, nevezetesen: pi-
lóta vezette és pilótanélküli repülőgépek; manőverező repülőgépek; helikopterek; föld-levegő 
rakéták; harcászati ballisztikus rakéták; levegő-föld osztályú rakéták. Nem elhanyagolható ki-
hívást jelent a válság-, konfl iktus-körzetben jelenlévő légi-, illetve a földről a légtérbe irányu-
ló terrortámadások elhárítása sem. Műveleti területen gondoskodni kell a szárazföldi csapatok 
közvetlen légi támogatásáról is.

Az elmúlt évtizedben a fegyveres küzdelem, megvívásának módja gyökeresen megvál-
tozott, nagyobb tért nyert az összhaderőnemi alkalmazás, a haderőnemek közötti együtt-
működés. A haderőnemek a műveleti feladataik végrehajtása során a kitűzött célokat az 
összhaderőnemiség jegyében közös erőkifejtéseikkel érik el. A műveletek első fázisában álta-
lában a légierő játssza a főszerepet. Előbb kivívja a légi fölényt, majd eléri és fenntartja a légi 
uralmat, fenntartja a szilárd légvédelmet, harci támogatást biztosít a műveleti területen lévő 
erők számára. Az ellenséges légierő ellentevékenységének korlátozásával, az ellenséges szá-
razföldi erők szabad mozgásának akadályozásával, vezetésének szétzilálásával, erőinek lefo-
gásával minimálisra csökkenti a szárazföldi erők műveleti területre való bevonulásának koc-
kázatát, megteremti a feltételt a szárazföldi terület szárazföldi erők általi ellenőrzéséhez. Meg-
állapítható, hogy az elmúlt időszakban a katonai műveletek tapasztalatainak hasznosítása hoz-
zájárult a haderőnemek összhaderőnemi célú erőkifejtésének integrálásához. A megváltozott 
alkalmazás megköveteli az eddig alkalmazott eljárások, alkalmazási elvek újraszabályozását, 
a technikai eszközök fejlesztését.

TÁMADÓ LÉGI TÁMOGATÁS

Az előzőekben kifejtett légi szembenállási műveletek hatékony végrehajtásával, a légtér fe-
letti ellenőrzés kívánt fokának elérésével és fenntartásával biztosítható a felszíni, így a száraz-
földi erők támadó légi támogatásnak tervezése, végrehajtása. A támadó légi támogatás a felszí-
ni erők és eszközök elleni műveletek11 kategóriájába tagozódik be, így ez az ellenség száraz-
földi erői ellen irányul azzal a céllal, hogy hadviselési potenciálját gyengítse, vagy annak ha-
tékonyságát korlátozza. Ez az a légi művelet, ami a saját szárazföldi csapatok légi támogatásá-
ra szerveződik, célja az ellenséges célok megsemmisítése, semlegesítése vagy lelassítása. At-
tól függően, hogy a légierő a felszíni erők vagy célok ellen a műveleti terület mely térségében 
hajt végre tevékenységet, ezek a műveletek:

10 Az erők megóvása összhaderőnemi és haderőnemi feladat, tágabb értelemben a biztonság garantálá-
sát jelenti minden időben és helyzetben, rendszabályok és eljárások alkalmazásával a személyi állo-
mány, a létesítmények, felszerelés és az egész művelet védelmét jelenti, a cselekvési szabadság és a 
műveleti hatékonyság biztosítása céljából. Szűkebb értelemben a kötelékek megóvását jelenti a sze-
mélyi-, műszaki biztonság, a légvédelem, egészségvédelem, az atom, biológiai és vegyi anyagok, 
fegyverek elleni védelem és a következmények felszámolása területeken. 

11 A felszíni (szárazföldi) erők elleni légi műveletek célja a szembenálló fél szárazföldi csapatainak 
megsemmisítése, pusztítása, illetve lefogása. Jellegét tekintve a saját szárazföldi csapatainknak biz-
tosított támadó légi támogatás és közvetlen tűztámogatás. Tevékenységi formái, a légi lefogás, amely 
a saját csapatokkal közvetlen harcérintkezésben nem álló-, illetve a közvetlen légi támogatás, amely 
a saját csapatokkal közvetlen harcérintkezésben álló és közvetlen közelében elhelyezkedő ellenséges 
erők pusztítására irányul.
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− Közvetlen légi támogatás (Close Air Support - CAS):12 a saját csapatokkal harcérintke-
zésben, vagy azok közvetlen közelében tevékenykedő ellenséges célok megsemmisíté-
sére irányul.

− Légi lefogás (Air Interdiction – AI):13 ami a műveleti terület mélységében lévő erők meg-
semmisítésére, az utánpótlási vonalak illetve fontosabb objektumok elleni tevékenységre 
irányul.

Támogató légi műveletek
A támogató légi műveletek14 számos feladatot ölelnek fel, melyekben a légierő szinte vala-

mennyi fegyverneme részt vehet. A támogató légi műveletek igen összehangolt tervezést, ko-
ordinációt követelnek, ezek a műveletek lehetnek:
� Légi felderítés, megfi gyelés;15 
� Elektronikai hadviselés;16

� Légi szállítás; 17

� Légi utántöltés;
� Különleges légi műveletek;18

12 Közvetlen légi támogatás = close air support: Olyan ellenséges célok elleni légi harctevékenység, 
amelyek a saját erők közvetlen szomszédságában helyezkednek el, és amelyek megkövetelik a min-
den egyes légi bevetésnek, a saját erők tüzével és mozgásával történő részletes egyeztetését. 

13 Légi lefogás: hadműveletei úgy vannak defi niálva, mint az ellenség katonai potenciáljának szétzú-
zása- mielőtt az bevethető lenne a saját erőkkel szemben -, semlegesítése vagy késleltetése érdeké-
ben, a saját erőktől olyan távolságban vezetett légi hadműveletek, hogy nincs szükség az egyes fel-
adatoknak a saját erőkkel való részletes összehangolására. (AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and 
Defi nitions NATO meghatározások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Bu-
dapest, 1996. 35. oldal.

14 Támogató légi műveletek azok a légi tevékenységek, melyek célja a harci légi hadműveletek ered-
ményességének elősegítése, támogatása. Ezen légi műveletek körébe a légi felderítés és megfi gyelés, 
elektronikai hadviselés, légi szállítás, légi utántöltés, különleges légi műveletek, korai előrejelzés és 
riasztás és a kutatás-mentés tartozik.

15 Légi felderítés = Air reconnaissance: A felderítési szempontból érdekességgel bíró adatoknak, infor-
mációknak, a levegőből akár vizuális úton, akár a repülőgép-fedélzeti érzékelő műszerek használa-
tával történő gyűjtése. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatározások 
és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 38. oldal.

16 Elektronikai hadviselés (EW) Katonai tevékenységek az elektromágneses spektrum kihasználása 
céljából melyek felölelik a kisugárzott elektromágneses jelek elfogását és azonosítását, az elektro-
mágneses energia alkalmazását abból a célból, hogy gyengítse vagy megakadályozza az ellenséget 
az elektromágneses energia felhasználásában és azokat a tevékenységeket melyek biztosítják annak 
a saját erők általi hatékony felhasználását. (MC 64/6) Katonai Bizottsági Határozat)

17 Légi szállítás (mozgatás) =Air movement: Egységek, személyek, készletek, eszközök és anyagok 
légi úton történő szállítása. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatáro-
zások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 36. oldal.

18 Különleges légi művelet egy művelet, melyet a konfl iktus bármilyen szintjén a hagyományostól el-
térő hadviselés és a titkos, rejtett valamint pszichológiai tevékenységek támogatása érdekében hajta-
nak végre. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatározások és defi níci-
ók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996.
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� Korai előrejelzés és riasztás;
� Kutatás-mentés, harci kutatás-mentés.19

- A felderítési, légtérfi gyelési művelet az ellenség tevékenységének, fenyegetésének és 
képessége változásának felderítésére és észlelésére szolgál. Célja időbeni, megbízható ada-
tok, információk biztosítása az ellenségről (lehetséges ellenségről), a terepről és időjárás-
ról a parancsnok és a meghatározott vezetési pontok, szervezetek számára.  Az ilyen mű-
velet magába foglalja a különböző fedélzeti érzékelő eszközök segítségével a szemben 
álló erőkről, azok erőforrásairól, a lehetséges összes információ gyűjtését. Ezek a meg-
fi gyelő, felderítő eszközök lehetnek optikai vagy elektronikai felderítő berendezéssel el-
látott repülőgépek; repülőgép fedélzeti korai riasztó (Airborne Early Warning - AEW); 
összhaderőnemi megfi gyelő célmegjelölő és felderítő rendszer (Joint Surveillance Targeting 
and Reconnaissance System – JSTARS); pilóta nélküli felderítő repülőgépek (Unmanned 
Aerial Vehicles – UAV). A hatékony felderítő rendszer az összes adatforrás felhasználásá-
val időben felfedi a helyzet változását, biztosítja a saját csapatok riasztását, megbízhatóan 
megítéli az ellenség szándékát és tevékenységét, megfelelő előrelátást biztosítva a parancs-
noknak elhatározása meghozatalához és a különböző tevékenységek vezetéséhez. Az idő-
ben végrehajtott légi felderítés biztosítja az összhaderőnemi hadműveletek előkészítésé-
hez és végrehajtásához szükséges légi felderítési információkat, veszélyhelyzet esetén akár 
az ország légi-riasztásához, az ellenség légi hadviselési eszközei elleni harc megvívásához 
szükséges légihelyzet-információt is. A csapatok tevékenységét befolyásoló információk 
időbeni biztosítása az ellenség helyzetéről, lehetőségeiről, a terepről, valamint azokról a té-
nyezőkről, amelyeknek jelentősége van, vagy lehet, meghatározó a művelet előkészítése és 
végrehajtása szempontjából. 

- Az elektronikai hadviselés lehet aktív és passzív, melynek segítségével az ellenség elekt-
ronikai rendszereinek használatát nehezítjük meg, vagy tesszük teljesen lehetetlenné, ugyan-
akkor biztosítjuk, a saját elektronikai eszközeink szabad felhasználását. Az elektronikai fel-
derítés során a rendelkezésre álló eszközökkel a légierő felderíti az ellenség csapatvezetési és 
fegyverirányító rendszereit, földi és repülőgép fedélzeti eszközeit, meghatározza ezek helyét, 
hovatartozását, technikai paramétereit. Ezen információk szükségesek az összhaderőnemi 
hadművelet (harc) megtervezéséhez, megszervezéséhez, ezáltal biztosítható a hatékony ellen-
tevékenység és a saját csapatok megbízható elektronikai védelme. A felderítés során beazono-
sítják mindazon elektromágneses kisugárzást, amelyek hatást gyakorolhatnak a saját kommu-
nikációs rendszerekre, a rádiólokációs, infravörös és más célfelderítő eszközökre, berendezé-
sekre, valamint a fegyvervezérlő rendszerek hatékony működésére. Az elektronikai ellentevé-
kenység során a légierő rendszeresített aktív és passzív zavaró eszközökkel megnehezíti vagy 
megakadályozza az ellenség felderítő és fegyverirányító eszközeinek hatékony működését, 
bénítja a vezetési rendszert.

19 Kutatás és mentés = Search and rescue: Repülőgépek, felszíni hajók, tengeralattjárók, különleges 
mentőosztagok és eszközök alkalmazása, a szárazfölön vagy a tengeren veszélybe került személyek 
felkutatására és kimentésére. AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatá-
rozások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 404. oldal.
ATP-10 (D) Search and Rescue. Haditechnikai Intézet, 1996.
ATP-62 (AJP 3.3.4.6.) Combat Search and Rescue
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- Légi szállítási művelet a katonai célok sikeres teljesítése érdekében a csapatok légi moz-
gékonyságának biztosítása, a személyi állomány, haditechnikai eszközök, anyagi javak és az 
utánpótlás légi úton történő mozgatása a hadszíntéren belül vagy a hadszínterek között. Légi 
szállítás végrehajtható szárazföldi, légi és tengeri műveletek támogatása érdekében. A légi 
szállítás stratégiai, hadműveleti és harcászati szinten valósul meg. Harcászati légi szállítá-
si műveletek az utasoknak és a rakománynak egy hadszíntéren belüli szállítása, a következő 
módszerekkel: 
� Légideszant hadművelet; ejtőernyős támadás; helikopteres deszant támadás; légideszant;20 
� Légi logisztikai támogatás (biztosítás); 
� Különleges feladatok-bevetések; 
� Légi-egészségügyi kiürítési bevetések.21

A légi szállítási műveletek komplex tervezést igényelnek. A szállítási-feladatvégrehajtási 
tényezőket össze kell hangolni a repülők átrepülési útvonal, repülési magassági profi l, várako-
zási légterek, stb. kiválasztásával úgy, hogy az ellenséges légi tevékenységet és annak elhárítá-
sa érdekében szükséges manővereket is fi gyelembe kell venni. A légi szállítás tervezése során 
számolni kell az aktuális légi helyzettel, a szállító gépek ellenséges légierő általi sebezhetősé-
gével, ezért az optimális útvonalat, profi lt és manővereket, valamint együttműködő légi oltal-
mazást is fi gyelembe kell venni a légi szállítási műveleti tervekben. A légi szállítási művele-
tek akár stratégiai, hadműveleti vagy harcászati szinten kerülnek végrehajtásra, biztosítják az 
alakulatok nagyfokú mobilitását, az alkalmazás rugalmasságát, a csapatok gyors felvonulását, 
szükség szerinti átcsoportosítását, logisztikai támogatását, kivonását. A légi szállítási képessé-
get mindig a legmagasabb vezetői szinten koordinálják, tervezik alkalmazását. 

- A légi utántöltés (Air-to-Air Refuelling – AAR) napjainkra alap képességgé vált, hiszen 
segítségével többszörösére lehet növelni a repülő eszközök levegőben tartózkodási idejét, fo-
lyamatos jelenlétet lehet biztosítani egy adott légtérben a terület felett. Ez a technikai megol-
dás lehetővé teszi, hogy a légierőt nagy távolságra, koncentráltan lehessen bevetni.

- A különleges erők alkalmazása az utóbbi években egyre inkább teret nyert a haderőkben. 
Napjainkra jellemző és a világ több pontján folyó aszimmetrikus hadviselés22 tette szükségessé 
ezeknek a speciálisan felkészített és kiképzett alakulatoknak a létrehozását. Ezen alegységek, 
csoportok harcászati alkalmazása – annak tervezése, végrehajtása -, bonyolult, nagy körülte-
kintést, együttműködést igénylő feladat. Kis csoportokról van szó, melyek méretükhöz képest 
igen nagy, stratégiai hatású tevékenységet fejtenek ki. Az ilyen jellegű feladatok kivitelezése 

20 Légideszant erő = Airborne force: Az elsődlegesen a légideszant hadműveletekre szervezett, felsze-
relt és kiképzett szárazföldi, valamint légi egységekből összeállított erő.
AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatározások és defi níciók. HVK, 
Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 36. oldal.

21 Légi kiürítés = Air evacuation: Személyek és rakományok repülőgéppel történő kiürítése. AAP-6 (U) 
NATO Glossary of Terms and Defi nitions NATO meghatározások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti 
integrációs munkacsoport, Budapest, 1996. 35. oldal.

22 Aszimmetrikus hadviselés: a konfl iktusok azon formája, amelyben egy állam (szövetség) regulá-
ris hadserege (hadereje) nem reguláris erők (paramilitáris szervezetek), vagy önállóan tevékeny-
kedő harccsoportok (pl. partizánok, gerillák, terroristák) ellen harcol. Forrás: Hamburg, BW. 
Führungsakademie.



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA54

során alapvetően a szállító repülők és a helikopterek kerülnek alkalmazásra akár a kijuttatás, a 
végrehajtás vagy a kiemelés fázisában. 

- A korai előrejelzéshez és riasztáshoz tartoznak például a repülőgép-fedélzeti riasztó és 
irányító rendszer (Airborne Warning and Control System – AWACS) műveletei, vagy a harc-
mező repülőgép-fedélzeti vezetési és irányítási központ (Airborne Battlefi eld Command and 
Control Centre – ABCCC) repülőgépei, de fontos megemlíteni a ballisztikus rakéták felderí-
tésére szolgáló, földi telepítésű radar rendszereket is. A korai előrejelzési és riasztási rendszer 
rendeltetése, hogy az érzékelői által szolgáltatott adatok alapján a légi fenyegetés helyét, ide-
jét és mértékét időben jelezze, ezzel megfelelő időt biztosítson a csapatok számára a fenyege-
tés elhárításához, annak hatása csökkentéséhez, a szükséges rendszabályok foganatosításához. 

A kutatás-mentés (Search and Rescue – SAR), illetve harctéri körülmények között a har-
ci kutatás-mentés (Combat Search and Rescue – CSAR), napjainkra jelentősen felértékelő-
dött művelet, hiszen rendkívüli fontosságú a személyi állomány biztonságának szavatolása 
úgy béke, mint harctéri viszonyok között. Ezen műveletek nagyban javítják a harcoló állo-
mány morális állapotát. A harctevékenység tervezése során a kutató-mentő műveletek a műve-
leti terv szerves részét képezik.23 

LÉGI MOZGÉKONY HADMŰVELETEK

Légi mozgékony műveletek koncepciója azt jelenti, hogy légi szállító eszköz alkalmazásá-
val megnövelt mozgékonyságot biztosítunk a szárazföldi erők számára. A hadművelet elgon-
dolásán belül ez a művelet teszi lehetővé a parancsnok számára, hogy a helyzet változására 
gyorsan reagáljon. Ez a képesség biztosítja, a helikopterek és a harc azonnali megkezdésére 
kész szárazföldi erők közös alkalmazását az egyesített alkalmi harci kötelékben.

A légi mozgékony művelet megköveteli a helikopter alegység teljes integrálását az 
összhaderőnemi kötelékbe a hadművelet tervezésétől kezdve a végrehajtásig. A harcoló ala-
kulatok és logisztikai támogatásuk légi szállítása egy adott tevékenységi területre, célkörzetbe 
a harc azonnali felvétele céljából. Végrehajtható mind repülőgépekkel, mind helikopterekkel. 

A légi mozgékony műveletek során fontos szerepe van a légierőnek a különleges művele-
ti alegységek célkörzetbe való kijutatásakor, a szárazföldi erők harci és szállító helikopterrel 
való támogatásakor. A légi mozgékony műveleteket rendszerint védtelen, vagy gyengén védett 
területeken hajtják végre.24

23 Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína (AJP-01); a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség kiadványa, 
Budapest, 2003; 130-132.old.

24 Légi mozgékony hadműveletek: Olyan hadműveletek, amelyek során a harcoló alakulatok és azok 
felszerelése helikopterekkel vagy függőleges fel- és leszállású repülőkkel (VTOL) kerülnek a harc-
mezőre, földi harcérintkezés felvételére. A légi mozgékony hadműveletek alapkoncepciója magába 
foglalja a helikopterek felhasználását annak érdekében, hogy a szárazföldi harcoló alakulatok, azok 
utánpótlására és felszerelésük számára nagyobb mozgékonyságot biztosítson az összfegyvernemi 
rendszer részeként az ellenséges fenyegetés leküzdése során. Harcrend keretein belül a légi moz-
gékony hadműveletek lehetővé teszik a parancsnokok számára, hogy a harcmező teljes szélességé-
ben és mélységében gyorsan reagáljanak, így segítve a kezdeményezés megszerzését, és a harcászati 
szabadság elnyerését. ATP-49 (A); Helikopterek alkalmazása a szárazföldi műveletekben. Budapest, 
1998.
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LÉGIERŐ HADMŰVELETI-HARCÁSZATI VEZETÉSE

 A Magyar Légierő vezetési (C2) és a légi vezetési és irányítási koncepciója a katonai erők 
vezetésének elméleti alapjaira, a nemzeti műveletvezetési rendszer- és a NATO légi vezeté-
si és irányítási koncepciójára épít. Az alapelvekre építkezve egy egységes rendszerbe foglalja 
a légi tervezési és feladatszabási ciklust (Air Planning and Tasking Cycle), a NATO és a légi 
vezetési és irányítási rendszer (Air C2), a légvédelmi fegyverek harcászati irányításáig bezá-
rólag.

A Magyar Légierő katonai szervezetei a Honvéd Vezérkar Főnök által meghatározott erők-
kel, az MH ÖHP parancsnok műveleti terve alapján az MH Légi Vezetési és Irányító Központ 
Légi Műveleti Központját irányító légierő haderőnem főnökének parancsai alapján, a száraz-
földi erőkkel való szoros együttműködésben hajtják végre feladataikat. A Légi Műveleti Köz-
pont vezetése, irányítása alatt és a kijelölt erők bevetésének irányításával egy időben végzik a 
műveleti területen belül és kívül a légi és légvédelmi feladatokat, valamint a műveleti terüle-
ten az összhaderőnemi vezetés és szárazföldi erők harci támogatását. Az összhaderőnemi al-
kalmazás és a haderőnemek erőkifejtésének összpontosítása mellett, a légierő haderőnemi sa-
játosságai okán továbbra is meg kell, hogy maradjon, sőt erősödjön a haderőnemi irányítás fe-
lelőssége, a haderőnem, a fegyvernemek, a támogató és kiszolgáló erők decentralizált feladat 
végrehajtási képessége. 

A légierő csapatainak műveleti feladatok végrehajtására való kiképzését és felkészítését 
a légierő haderőnem főnök iránymutatása és a munkáját támogató és segítő Légierő Had-
műveleti és Kiképzési főnökség tervei alapján, felügyelete mellett, a haderőnem sajátossá-
gainak és követelményeinek fi gyelembevételével a fegyvernemi kisalegységekben kell meg-
kezdeni, majd azt rendszer és haderőnemi szinten kell folytatni. Csak a haderőnem szintjén 
már teljesen kiképzett és felkészített állomány és kötelék lesz képes megfelelni a magas fokú 
összhaderőnemi követelményeknek. 

Az MH Légi Vezetési és Irányító Központ Légi Irányító Központja - a többi, NATO pa-
rancsnokság irányítása alá helyezett erőhöz hasonlóan – az év minden napján, a nap 24 órájá-
ban biztosítja a NATO alárendeltségű fegyveres légvédelmi készenléti szolgálat ellátására ki-
jelölt erők folyamatos irányítását. 

Az MH Légi Vezetési és Irányító Központ műveletirányító váltása kész a vonatkozó sza-
bályzók alapján - a NATO alárendeltségű erők vezetésének nemzeti hatáskörbe vonását köve-
tően, - ezen erők és a nemzeti alárendeltségű fegyveres légvédelmi szolgálat tevékenységét a 
légierő ügyeletes parancsnok parancsai alapján vezetni és irányítani. 

Új feladatként jelentkezik, hogy az MH ÖHP vezetési elemei közül elsőként, az MH Légi 
Vezetési és Irányító Központ Légi Műveleti Központjának – a Légi Irányító Központ folyama-
tos működése mellett - képesnek kell lenni, a már műveleti feladatra bevethető, légierő aláren-
deltségébe tartozó erők tevékenységének NATO vezetési elveken és rendszereken alapuló ter-
vezésére, szervezésére. Ez a tervezésben, vezetésben és irányításban résztvevők közötti nagy-
fokú együttműködést, együttgondolkodást és a feladat végrehajtására vonatkozó folyamatos 
készenlétet követel meg. 

Véleményem szerint a NATO által megfogalmazott Smart Defence elvnek, az erőforrások 
hatékony elosztásával és alkalmazásával felel meg legjobban a Magyarországot oltalmazó és 
védő honvédő erő.
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LÉGIERŐ SZERVEZETEINEK KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE

A repülő és légvédelmi parancsnokok, törzsek a jövőben növekvő mértékben fognak együtt-
működni más nemzetek erőivel békében, az olyan jövőbeli, háborútól eltérő műveletekben, 
mint a békefenntartás, az országépítés és a segítségnyújtó műveletek. A háborútól eltérő műve-
letek ezernyi kapcsolatot igényelnek a katonai és civil partnerekkel. Az együttműködés olyan 
összekötő csoportokat követel meg, amelyek jelentős technikai lehetőségekkel és kiemelke-
dő szakismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy biztosítsák a valamennyi résztvevő lehetőségei-
nek kihasználásához szükséges teljes információ megosztást. Ez az emberi erőforrások növe-
lésének irányába mutat. Ugyanakkor automatizálás és az informatika fejlődésével párhuzamo-
san az emberi erőforrásigények csökkenésével kell szembenéznünk azokon a területeken, ahol 
a fenntartási és admínísztrativ funkciókkal foglalkoznak.

Az adat- és információfeldolgozás, a kulcsfontosságú döntések előkészítése továbbra is 
hozzáértő repülő és légvédelmi törzseket követel meg a parancsnok támogatásához, ugyan-
akkor a jövő automatizált informatikai rendszerei soha nem tapasztalt irányítási képessége-
ket biztosítanak a törzsfunkciókban, lehetővé téve, hogy a parancsnokok és a törzsek a bonyo-
lultabb, összetettebb feladatokra koncentráljanak. A számítógépes rendszerek lesznek azok az 
eszközök, amelyekkel a hierarchikus és a hálózati vezetési folyamatok integrálódnak. A szá-
mítógépesített döntéstámogatás csökkenti a repülő és légvédelmi törzsek terhelését és így mé-
retüket is a törzsfunkciók végrehajtásában. A légierőnek és az alárendelt katonai szervezetek-
nek új eljárásokat kell kifejleszteni, vagy kihasználni a már létezőket a döntéshozatal, a veze-
tési és irányítási eljárások vonatkozásában, pontosítani kell a hatásköröket horizontális és ver-
tikális kiterjedésben, a nemzeti összhaderőnemi és szövetségi integrációjának biztosítása ér-
dekében. Csak a jól strukturált szervezet és azzal összhangban lévő eljárások biztosítják a ve-
zetés és a vezetett szervezet hatékonyságát, a sikert és a túlélést.

Természetesen a légierő szervezeteinek képességfejlesztését az előbbi elvek mentén úgy 
kell végrehajtani, hogy képesek legyenek megfelelni a megváltozott kihívásoknak. A jövőben 
tovább folytatjuk a légierő szervezete hadműveleti és harcászati vezetésének korszerűsítését. 
A korszerűsítés magába foglalja a Légi Irányítási Központ vezetési rendszerének cseréjét, a je-
lenlegi vezetési rendszer átalakítását. 

A légierő hadműveleti vezetése és irányítása az 1999-es NATO csatlakozás óta 
NATO konform. A kialakított C2 és Air C2 struktúra biztosítja, hogy a rendszer képes az 
összhaderőnemi célok végrehajtása érdekében a megfelelő technikai szinten álló vezetési 
rendszerbe integrálódni. 

A légierő katonai szervezeteinek vezetése során a feladat sokrétegűsége és bonyolultsága 
miatt az integráció mellett továbbra is indokolt a komponens elven alapuló módszer alkalma-
zása. A légierő sajátos vezetési rendszerének fenntartása azért is indokolt, mert a haderő töb-
bi vezetési elemétől eltérő gyorsasággal kell megalakulnia és a működési készenlétet elérnie.
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Sári Gábor alezredes 1991-ben hadtáp élelmezési szakon végzett fő-
hadnagyként, hét évig az MH 11. Duna Légvédelmi Rakétadandár (ez-
red) parancsnokságán töltött be élelmezés szolgálatfőnöki, majd a hu-
mán szolgálati rendszer kiépítésével humán szervező tiszti beosztáso-
kat. Egyetemi tanulmányait az ELTE szociálpolitikai szakán, majd a 
ZMNE Haderőszervezés és Hadkiegészítési szakán végezte, a nemzet-
őrségről és az önkéntes haderőről szóló tanulmányával az intézményi 
TDK első helyezését és különdíját nyerte el. 2010-ben az 1. Logisztikai 
Mentorcsoport parancsnoka volt Afganisztánban.
Tudományos tevékenységét az MH Légierő Parancsnokság kiképzési 
főtisztjeként, majd az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai 
szakkiképzési főtisztjeként kezdte meg, jelenleg doktori tanulmányait 
folytatja a NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában, kutatási terüle-
te a logisztikai szakkiképzés és képzés rendszere. 2010 óta a Magyar 
Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai szakosztá-
lyának elnökségi tagja.

A tudományos konferencia által szabott kereteket kihasználva előadásomat nem szá-
raz fogalmi rendszerek tisztázásával, elemzésével kezdeném: úgy gondolom, hogy a kö-
vetkezőkben elmondott pár sor a maga humorával – és persze túlzásaival – jól szemlélte-
ti a logisztikával kapcsolatos attitűdöt, a logisztika tudományának jellemzőit és követel-
ményeit:

„A logisztikusok a katonák azon csoportját alkotják, akik nagyon kapósak a háborúban 
és akik neheztelően süllyednek bele az ismeretlenségbe béke idején. Ők csak a tényekkel fog-
lalkoznak, de olyan stratégákkal és harcászokkal kell dolgozniuk, akik az elméletek világá-
ban élnek. Nekik éppen ezért háború idején lassabban kell lépkedniük, mivel mindegyikük 
hátán ott ül egy logisztikus, aki bármelyik pillanatban előrehajolhat és a fülébe suttoghat-
ja: „nem, azt nem vagy képes megtenni. A stratégák és a harcászok ezért háborúban félnek a 
logisztikusoktól. Békében pedig megpróbálják elfeledni őket, ám ezzel együtt tudatában van-
nak nélkülözhetetlenségüknek…”.

Mint a bevezetőmből kiderült, a logisztika szűkebben méri a művészet fogalmi rendszeré-
hez kapcsolható improvizációs és intuíciós készséget, a fantáziát és az empátiából fakadó, a 
nagy hadvezérekre jellemző megérzési lehetőséget: a logisztika inkább matematika, mint mű-
vészet. Jóllehet, a rugalmasság a logisztikai rendszerek egyik alapvető követelménye, ám en-
nek mértéke sohasem haladhatja meg a műveletek követelményei által szabott határokat, és 
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talán ez az egyik olyan meghatározó momentuma és lényegi pontja előadásomnak, ami köré 
gondolataimat szerveztem.

Parancsnok Úr előadásában elemzett, a fegyveres küzdelemben, a katonai műveletek fajtá-
iban, céljaiban, a hadműveleti- és harctér jellemzőiben bekövetkezett változások által deter-
minált új NATO stratégiai koncepció, és ennek megfelelően a biztonságot meghatározó hazai 
jogszabályok és dokumentumok a logisztikai támogatás rendszerében is új követelményeket 
teremtettek. A követelmények érintik a katonai logisztika minden alrendszerét, a vezetés-irá-
nyítástól a felkészítésen keresztül a végrehajtási megtervezéséig, megszervezéséig, olyan mű-
veleti egységet alkotva, ami gyakran túlmutat a konkrét harctevékenység időkeretein. 

A balkáni, iraki, afganisztáni katonai műveletek bizonyították, hogy a hadászati logiszti-
ka, mint stratégiai tényező több esetben is önállóan oldotta meg feladatát – nem hiába mondta 
Franks tábornok: „logistic is operation, operation is logistic.” A jövő, vagy talán már jelen had-
viselésében is kulcsszerepet játszó olyan fogalmak, mint a „hálózatközpontú hadviselés”, „ha-
tásalapú műveletek”, „átfogó megközelítés”, „összhaderőnemiség”, a fenntarthatóság és tele-
píthetőség képességeinek kiemelt kezelése egyöntetűen fogalmazzák meg a logisztika kulcs 
szerepét a műveletek sikerében.

Ugyanakkor előadásom axiómájaként kezelem a NATO Összhaderőnemi Doktrínájának fő 
alapelvét, ami szerint a logisztikai műveletek tervezése és szervezése soha nem laar’pour laar’, 
önmagáért való: a logisztikai művelet önállósága viszonylagos, és csak a hadműveleti követel-
mények rendszere által determinált alrendszer viszonylatában értelmezendő. Az AJP-04 (Szö-
vetséges összhaderőnemi logisztikai doktrína) megfogalmazásában: a logisztikai támogatást a 
hadművelet sikerének biztosítására kell összpontosítani, amint azt a NATO műveleti parancs-
nok meghatározza. A logisztikának az erő hatékony megsokszorozójaként kell funkcionálnia 
és zökkenőmentesen kell integrálódnia a hadműveleti struktúrába.
Előadásomban: 
• először az összhaderőnemiség fogalmi rendszerének logisztikai aspektusait elemezném, 
• majd az említett, a katonai műveletek esetében globálisnak tekinthető változások követel-

ményrendszerre gyakorolt hatásait mutatom be a logisztikai ellátási követelmények tükré-
ben. 

• Ezt követően harmadik pontként, kapcsolódva az új követelmények rendszeréhez, a ha-
zai biztonságpolitikai-követelménytámasztói dokumentumok által meghatározott, és a ha-
zai haderőnemi képességfejlesztési folyamatokhoz illeszkedő tervekről és feladatokról ej-
tek szót. 
Természetesen az utóbbi két pont egymástól elválaszthatatlan egységet alkot, a képzeletbe-

li választóvonalat én is csupán a tényekhez és a valós forrásokhoz kötött logisztikus szerepé-
ben tudom meghúzni.

Kiinduló pontként szeretnék pár gondolatot elmondani arról, mit is jelent a logisztika szem-
pontjából az összhaderőnemiség?
a.) Jóllehet, a logisztika integrált ágazatainak disztribúciójában vannak olyan tevékenységi te-

rületek, melyek rendelkeznek haderőnemi jellemzőkkel – például: repülő-üzemanyag el-
látás, repülő-műszaki kiszolgálás –, a logisztikai képesség humán aspektusaiban már a ki-
képzés és képzés kezdeti időszakában is az összhaderőnemi jelleg dominál. A képzés nem 
haderőnemi, hanem szakági jelleg szerint determinált, a végzett ellátó vagy javító szakasz-
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parancsnok összhaderőnemi jellegű képzettséggel rendelkezik. Ezt a képzettséget termé-
szetesen az első beosztásának helyet adó csapat fegyvernemi-haderőnemi jellege a had-
erőnemnek megfelelő specifi kummal egészíti ki. A katonai logisztika mesterképzési szak 
az összhaderőnemi műveletek logisztikai támogatására képes tervező és végrehajtó szak-
embereket készít fel, olyan záró-gyakorlattal, amiben többnemzeti, szövetségi rendszer-
ben megvalósuló, több haderőnemet érintő logisztikai feladat megtervezése, kidolgozása 
és végrehajtása a feladat.

b.) Az összhaderőnemi művelet feltételezi az összhaderőnemi logisztika létét. A logisztika szint-
jeit nem a fegyvernemi, haderőnemi, összhaderőnemi jelleg, hanem a szakág, funkció, nem-
zeti össz-logisztika, többnemzeti logisztika dimenzióinak egyre szélesebb körű követelmé-
nyei szabják meg. A logisztika átfonja a végrehajtandó összes műveletet, jellege nem lehet 
más, mint az a művelet, melynek támogatására irányul. Összhaderőnemi műveletek vonatko-
zásában a logisztikai támogatás differenciálódását a nemzeti-többnemzeti jelleg, illetve a mű-
veletekben résztvevő nemzetek felelősségi- és jogköre határozza meg. Az összhaderőnemiség 
a logisztika esetében azt jelenti, hogy minden, az erők fenntartására irányuló megoldásnak 
helyesen kell megítélnie az összhaderőnemiség komplexitását, összhaderőnemi szemléletben 
szükséges gondolkodni még akkor is, ha a küldetés csak egy haderőnemi komponens kezdeti 
bevonásával indul. Az összhaderőnemi logisztika a komponensekkel történő együttműködé-
sen keresztül biztosítja az erőforrások hatékonyabb felhasználását. Az összhaderőnemiség te-
hát egyik fő pillére annak az integrált logisztikai képességnek, amelyben az integráció – mint 
alapvető követelmény –, a többnemzeti megoldások optimális alkalmazására, valamint az 
említett összhaderőnemi szemléletre és a logisztikai vezetés, és erőkifejtés egységére irányul.

Parancsnok Úr előadásában felvázolta azokat a hadviselésben történt változásokat, melyek 
leképeződéseként a lisszaboni NATO csúcsértekezleten elfogadták az NATO új stratégiai kon-
cepcióját, ami minden tagállam részére meghatározza a nemzeti érdekeknek és értékeknek 
megfelelő szinkronitás feladatait. 

A jövőre vonatkozó végcél a Szövetségben olyan haderő megteremtése, amely képes a ha-
tásalapú, hálózatközpontú hadviselésre, a műveletek átfogó megközelítésére (Comprehensive 
approach), az aszimmetrikus módszereket alkalmazó ellenség céljainak megakadályozására, 
és a fegyveres küzdelem utáni stabilizációs feladatban történő eredményes részvételre.
Nem véletlen a követelmények újrafogalmazása és kibővítése: a jelen hadviselése újrarendezte 
és kibővítette azt a hangsúlyrendszert, ami a műveleteket már a kilencvenes évek elején is töb-
bé-kevésbé jellemezte.  „Klaus Wittmann, a NATO Védelmi Kollégiumának volt igazgatója 
2009-ben, a Strasbourg-Kehl csúcstalálkozót követően hosszabb tanulmányt jelentetett meg, 
melyben többek között a következőket írta a tagállamok fegyveres erőinek képességével ösz-
szefüggésben: „a jövőben olyan képességek kifejlesztése szükséges, amelyek mind a védelmi-, 
mind az expedíciós (külföldre küldött) erők számára alapvetőek. Milyen követelményeket is 
fogalmaz meg ez a megállapítás? A jövő, de akár a jelen haderejének legfontosabb tulajdonsá-
gai a gyors reagálás képesség, a rugalmasság, a telepíthetőség, a modularitás, a fenntart-
hatóság, a túlélőképesség, és az interoperabilitás.”1

1 Szternák György: NATO új stratégiája és a fegyveres erő feladatai, fejlesztése közötti kapcsolat.  Se-
reg Szemle, 2011., IX. évf. 1. szám, január, március, 22. oldal
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A felsorolt képességek megteremtésében a logisztikai rendszernek kiemelt szerep jut, és ha 
hozzátesszük, hogy a hatásalapú műveletek egyik mozzanata, mikor az alapvető ipari képessé-
geket, kritikus infrastruktúrákat, szállítási és elosztási rendszereket vonják párhuzamos mód-
szerekkel, gyors és hatékony műveletekkel irányítás alá (esetleg semmisítik meg), világossá 
válhat, hogy nem csak a logisztika által nyújtott műveleti támogatás, hanem a logisztika meg-
óvásának kérdése is hangsúlyozott szerepet kap. Nem véletlen, hogy 10 műveletből kilencnél 
kritikus tényezőként jelenik meg az utánpótlási útvonalak fenntartása és az erők gyors telepí-
tése, a készletek áramoltatásának zavartalansága és a többnemzeti, részképességekből egy, az 
összképességnél nagyobb képességgel rendelkező logisztikai támogatási rendszer kialakítása. 

Mindezek mellett a hálózatközpontú hadviselés modelljében a logisztika olyan csomópon-
tokat és összeköttetési relációkat jelent, melyek megsemmisítése, korlátozása és akadályozása, 
vagy nem megfelelő működése az egész rendszerre kihat, a kapcsolati viszonyokat biztosító, 
hálót adó információs adatok mellett a logisztikai anyagáramlás és persze disztribúció a másik 
olyan lényeges szempont, melyből a túl sok és a túl kevés is akadályozza a rendszer-működést.

Ezek mellett éppen a hatásalapú műveletek mutattak rá arra, hogy a műveletek hatékony 
megvívását alapvetően határozza meg a végrehajtáshoz szükséges anyagok és eszközök ren-
delkezésre állása, a technika magas fokú hadrafoghatóságának biztosítása. Ezért az anyagok 
áramoltatása, honi területről a műveleti területre történő eljuttatása az egyik legkritikusabb té-
nyezője mind a csapatok felvonultatásának, mind tartós fenntartásának, vagyis: a korszerű 
hadművelet megvívásához korszerű logisztikai rendszer tartozik, a kettő diszharmóniája a 
műveleti siker egyik legnagyobb gátja. 

Evidenciaként jelenthető ki, hogy a súlypont alapú műveleti tervezésben a logisztika ki-
emelt fontosságú, az átfogó megközelítés követelménye miatt a vizsgálatnak nem csak a kato-
nai, hanem a polgári és civil képességek vizsgálatára is irányulni kell. „Ugyanakkor a hatásala-
pú műveletek következményeként a műveletek katonai dimenziójában is integrációs változás 
jövendölhető: a katonai szervezeteket korábban jellemző széttagozódási tendencia megválto-
zik és a különböző szakterületek az új rendszernek jobban megfelelő műveleti támogató szer-
vezetbe integrálódnak, magukba foglalva a személyügyi, a híradó, a logisztikai (infrastruktu-
rális) és egészségügyi szakterületeket. Ebből következően a logisztikai kutatás egyik legfonto-
sabb területe az ellátási lánc rendszeréhez, az egészségügyi, az infrastrukturális, illetve a többi 
szakterületet érintő rendszerek művelet szempontjából lényeges elemeinek a meghatározása, 
jellemzőinek leírása. Az így összeállított rendszerszerkezet teszi lehetővé a komplex logiszti-
kai környezet felállítását és biztosítja az egyes elemek közötti kapcsolatok megállapítását.”2

De hogyan és milyen mértékben konvertálódnak Parancsnok úr, és az általam felvázolt kö-
vetelmények a logisztikai ellátás szövetségi és nemzeti rendszerének átalakítási feladataivá? 

A katonai műveletek hatásalapú megközelítése és a lisszaboni NATO csúcs szerint a tag-
államok haderő fejlesztési feladatait az elkövetkezendő időszakban a következők határozzák 
meg: „gyorsítani kell a hírszerzési, illetve egyéb információk cseréjét és elemzését; emelni kell 
a gyorsan telepíthető haderő létszámát. Javítani kell a szövetséges haderő koordinációját és 
együttműködési képességét a konfl iktus-övezetek (a hadműveleti terület, a hadszíntér) polgári 

2 Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok: A hatásalapú műveletek logisztikai műveletekkel szemben 
támasztott újszerű kihívásai. ZMNE BJKM, Katonai Műszaki Doktori Iskola, PHD értekezés, 2008. 
32. oldal
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hatóságaival; a fegyveres erők egyes részeit ki kell képezni a konfl iktus aktív szakaszát köve-
tő műveletek (békefenntartás, békeépítés) végrehajtására; fejleszteni kell a logisztikai rend-
szerek együttes működését.”3 

Ez utóbbi megállapítást az ISAF műveletek logisztikai problémái tették és teszik sürgősen 
megoldandó kérdésé. „A tapasztalatok szerint a nemzeti ellátáson alapuló rendszer stratégi-
ai távolságokra nem képes hatékonyan támogatni a műveleteket. A globális távolságokra tere-
zett NRF erők működtetéséhez kidolgozott NATO támogatási koncepció ugyan bizonyos as-
pektusból megoldást jelentett a problémákra, de a koordinációs zavarok kiküszöbölésére, és a 
támogatás zavartalan menedzselésére egy új koncepció szolgált megoldásként. A koncepció a 
NATO Műveletek Logisztikai Lánc menedzsment, amely az összhaderőnemi, háromdimen-
ziós térben koordinálja, priorizálja a logisztikai erőforrások rendelkezésre állását, áramoltatá-
sát, biztosítja a parancsnok szándékénak megfelelő szolgáltatásokat. A rendszer elsősorban az 
összhaderőnemi művelet aktív fázisában funkcionál, lehetővé téve a nemzeti és NATO logisz-
tikai folyamatok koordinálását és az erőforrások menedzselését.

A logisztikai láncon belüli folyamatokat a NATO Összhaderőnemi Parancsnokság Logisz-
tikai Törzse irányítja, az Összhaderőnemi Hadműveleti Körzetben települt JLSG-vel (Joint 
Logistic Support Group, a műveleti összhaderőnemi parancsnokság logisztikai koordináló és 
irányító szerve a haderőnemi komponensek mellett) szoros összhangban.

A lánc működésében döntő szempont a láncon átáramló anyagokról történő pontos, valós-
idejű információ csere. A hatékonyságban nagy szerepet játszik a gyűjtőraktárak optimális el-
helyezése is.”4

3 Szternák György: NATO új stratégiája és a fegyveres erő feladatai, fejlesztése közötti kapcsolat.  Se-
reg Szemle, 2011., IX. évf. 1. szám, január, március, 24. oldal

4 Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok: A hatásalapú műveletek logisztikai műveletekkel szemben 
támasztott újszerű kihívásai. ZMNE BJKM, Katonai Műszaki Doktori Iskola, PHD értekezés, 2008. 
95-97. oldalak
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A NATO új stratégiai koncepciója és a műveleti célok, valamint környezet változása, 
komplexitása természetesen a Nemzeti Katonai Stratégia és az összhaderőnemi doktrí-
nák frissítését, újragondolását kívánják és határozzák meg, ezek mellett megszabják a 
képességfejlesztés céljait, irányelveit, és a célkitűzések érdekében végrehajtandó fel-
adatokat.

Előadásom utolsó pontjaként, azokról, az eddigiekből következő, a logisztikai rendszerre 
vonatkozó fejlesztési igényekről ejtenék pár szót, melyek szükségességét ugyan senki sem vi-
tatja, ám a gazdasági erőforrások jelenleg nem teszik lehetővé az igények kielégítésére kidol-
gozott fejlesztési koncepciók gyakorlati végrehajtását.

A 2013-2022 közötti időszakra kiadott Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezéshez – a 
NATO új stratégiai koncepciójával, és a Nemzeti Katonai Stratégia tervezettel összhangban az 
elkövetkező időszak haderő fejlesztési feladatainak céljául egy olyan haderő létrehozását tűzte 
ki, melynek a műveletek teljes spektrumában – magas intenzitásútól az alacsony intenzitású-
ig, a harci műveletektől a béketámogató és válságkezelő műveltekig bezárólag – képesnek kell 
lenni a feladatotok végrehajtására. Emellett – a logisztikai aspektussal rendelkező követelmé-
nyeket kihangsúlyozva – képesnek kell lenni:

− a többnemzeti, összhaderőnemi környezetben való tevékenységre, 
interoperabilitásra;

− az erők védelmére és megóvására;
− a álózatközpontú környezetben való alkalmazás képességére;
− a telepíthetőségre, mobilitásra;
− a hosszú távú fenntarthatóságra, többnemzeti logisztikai támogatásra;

(Láthatjuk a NATO stratégiai koncepció gondolatainak hazai leképeződését.)
A képesség-teremtés alapvető dimenzióit tekintve a műveleti követelmények változása függ-
vényében a logisztika spektrumában szükséges többek között: 

• a logisztikai doktrínális feladatok elvégzése – ez az Összhaderőnemi doktrína átdolgozá-
sának függvényében meg is kezdődött,

• a logisztikai műveleti követelmények pontosítása (a haderőnemi műveleti követelmé-
nyekből levezetve),

• a logisztikai rendszer és a logisztikai szervezetek béke és háborús struktúrájának kiala-
kítása, fejlesztése – ezzel párhuzamosan a szabályozói dokumentum rendszer felülvizs-
gálata és a hiányok pótlása,

• az új haderőnemi képességeknek megfelelő logisztikai szakállomány képzése és kikép-
zése, a képzési és kiképzési rendszer felkészítése, összekovácsolás végrehajtása,

• a vezetési rendszer logisztikai alrendszereinek új követelmények szerinti kialakí-
tására,

• a képesség ellenőrzése (béke és háborús).
A követelményeket fi gyelembe véve, és a konferencia fő szervező elemét, az összhaderőnemi 

műveletek aspektusát szem előtt tartva a műveletekben résztvevő logisztikai csapatok alkal-
mazhatóságának és fenntarthatóságának növelése érdekében a következő logisztikai fejleszté-
si feladatok végrehajtása és képességek megteremtése szükséges:

• „Az összhaderőnemi szint erősítésének égisze alatt olyan komplex képességekkel ren-
delkező nemzeti logisztikai szervezeteket kell kialakítani, amelyek az adott feladathoz 
igazítva képesek a szövetséggel kooperálva időben és térben áttelepülni és tartósan mű-
ködni hadászati távolságokban.
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• Részt kell venni a többnemzeti logisztikai támogatási megoldások előkészítésében a 
haderő tervezési folyamatoktól kezdődően a haderő generálási folyamatokon keresztül a 
műveletek elemzéséig bezáróan.

• A katonai támogatási követelmények meghatározásának ki kell terjednie a műveletek 
teljes spektrumára, beleértve azokat a képességeket is, amelyek a műveletek stabilizáci-
ós, valamint újjáépítési szakaszaira vonatkoznak.

• A nemzetközi szerepvállalásban résztvevő szervezetek érdekében működetett logisztikai 
támogató rendszernek biztosítani a kell a NATO és az EU földrajzi határain kívül, szél-
sőséges éghajlati és terepviszonyok között, a befogadó nemzeti támogatás nélküli fel-
adat végrehajtást. A szövetséggel együttműködve kell kidolgozni a RSOM (Reception, 
Staging and Onward / Erők Fogadása Állomásoztatása és alkalmazási területre történő 
Előrevonása) hatékony mechanizmusát és követelményeit.

• A nemzeti támogató rendszer kialakítására a logisztikai támogató rendszer szintjeinek 
megfelelően, valamint a hatékonyságra való törekvés fi gyelembevételével központi irá-
nyítás alatt működő nemzeti támogató rendszert szükséges létrehozni. Ennek elemei az 
ellátó központok, a logisztikai ezred, a nemzeti támogató elem hazai lépcsője, valamint 
a műveleti területen települt nemzeti támogató elem.

• A nemzeti támogatóképességet úgy kell kialakítani, hogy a részére meghatározott – a 
felajánlott erők hét napos készletét meghaladó – 23 napos készlet döntő hányadát tárol-
ja, illetve állományával, technikai felszereltségével a műveleti területre kitelepülő csapa-
tok mögött a nemzeti támogató rendszert, mint „Nemzeti Támogató Elem” működtesse. 

• A Magyar Honvédség expedíciós feladatai végrehajtásához elengedhetetlen a saját stra-
tégiai légi-szállító képesség megteremtése. A nemzetközi szerződések keretében, illet-
ve a polgári szféra által biztosított eszközök alkalmazása nagyfokú rugalmasságot köve-
tel meg a missziós személy- és teherszállítások során. Ez a missziós területen bekövet-
kező biztonsági változásokra történő gyors reagálást nem teszi lehetővé és kiszolgálta-
tott helyzetet eredményez. 

• Biztosítani kell a NATO és EU gyakorlatok, mint az összhaderőnemi kiképzés megvaló-
sítási színtereinek szélesebb körű kihasználásának feltételeit. 5

• Keresni kell azokat a logisztikai képességeket, melyek többnemzeti kialakításában aktív 
és költséghatékony szerepet tudunk vállalni. Ennek egyik eklatáns példája például a be-
indult Joint Logistics project, ahol német vezetői szerepvállalással négy logisztikai terü-
leten hoznak létre a résztvevő nemzetek új szövetségi logisztikai képességeket.”

A rendelkezésre álló idő alatt természetesen csak elnagyoltan tudtam elemezni azokat a kö-
rülményeket, és folyamatokat, melyek az összhaderőnemi műveletek logisztikai támogatását 
befolyásolják és határozzák meg. Előadásom fő céljaként így elsősorban a fi gyelem felkelté-
sét tűztem ki célul, olyan pontokat felvázolva, melyek tudományos és művelet-tapasztalati to-
vábbgondolása a tudományos kutatóműhelyek, a stratégiai-hadműveleti logisztikai szerveze-
tek, szervek és intézmények fő feladatai. 

5 Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok: A hatásalapú műveletek logisztikai műveletekkel szemben 
támasztott újszerű kihívásai. ZMNE BJKM, Katonai Műszaki Doktori Iskola, PHD értekezés, 2008. 
101. oldal



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA 65

Rózsa Tibor ezredes 2000 óta vesz részt a non kinetikus képességek 
nemzeti keretek közötti kialakításában. A nemzeti struktúrában megje-
lenő olyan képességek kialakításában vett részt, mint a Civil-katonai 
Együttműködés, a Lélektani Műveletek valamint az Információs Mű-
veletek funkció. Ezen tevékenysége során 2003-tól alapító parancsno-
ka volt a Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ-
nak, majd 2007-től az MH ÖHP Civil-katonai Kapcsolatok Főnökség, 
mint hadműveleti szintű elem főnökeként felel a non kinetikus képessé-
gekért. A műveleti vezetés rendszerében a hatás tervező és elemző fő-
nökség főnöke. 2010-ben elvégezte a Római Védelmi Akadémia felső-
vezetői tanfolyamát. 2007 augusztusától 2008 márciusáig a MH Tar-
tományi Újjáépítési Csoport 3. váltásának parancsnoka, 2011 novem-
berétől 2012 májusáig a szarajevói NATO Parancsnokság törzsfőnö-
ke. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola 
PhD hallgatója.

A tanulmány témája az összhaderőnemi műveletek hálózatközpontú és hatásalapú megkö-
zelítése, a hatásalapú műveletek jellemzése. Az írás elkészítésében felhasználtam mindazon 
elméleti és gyakorlati, ismereteket, illetve tapasztalatokat, amelyeket különböző NATO nem-
zetközi műveletekben, gyakorlatokon, tanfolyamokon gyűjtöttünk és dolgoztunk fel. 

A bevezetőben ismertetem azokat a körülményeket, amelyek szükségessé tették a haderők 
feladat rendszereinek átértékelését, az új képességek, funkciók megjelenését. Rámutatok a 
nemzetközi feladat rendszer és struktúra meghonosításának jelentőségére, ennek a folyamat-
nak a jelenlegi helyzetére, a végrehajtásban rejlő kihívásokra. 

A NATO Washingtoni szerződés 5. cikkely szerinti védelmi feladatok relevanciája nap-
jainkban is megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a Szövetség stratégiai koncepciója rámutat, 
hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a NATO tagállamok által a jövőben megvívandó há-
borúk nem a nemzeti túlélésért önvédelmi céllal kikényszerítve folynak, hanem valamely kö-
zös érdek és cél elérése érdekében történnek. A műveletek a globális média folyamatosan „fi -
gyelő szeme” előtt fognak lezajlani, olyan ellenséggel szemben, akik nem osztják a mi értéke-
inket, és akikkel szemben egyre inkább ellensúlyoznunk kell információs műveleteinek hasz-
nálatát. Kihasználva a működésképtelen államok okozta hatalmi vákuumot, az ellenérdekelt 
fél olyan hálózatokat fog használni, amelyek átnyúlnak a nemzeti határokon. A jövőben mind-
inkább kifi nomultabb, aszimmetrikus háborúval kell számolnunk, amelyet a technológiához 
való hozzáférés tesz lehetővé. 

A modern kor katonai műveleteinek jellegében jelentős változás ment végbe. Nagymérték-
ben csökkent az esélye a klasszikus konfl iktusokból kialakuló háborús helyzeteknek, ugyan-
akkor megnőtt az igény a krízis menedzsment, a fegyveres konfl iktus lezárása utáni időszak-

RÓZSA TIBOR EZREDES: HÁLÓZATKÖZPONTÚ 
ÉS HATÁSALAPÚ MŰVELETEK A SZÖVETSÉGBEN
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ban is a katonai jelenlét iránt. Ezen túlmenően igényként jelentkezett a humanitárius kataszt-
rófák hatásainak felszámolásában való katonai részvétel is.

Mindezen új körülmények, elvárások és feladatok a feladat-végrehajtás újfajta fi lozófi ai 
megközelítését igényelték. A XX. század végén bekövetkezett robbanás az információs tech-
nológiákban forradalmi változásokat vetített előre a katonai ügyekben is. Az információs tér 
kiteljesedése új lehetőségeket teremtett – Clausewitz megfogalmazásával élve – a „háború kö-
dének” eloszlatásában. Ezek a követelmények és lehetőségek eredményezték a hálózatköz-
pontú megközelítés és a hatásalapú műveletek koncepcióinak megalkotását.

A műveleti teret időben és térben teljesen le kell fedni. Ez nagy koordinációt igényel a kü-
lönböző képességek között. A műveletek tervezése során fontos szempont elosztani, felosztani 
a műveletek és képességek szerepét a műveleti térben. Az összhaderőnemi műveletek hálózat-
központú megközelítése a rendelkezésre álló erőket és eszközöket átfogó, egymást kiegészítő 
módon alkalmazza a kitűzött célok megvalósítása érdekében. Ez a megközelítés fi lozófi ai vál-
tozást jelent a katonai műveletek végrehajtásának formájában és módszerében. A hálózatköz-
pontú hadviselés lényege, hogy egy rendszert alkot az információgyűjtés, a döntés és a ren-
delkezésre álló eszközök alkalmazása a katonai műveletek végrehajtása teljes időtartamában. 

A cél, hogy az összhaderőnemi kötelék a megfelelő válasz adására legyen képes. Ezt elsősorban 
az interdependens (kölcsönösen egymásra utalt) résztvevők és elemek hatékony felhasználásával 
képes elérni. Az összhaderőnemi harci kötelék hatás alapú, együttműködő, hálózat-alapú rendsze-
ren alapuló független erő. A cél egy koherens kötelék elérése, amely egy kölcsönösen egymástól 
függő, kollaboratív és hálózati rendszer által biztosított képességekkel rendelkező haderő. 

NATO Átfogó Műveleti Tervezési irányelvek alapján
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Az ilyen szintű hálózat működtetése természetesen nagy kihívást jelent minden haderő szá-
mára. Véleményem szerint a hálózatközpontú műveletekkel kapcsolatban a legfontosabb fel-
adatunk a végrehajtáshoz szükséges együttműködési képesség, valamint gondolati beállított-
ság meghonosítása. Ezt támasztja alá az a megközelítés, hogy a tér egy pontjában egy megha-
tározott időben a szükséges képességek összegződnek és egy új képességi szintet hoznak létre. 
Ez az a reális ambíciószint, amit jelenleg meg kell céloznunk. A hálózatközpontú megközelí-
tés folyamatába egyértelműen beilleszthetők a hatásalapú műveletek. A hatásalapú műveletek 
alapját a non-kinetikus képességek jelentik. A következőkben a hatásalapú műveletek műkö-
dési mechanizmusát mutatom be.

A Hatásalapú műveletek, (NATO terminológiával Effect Based Appraoch to Operations) 
éppen ezért azokat a megoldásokat támogatják, amelyek az integrált összhaderőnemi katonai 
képességeket használják fel. Stratégiai szinten célja a Szövetség különböző elemeinek és esz-
közeinek koherens és átfogó alkalmazása a politikai, gazdasági, szociális és környezeti ténye-
zők, mint biztonsági dimenziók fi gyelembe vételével. 

Ezért is van szükség a műveletek hatásalapú megközelítésére (Effects-Based Approach to 
Operations – a továbbiakban EBAO) és erre alkalmas haderő létrehozására.

Az EBAO ösztönzi az olyan hálózati megoldásokat, amelyek integrált összhaderőnemi ka-
tonai képességeket bocsátanak a parancsnok rendelkezésére egy adott művelet végrehajtásá-
hoz. 
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A NATO-n belüli, témával foglalkozó szakirodalom felhívja a fi gyelmet arra, hogy a pa-
rancsnokoknak és a törzseknek szem előtt kell tartani, hogy a tevékenységeink elvárt és nem 
elvárt más szóval tervezett és nem tervezett hatásokat váltanak ki. A feladat az, hogy a tevé-
kenységünk által kiváltott hatások közül minimalizáljuk azokat, amelyek negatívan befolyá-
solják a célunk elérését és úgy tervezzük meg a tevékenységeinket, hogy azok hatásai egymást 
erősítve garantálják a célunk elérését. Ez az a szemlélet, amely a hatásalapú műveletek alapját 
képezi. A hatásalapú megközelítés nem új eleme a végrehajtás folyamatának, hanem az egyes 
elemeket erősíti egy egységes, koordinált gondolkodásmód, szemlélet alkalmazásával.

A biztonság átfogó elemzése során vizsgálandó dimenziók a politikai, katonai, gazdasági, 
társadalmi és a környezeti dimenziók. Ezek közül nekünk katonáknak elsődleges felelőssé-
günk a biztonság katonai dimenziójának ismerete és kezelése, de a teljes biztonsági környezet 
megteremtése érdekében, a krízis helyzetek megelőzése és kezelése során szoros együttműkö-
dést kell kialakítani a biztonság többi dimenziójában tevékenykedő szereplőkkel.

Ki kell alakítani azokat az eljárási rendeket, amelyek alkalmassá teszik a haderőt egy olyan 
környezetben való feladat végrehajtásra ahol számos nemzet és szervezet különböző erőfeszí-
tései egy közös cél érdekében koordinálva, egy egységes rendszerben kerülnek végrehajtásra. 
Ezek a szereplők nagy valószínűséggel, egymással párhuzamosan végeznek harci, helyreállí-
tási, konszolidációs és humanitárius tevékenységet. A szereplők és azok feladatainak sokszí-
nűsége egy nagyon összetett, bonyolult rendszerben valósul meg.

A megfelelő szintű biztonsági környezet elérésének komplex feladat végrehajtását mutatja 
be az alábbi, NATO által alkalmazott modell. 

NATO Átfogó Műveleti Tervezési irányelvek alapján
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A politikai és katonai stratégiai célokat a Szövetség lebontja az elérésükhöz szükséges vég-
állapotra. Az ábra szemlélteti azokat a szegmenseket (katonai, politikai, gazdasági, civil) ahol 
hatásokat kell generálni, amelyek révén elérhető a kitűzött cél. A hatásokat kiváltó tevékenysé-
geket minden szervezet a rendelkezésére álló eszközök igénybevételével valósítja meg. A dön-
téshozatal minden szintjén átlátható kapcsolatnak kell lenni a végállapot, a célok, a hatások és 
a tevékenységek között, valamint harmonizálni kell a NATO katonai terveit a NATO-n kívüli 
szereplők politikai, gazdasági és civil terveivel.

A tervezés és végrehajtás során a végállapotra kell fókuszálni, meghatározni a hatásokat 
annak érdekében, hogy tisztázni lehessen a kulcsszereplők befolyásolásának lehetőségeit. A 
rendszereket összefüggéseikben kell elemezni, hogy megértsük a kapcsolatot a tevékenységek 
és a hatások között. Ennek érdekében teljes harmonizáció szükséges az alkalmazott Szövetsé-
gi képességek és eszközök között. A tevékenységek hatékonyságát folyamatosan értékelni kell 
és az értékelés eredményét be kell építeni a tervezés folyamatába

A műveleti területet úgy kell megjeleníteni, hogy az magába foglalja a klasszikus katonai 
„harctéren” kívül a partnereket, az ellenérdekelt felet és a civil szereplőket. A civileken ebben 
az esetben különböző kormányzati, nem-kormányzati és nemzetközi szereplőket értem, akik 
részt vesznek a konfl iktus kezelésében, ugyanakkor megőrzik szervezeti önállóságukat és sa-
ját terveik alapján tevékenykednek. Biztosítani kell a lehetséges megoldási alternatívák minél 
szélesebb skáláját a krízis kialakulásától a konfl iktus megszűnéséig. Fejleszteni kell a katonai 
műveletek és a más jellegű tevékenységek harmonizációját a közös erőfeszítések céljainak el-
érése érdekében, ennek megfelelően intenzívebbé kell tenni az együttműködést a különböző 
vezetési szintek között. A rendszert folyamatosan vizsgálni kell abból a szempontból, hogy a 
feladat végrehajtása során kiváltott hatások elérték-e a kitűzött célokat.

A jelenleg is folyó NATO átalakítások azt mutatják, hogy a műveletek hatékonyabbá válnak 
a hatás alapú megközelítés elemeinek felhasználásával. A módszer bizonyos részei nem újak; 
az egész inkább fi lozófi ai változást jelent a tervezés-végrehajtás- értékelés mikéntjében. Az el-
járás a minél több célt elpusztítani elv helyett, az ok-okozati összefüggésre, a hatások elemzé-
sére koncentrál, és nagymértékben támaszkodik az információs műveletek, mint integrált ka-
tonai funkció lehetőségeire. Habár itt alapvetően katonai műveletekről beszélünk, de a terve-
zett végállapot, vagy véghelyzet és a kitűzött célok eléréséhez szükséges tevékenységek, erő-
feszítések messze túlmutatnak a katonai cselekményeken. A sikerhez változásokat, hatásokat 
kell elérni az ellenérdekelt fél politikai, gazdasági és civil környezetében. 

A gyakorlati működést egy lehetséges példán keresztül mutatom be:
A PRT felelősségi területén belül a biztonsági helyzet nem megfelelő. Ennek egyik jele, 

hogy a fő közlekedési útvonalakon nem biztosított a teljes mozgásszabadság. A jelenlegi hely-
zetben ez nem elfogadható körülmény. A parancsnok intézkedett a körülmény megváltoztatá-
sáról, ennek alapján a törzs a következő tevékenységi változatokat dolgozta ki:
- Jelenlétfenntartó járőrözés az útvonalon demonstrációs jelleggel
- Az ellenálló csoportok felszámolása különleges műveleti alegységekkel
- Intenzív CIMIC/PSYOPS kampány a közlekedési útvonal mentén található településeken 

és kapcsolatépítés a területen lévő települések vezetőivel
Mindhárom tevékenység elvárt hatása, hogy a saját erők elfogadottságát növeljük, az ellen-

érdekelt fél támogatottságát csökkentsük a lakosság körében. Ezzel a hatással kívánjuk elér-
ni azt a körülményt, hogy javul a mozgásszabadság a fő közlekedési útvonal mentén, ezen ke-
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resztül elérhető a biztonsági helyzet javulása, ami ebben az esetben elvárt végállapot. Fontos 
szempont, hogy a műveletek megtervezésénél és végrehajtásánál az egyes képességek, illet-
ve a tevékenységek az elvárt hatások elérése érdekében egymást erősítsék és  koordináltak le-
gyenek. 

NATO Átfogó Műveleti Tervezési irányelvek alapján

A hálózat központú műveletek koncepció lényege a különböző katonai platformok és vezetési 
elemek hálózatba kötése egy információs infrastruktúrán (más szóval INFOSTRUKTÚRÁN) 
keresztül, ami gyors információ megosztást, nagyobb hatékonyságot és rugalmasságot tesz le-
hetővé műveletek végrehajtásában. 

A műveletek hatásalapú megközelítése azt a folyamatot, illetve hatásokat jelenti, amikor a 
katonai és más nemzeti képességeket teljes körűen alkalmazunk az elérni kívánt stratégiai vég-
eredmény érdekében. Ez a fajta megközelítés gyorsan terjedt a katonai stratégák és gondolko-
dók körében. Bár a NATO-n belül hivatalos doktrínává nem fejlődött számos szakmai publi-
kációban megjelent és tanították a védelmi akadémiákon.

Ezen túlmenően a műveletek hatásalapú megközelítésének egyes, alábbiakban felsorolt ele-
mei beépültek a katonai gondolkodásmódba.
– A társadalmak történelmének és kultúrájának jobb megértése. 
– A civil – katonai interakciók a kormányzati, nem-kormányzati és nemzetközi szervezetek 

között. 
– A műveleti terület gazdasági, politikai, szociális és más tényezőinek ismerete. 
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– A műveletek és az elérendő végállapot viszonyának folyamatos és rendszeres értékelése, il-
letve felülvizsgálata.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a megváltozott műveleti körülményekre és új fel-
adatokra itthon és a Szövetségben folyamatosan keressük az adekvát válaszokat. Ez többek 
között a tervezés és végrehajtás fi lozófi ájának megváltozását, a hálózatközpontú megköze-
lítés és a hatásalapú műveletek eredményeinek felhasználását jelenti. A szövetséges kerete-
ken belül végrehajtott műveletekben való részvételünk, a nemzetközi tanfolyamokon, maga-
sabb törzsekben való megjelenésünkön keresztül rendelkezünk az új eljárások, módszerek is-
meretével.

Ezen ismereteknek a nemzeti struktúrába való adoptálása az MH ÖHP keretein belül elkez-
dődött. Meg kell említeni a nemrégiben megtartott hazai Átfogó Műveleti Tervezési Irányel-
vek (COPD) tanfolyamot, vagy az MH ÖHP Különleges Jogrend esetén felálló vezetési rend-
jét, kiemelve a Hatás Tervező és Elemző Főnökséget.

Természetesen a hálózatközpontú megközelítés jelentős kommunikációs és egyéb infrast-
rukturális feltétel meglétét igényli. Most az a feladatunk, hogy a rendszer szemléletbeli, fi lo-
zófi ai alapjait kell meghonosítanunk. Tovább kell mélyíteni a műveletek tervezésének elméleti 
ismereteit, és legalább ilyen fontos ezen ismeretek átültetése a gyakorlati munkába.

Végezetül az tudom jelenteni, hogy a Magyar Honvédség vezetése ezt a folyamatot idő-
ben felismerve, a fentiekben vázolt célok elérése érdekében, megkezdte a munkát. Vélemé-
nyem szerint a szövetség tapasztalatait fel kell használnunk a saját munkánk során, legyen szó 
országvédelmi feladatokról, vagy NATO műveletekről egyaránt.
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Bárány Zoltán ezredes 1989-ben végzett a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola harckocsizó parancsnoki szakán. Harckocsi alegység parancsnoki 
beosztásokban szolgált Zalaegerszegen, Nyíregyházán és Debrecenben 
szakaszparancsnoktól zászlóaljparancsnok helyettesig. 
Nyelvtanfolyamok után 2002-ben elvégezte a brit Joint Command and 
Staff College összhaderőnemi felsővezetői szakát, illetve ezzel egyide-
jűleg MsC fokozatot szerzet a London University védelempolitikai sza-
kán. 
Háromszor szolgált hadműveleti területen a KFOR kötelékében 2000-
ben, 2003-ban és 2005-ben. 
Négy évet szolgált hadműveleti főnök helyettesi beosztásában a 
Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (MLF) szervezetében, Udinében, 
Olaszországban. Ebben a beosztásban vezette az MLF NATO döntés-
hozatali eljárás szerinti vezetési rendszerének kidolgozását 2004-ben, 
majd az első magyar részvételű Európai Uniós Harccsoport (EUBG) 
szabályozó dokumentum rendszerének kidolgozását 2007-ben. 
2008-tól az MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök helyettese, 
megbízott törzsfőnöke. Itt vezette az MH  családtámogató rendszer kon-
cepciójának kidolgozását. 
2010-től az MH ÖHP Szárazföldi Hadműveleti és Kiképzési Főnök-
ség főnöke. Ebben a beosztásában vezette az MH műveleti követelmé-
nyei szárazföldi képességei, az MH helikopter képességek koncepció-
ja, az MH különleges műveleti erők koncepciója, az MH műveletveze-
tési rendszere hadműveleti és harcászati részek, az MH Törzsszolgála-
ti Szabályzat hadműveleti és harcászati részek, valamint a Szárazföldi 
Harcszabályzat IV kötet kidolgozását, illetve az MH ÖHP missziós ki-
képzési rendszere átalakítását. 
Publikációi MLF alapjai, EUHCS alapjai, az angolszász vezetéselmé-
let alapjai, a küldetés-orintált vezetés, illetve az MH családtámogató 
rendszer koncepciója témákban jelentek meg.

Az elmúlt mintegy 10 évben jelentős űr keletkezett a Magyar Honvédség békétől eltérő 
vezetési rendszerének elvi alapjaiban. Ennek kialakulásának okai a NATO tagságunk, vala-

BÁRÁNY ZOLTÁN EZREDES: A MŰVELETI VEZETÉS 
ALAPELVEINEK ALKALMAZÁSA A HADMŰVELETI 

SZINTŰ VEZETÉSI PONTOK RENDSZERÉNEK 
TERVEZÉSÉBEN ÉS A HADMŰVELETI TERVEZÉS 

ELJÁRÁSAINAK KIALAKÍTÁSÁBAN
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mint egyre erősödő nemzetközi szerepvállalásaink kapcsán létrejött doktrínális megújulási 
igény, valamint a régi szabályozók kivezetése - Tábori törzsszolgálati utasítás I. HM, 1965; 
II. HM, 1968; Az MN szárazföldi csapatainak harcszabályzata II–III. HM, 1987. hatálytala-
nítása volt. A műveleti tervezést és műveleti vezetést mára gyakorlatilag csak az eredeti nyel-
ven bevezetett NATO AJP-1, AJP-3, AJP-5 doktrínák, illetve az Allied Command Operations 
Comprehensive Operations Planning Directive (Átfogó megközelítésű művelettervezési uta-
sítás), valamint a Magyar Honvédség Ált/27 Összhaderőnemi doktrína második kiadásában 
foglalt elvek szabályozzák, azonban mindezidáig nem történt meg ezen elvek egységesítése és 
adoptációja a Magyar Honvédség vezetés-irányítási rendszerébe. A hadműveleti szakma pon-
tosan ezt tűzte ki célul maga elé és napjainkban összeállítás alatt áll az új MH Törzsszolgála-
ti Szabályzat, illetve az MH Szárazföldi Harcszabályzata. Ebben a cikkben a Magyar Honvéd-
ség Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) az ezekhez kidolgozásában alkalmazott, a ve-
zetési pontokkal kapcsolatos néhány elvet és alapvetést tekintünk át.

I. A MŰVELETI VEZETÉS KITERJEDÉSE

A vezetési pontok vizsgálatának első kérdése lehet, hogy ki az, akit vezetni kell. Nyilván-
való, hogy a mindenkori vezetettek száma határozza meg a vezetés kiterjedését, a vezetési ele-
mek számát és képességeit.

Ahhoz, hogy vezetés egységes és folytonos legyen, elengedhetetlen, hogy a műveleti ve-
zetés rendszere a stratégiai szinttől a hadműveleti és harcászati szinten keresztül mindenkor 
el tudja érni a rendelkezésre álló összes végrehajtót. A rendszernek vertikálisan teljesnek kell 
lenni, horizontálisan azonban a végrehajtók szintjén csak az aktív elemeket kell alapállapot-
ban fednie.

1. ábra A vezetés kiterjedése
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A készenlét fokozása folyamán a műveleti vezetés kiterjedésének követni kell a rendelke-
zésre álló műveleti erők vezetési igényeit

Minél több a rendelkezésre álló erő, annál több vezetési elemnek kell bekapcsolódnia a mű-
veletekbe, annak érdekében, hogy a vezetés folytonossága fenn maradjon és a feladatoknak 
megfelelően az együttműködés megvalósuljon.

Mindez kicsit konkrétabban azt jelenti, hogy békeállapotban a műveleti vezetés csak a ké-
szenléti szolgálatok tevékenységét fedi le, és csak alap-tervezési kapacitások állnak rendelke-
zésre, többnyire csak a stratégiai szinten, ahol az esetleges feladatok megfogalmazása, elren-
delése történik.

A készenlét fokozása után a kezdeti készenlét elérésekor a műveleti vezetési rendszer gyor-
san aktiválható elemei kerülnek bekapcsolásra, mindig a vezetett erők szintjével szoros össz-
hangban, valamint felállításra kerülnek a tervező törzsek.  A teljes készenlét elérésekor az ösz-
szes műveleti erő vezetéséhez szükséges vezetési kapacitás rendelkezésre kell, hogy álljon, 
minden szinten.

II. A MŰVELETI VEZETÉS FELADATAI

A következő kérdés az, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek végrehajtására a fel-
állítandó vezetési elemeknek képesnek kell lenniük. 

Ezek közül az első a tervezés, ami magába foglalja a hosszú távú – 72 órán túli –, a rövid-
távú – 24-72 óra közötti –, valamint – a komponensek közvetlen vezetése esetén - a haderő-
nemi tervezést. A tervezés az a vezetési funkció, amely során a parancsnok a törzse segítségé-
vel elemzi a kialakult helyzetet, kitűzi a tevékenység végcélját, az ahhoz vezető kondíciókat, 
meghatározza a kondíciók eléréséhez szükséges hatásokat, az azok kiváltására alkalmas tevé-
kenységeket térben és időben, végül hozzárendeli a szükséges végrehajtókat és erőforrásokat. 
A tervezés folyamatos, a műveletek minden fázisában folytatott tevékenység, amely minden 
esetben több változattal számol.

A koordináció, amely a tervek pontosítását, aktiválását, alárendeltek-együttműködők tevé-
kenységének integrálását, szinkronizálását jelenti. Történhet valamely váratlan, előre nem ter-
vezett eseményre történő reagáláskor, vagy a tervezés során nem érintett részproblémák meg-
oldása céljából.

A műveletvezetés, amely a mélységi, fő és mögöttes területeken végrehajtandó műveleti 
feladatok összességének a vezetését jelenti.

Az elemzés, amely a végrehajtott tevékenységek eredményének értékelése, annak összeha-
sonlítása a kitűzött célokkal, majd az eltérések okának azonosítása a tervek módosítása céljából.

III. HADMŰVELETI SZINTŰ VEZETÉSI PONTOK

A vezetési rendszer szintje és kiterjedése meghatározza a szükséges elemek számát, típu-
sait, feladatait. Az előszóban megjelölt doktrínáknak megfelelően a hadműveleti szintnek ren-
delkeznie kell fő vezetési ponttal, mögöttes vezetési ponttal, tartalék vezetési ponttal, illetve 
telepíthető vezetési elemmel. A haderőnemi összetevők az alkalmazott közvetlen vagy közve-
tett vezetési elvnek megfelelően szükség szerint rendelkeznek harcászati szintű vezetési pont-
tal. A felsorolt vezetési pontok feladatrendszere és elhelyezkedése mindezek mellett a NATO 
doktrínákban csak általánosan meghatározott és követelményekkel körül írt. 
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TÍPUS JELLEG FUNKCIÓK

Fő 
vezetési pont

Elsődleges vezetési pont
Összhaderőnemi, haderőne-
mi tervező

Műveletek tervezése, vezeté-
se, irányítása

Mögöttes 
vezetési pont

Vezetési pont
Összhaderőnemi támogató

Támogatás és mögöttes mű-
veletek tervezése, vezetése
irányítása

Tartalék vezetési pont Összhaderőnemi helyettesítő 
vezetési pont

Műveletek tervezése, vezeté-
se, irányítása

Telepíthető vezetési pont Integrált szárazföldi alapú 
ideiglenes vezetési elem

Műveletek tervezése, vezeté-
se, irányítása

Mozgó vezetési csoport Ideiglenes mobil vezeté-
si elem

Szemrevételezés
Műveletek vezetése

2. ábra Az összhaderőnemi műveleti vezetés elemei.

A fentiekben meghatározott vezetési elemek rendeltetése, feladatai a következők lehetnek:
Fő vezetési pont (FVP): 
Aktiválás után a hadműveleti szint elsődleges vezetési eleme, ami

- végrehajtja a hosszú távú (72 órán túli) és a rövid távú (72 órán belüli) műveleti terve-
zés feladatait; 

- vezeti- és irányítja a mélységi- és fő harcterületen folyó műveleteket, valamint az MH 
ÖHP alárendeltségébe tartozó kitelepült műveleti parancsnokságok és műveleti erők alkal-
mazását;

- együttműködik a felelősségi területén tevékenykedő kormányzati szervekkel, nem kor-
mányzati-, és nemzetközi szervezetekkel;

- szervezi és irányítja az összhaderőnemi műveleti kötelék hadtáp-, haditechnikai-, közleke-
dési-, egészségügyi-, személyügyi- és híradó-informatikai támogatási feladatait.

A Mögöttes vezetési pont (MVP):
Aktiválás után az összhaderőnemi műveleti kötelék vezetési eleme, amely:

- szervezi és vezeti a mögöttes műveleti terület hadműveleteit;
- végrehajtja műveletek támogatásának tervezési feladatait;
- vezeti- és irányítja a mögöttes területen folyó műveleteket, valamint az itt az összhaderőnemi 

műveleti kötelék alárendeltségébe tartozó, alkalmazásra kijelölt műveleti parancsnokságok 
és műveleti erők alkalmazását;

- kapcsolatot tart a mögöttes terület civil szereplőivel (kormányzati szervekkel, nem kor-
mányzati-, és nemzetközi szervezetekkel), valamint a szövetséges erők hadműveleti és har-
cászati szintű vezetési elemeivel;

- szervezi és vezeti a személyi-, technikai- és hadfelszereléssel történő feltöltést és kiegészítést;
- koordinálja a központi készletek megalakításának és nemzetgazdaságból történő utánpót-

lásának hadműveleti szintű feladatait;
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- végrehajtja a Befogadó Nemzeti Támogatás a kötelékre háruló feladatait;
- tervezi, szervezi és vezeti a mögöttes műveleti terület logisztikai támogatásának, egészség-

ügyi- és személyügyi biztosítási feladatait.
A tartalék vezetési pont:
Átveszi a műveleti vezetés feladatait az összhaderőnemi műveleti kötelék Fő Vezetési 

Pontja megsemmisülése, vagy kiesése esetén. Mivel a tartalék vezetési pont, mint funkcioná-
lis követelmény jelenik meg, nem pedig mint az előző kettőtől fi zikailag elkülönült vezeté-
si pont, ezért gazdaságossági okokból a tartalék vezetési elem funkciót elláthatja a mögöttes 
vezetési pont is. Ebben az esetben a műveleti vezetéséhez szükséges összes funkcióval el kell 
látni, de ez nem jelenti a fő vezetési pont kapacitásainak teljes duplikációját.

A telepíthető vezetési elem (TVP)
Ez az összhaderőnemi műveleti kötelék Fő Vezetési Pontjának kikülönített ideiglenes ve-

zetési eleme, amely a műveletre, vagy adott részfeladatra kidolgozott terveknek megfelelően, 
a harctevékenység körletébe történő részleges, vagy teljes kitelepülés után a parancsnok pa-
rancsa alapján hajtja végre az alárendeltségébe tartozó kitelepült parancsnokságok, erők al-
kalmazásának vezetését, tevékenységük koordinálását, ellenőrzését. 

A mozgó vezetési csoport (MOVCS):
 A fő vezetési pont kikülönített vezetési eleme, amelynek feladata a műveleti terület szem-

revételezése, valamint a küldetés sikeres végrehajtása érdekében kulcsfontosságú irányban 
vagy terepszakaszon folytatott tevékenység vezetése.

A haderőnemi összetevők vezetési elemeinek feladata a haderőnem végrehajtó szervezete-
inek a hadműveleti parancsban és a műveleti dizájnban foglaltaknak megfelelő irányítása, a fel-
adatok lebontása, végrehajtásuknak koordinálása, szinkronizálása, a rendelkezésre bocsájtott 
erőforrások elosztása. Ezek a haderőnemi funkciók integrálhatóak az összhaderőnemi mű-
veleti vezetési elemekbe, nem feltétlenül manifesztálódnak külön vezetési pontokban.

Az elmúlt évek műveleti tapasztalatai alapján a vezetési pontok telepítési rendje is áttekin-
tésre került. Mivel napjainkban már nem a hidegháborúban alapvetőnek számító rejtett veze-
tés az alapvető szempont, sokkal inkább annak hatékonysága, ezért a jelenleg alkalmazott el-
vek a következőek:

A FVP és a MVP esetében:
Alaphelyzetben az összhaderőnemi műveleti kötelék béke elhelyezési objektumaiban ala-

kul meg és éri el a kezdeti műveleti képességét, illetve hajtja végre feladatait. A felkészülés és 
válságkezelés időszakában a békében meglévő és üzemelő infrastruktúrát és hírinformatikai 
lehetőségeket nem célszerű feladni, természetesen annak fi zikai, elektronikai és információ-
biztonsági védelmét fokozni kell.

A vezetési rendszer veszélyeztetettségére irányuló információk esetén a parancsnok dönté-
se alapján a vezetési pontok áttelepülnek passzív és aktív védelemmel ellátott objektumokba.

A vezetési lehetőségek korlátozottsága esetén a vezetési pontok a hadműveleti terület mély-
ségében alapvetően katonai/civil objektumban, illetve legvégső esetben tábori elhelyezésben 
települnek.

Telepíthető vezetési pont esetében:
A vezetési pont általában a főcsapás irányában tevékenykedő magasabb harcászati végre-

hajtó szervezet felelősségi körzetének mélységében, alapvetően katonai/civil objektumban, 
szükség esetén tábori elhelyezésben települ.
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IV. A VEZETÉSI PONTOK BELSŐ STRUKTÚRÁJA

A cikk következő részében a vezetési pontok belső struktúráját és az azok kialakítására ható 
fontosabb tényezőket szükséges vizsgálni. 

A vezetési pontok felépítésének fejlődése követte a műveleti vezetési elvek fejlődését, 
ezért számos új elem jelent meg, illetve régebbi elemek feladatrendszere átalakult, vagy meg-
változott. A legmarkánsabb változást a hatásalapú tervezés, az átfogó megközelítés, és a 
küldetés-orientált vezetés hozta.

A hatásalapú tervezés lényege, hogy nem azt mondjuk meg az alárendelteknek, hogy mit 
és hogyan tegyenek, hanem milyen hatást, hatásokat akarunk elérni, és az alárendeltek majd 
megtalálják ehhez a legcélravezetőbb megoldási módot. Ez úgy valósítható meg, hogy stra-
tégiai szinten kijelölik a művelet végcélját, meghatározzák az eléréséhez szükséges stratégi-
ai célkitűzéseket, majd felépítik a célkitűzések eléréséhez szükséges hatások egymásra épülő 
rendszerét. Végül a végrehajtók a hatások megvalósítása érdekében kidolgozzák a megfelelő 
tevékenységi rendet és akciókat. A legjobb példa az 1991-es Öböl-háborúban sebészi pontos-
sággal végrehajtott légitámadások végrehajtása az iraki politikai és hadvezetés ideggócai el-
len, vagy a Jugoszláviai NATO bombázás, ahol kimondottan az energiaellátást, a közlekedési 
csomópontokat, politikai és katonai vezetési pontokat támadtak azzal a céllal, hogy a vezetést 
jobb belátásra bírják. A hatást és az eredményt mindkét esetben ismerjük.

Az átfogó megközelítés célja a polgári és katonai erőforrások koordinált, hatékony felhasz-
nálása egy közös cél megteremtése érdekében.

A küldetésorientált vezetés olyan fogalmakra épül, mint az egyéni kezdeményezőkészség, 
önálló döntéshozatal, valamint képesség az elöljáró fejével gondolkozva hozni meg a dönté-
seinket. A parancsnok alárendeltjeinek csak azt határozza meg, hogy mit tegyenek, de azt nem 

3. ábra A fő vezetési elemek törzs struktúrájának felépítése
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hogy miként. Az alárendeltek nagy cselekvési tere, kezdeményezőkészsége és szabadsága ru-
galmasságot és gyorsaságot eredményez a végrehajtáskor. Fontos azonban, hogy a sikeres fel-
adat végrehajtáshoz az elöljárónak kötelessége minden forrást biztosítani.

Az összhaderőnemi vezetési pontok három fő része a parancsnoki csoport, hadműveleti 
csoport és a támogató csoport. Ezek a csoportok a törzs funkcionális elemei, ezek kiegészül-
nek a működéshez szükséges vezetésbiztosító elemekkel.

Az ábra a fő vezetési elemek törzs struktúráját szemlélteti. Mindkét vezetési pont a vezetés 
egységessége szellemében a parancsnok vezetése alatt áll, távollétében a fő vezetési ponton 
a törzsfőnöknek, a mögöttes harcállásponton a parancsnok helyettesnek adja át az irányítást. 

A két vezetési pont szervezeti felépítése alapvetően megegyezik, mivel mindkét vezeté-
si pontnak képesnek kell lennie tervezni, szervezni és vezetni a műveleteket, illetve azok biz-
tosítási feladatait. A különbség a részelemek méreteiben van, a vezetési pontok eltérő feladat-
rendszerének megfelelően a fő vezetési pont hangsúlyosabb része a hadműveleti csoport, míg 
a mögöttes harcállásponton a támogató csoport rendelkezik nagyobb képességekkel. 

A részelemek közül az első a Parancsnoki csoport. Ennek a már korábban is meglévő és a 
békevezetésben is ismert szervezetnek a feladata itt kiegészül, szakértőivel feladata műveletei 
környezete folyamatos és átfogó elemzése, a nem katonai szereplők és az azok által generált 
hatások, valamint a műveleti tevékenység az átfogó műveleti térben várható következményei-
nek mérlegelése, és ennek alapján tanácsadás a parancsnok döntéseihez. 

Állománya az adott Vezetési Pont működéséhez szükséges személyi tanácsadókat foglal-
ja magába, úgy, mint például politikai, jogi, társadalmi kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok, 
környezetvédelmi, gazdasági és információs tanácsadói, vagy az adott műveletekhez szüksé-
ges egyéb szakértők. 

A vezetési pontok következő eleme a Hadműveleti Csoport melynek rendeltetése a meg-
határozott műveletek és feladatok végrehajtását biztosító átfogó tervezési folyamat keretében 
a művelet tervezés, a koordináció, a műveletvezetés és a művelet elemzés végrehajtása.

Fő elemei:
- Összhaderőnemi Tervező Főnökség, amely felelős az összhaderőnemi előkészített terve-

zésért, az hosszú távú tervek összeállításáért és naprakészen tartásáért;
- Összhaderőnemi Hadműveleti Főnökség, amely a Hadműveleti Csoport koordinációs 

központja, és felel az összhaderőnemi reagáló tervezésért, valamint a légierő és a száraz-
föld haderőnemi tervezéséért.  Feladata még a haderőnemi alárendeltek tevékenységének 
koordinálása;

- Összhaderőnemi Műveletvezető Központ, melynek rendeltetése a hadműveleti tervek-
ben, parancsokban meghatározott műveletek vezetése, az adott Vezetési Pont információval 
való ellátása. Minden bejövő és kimenő információ csomópontja;

- Összhaderőnemi Felderítő Főnökség, melynek rendeltetése a műveletek tervezésének és 
irányításának felderítő-, elektronikai hadviselési- és geo-információs támogatása, a felderí-
tő erők tevékenységének irányítása, koordinációja;

- Összhaderőnemi Hatástervező- és Értékelő Főnökség, amelynek rendeltetése a műve-
letek célkitűzéseinek megvalósítása érdekében biztosítani a katonai erők által kiváltott ha-
tások összehangolását a civil oldal (politikai, gazdasági, stb.) erőfeszítéseivel, a stratégiai 
kommunikációval, valamint a tevékenységek, képességek és az erőforrások felhasználásá-
nak egyeztetésével és ésszerűsítésével. A hadműveleti hatásértékelés folyamatának veze-
tő szerve;
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- fontos szerepe van még az Összekötő csoportnak, amely az elöljáróval, a katonai, kor-
mányzati és nem-kormányzati összekötőkkel történő folyamatos kapcsolattartás szerve. Fő 
funkciója, hogy biztosítja az átfogó megközelítés megvalósulását a műveletekben.
A vezetési pontok következő nagy egysége a Támogató csoport, melynek rendeltetése a 

műveletek kiszolgáló támogatásának tervezése szervezése, koordinálása és irányítása. Felada-
ta azonosítani, teljesíteni és fenntartani az erőforrás igényeket a katonai és nem-katonai szer-
vezetek részére a műveletek végrehajtásának kiszolgáló támogatása érdekében. 

Fő elemei a:
- Logisztikai Művelettámogató Főnökség, amelynek feladata a műveletek logisztikai tá-

mogatásának rövidtávú tervezése, szervezése, koordinálása. Szervezi és vezeti a feltöltés-
sel és kiegészítéssel kapcsolatos feladatokat. Koordinálja a központi készletek megalakí-
tásának és nemzetgazdaságból történő utánpótlásának hadműveleti szintű feladatait. Vég-
zi a Befogadó Nemzeti Támogatás a kötelékre háruló feladatait, valamint tervezi, szervezi 
és vezeti a mögöttes műveleti terület logisztikai támogatásának egészségügyi és személy-
ügyi biztosítási feladatait;

- Híradó-, Informatika- és Információvédelmi Főnökség, amelynek feladata a műveletek 
kommunikációs támogatásának tervezése, szervezése, koordinálása. Dokumentumvédelmi 
– és ügyviteli feladatok biztosítása;

- Személyzeti Főnökség felelős a műveletek során beérkező adatok feldolgozásáért, elemzé-
séért és a következtetések levonásáért a feltöltöttség adatokból. Feladata még az állomány 
morális állapotának értékelése, személypótlás tervezés, személyi nyilvántartás, valamint a 
kegyeleti feladatok végrehajtása. 

- Egészségügyi Főnökség feladata a műveletek egészségügyi biztosításának rövidtávú terve-
zése, szervezése, koordinálása.

V. A HADMŰVELETI SZINTŰ TERVEZÉS

Ahhoz, hogy a cikk előző részében felsorolt szervezetek hatékonyan működhessenek szük-
séges, hogy a szervezeteken belül folyó tervező munka is hatékony legyen. Cikkünk második 
részében műveleti vezetés első funkciójába hadműveleti szintű tervezés a MH ÖHP által al-
kalmazási elveibe nyújtunk betekintést. A tervezés alapjai közismertek, a cikk elején említett 
NATO doktrínák tartalmazzák, és a készülő a MH Műveleti vezetés rendszer szabályzat, vala-
mint a Törzsszolgálati szabályzat alkalmazzák. 

A hadműveleti szintű tervezés nem vizsgálható önmagában, az szorosan kapcsolódik, és 
egységes rendszert képez a stratégiai és harcászati szintű tervezéssel. A modern, többszintű 
tervezés egyik legfontosabb jellemzője, hogy minden szinten közel egy időben folyik, a ter-
vezésre rendelkezésre álló idő és az erőforrások leghatékonyabb kihasználása céljából. Az al-
kalmazott tervezési mód lehet párhuzamos, összetartó, vagy együttműködő. Az utóbbi a prefe-
rált módszer, azonban az információcsere igény ennél a módszernél a legnagyobb, ezért itt fel-
tételként jelenik meg egy közös számítógépes művelettervező rendszer, és a valósidejű meg-
osztott adatbázis.

Maga a hadműveleti szintű tervezés – a stratégiai szinthez hasonlóan, de a harcászati szint-
től eltérően az átfogó megközelítésű és hatásalapú tervezésen alapszik. 

A következő két ábra az átfogó megközelítés alapján végrehajtott tervezési folyamat NATO 
elvek szerinti fázisait mutatja be a hadműveleti szint szemszögéből vizsgálva.  
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5. ábra Átfogó megközelítésű tervezés 1-3 fázisai.

4. ábra Tervezési módok
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Az ábra középső részén a hadműveleti szint – ami a Magyar Honvédség esetében az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság – feladatai láthatóak, míg fenn a stratégiai szint, azaz a Hon-
véd Vezérkar, illetve alul a végrehajtói szint, azaz az MH ÖHP alárendeltjei láthatóak. A kék 
nyilak a felterjesztéseket, a pirosak az alárendeltek felé kiadott dokumentumok mozgását mu-
tatják. 

A folyamat mind stratégiai, mind hadműveleti és harcászati szinten hat fázisból áll, és a 
szintek tevékenysége szigorúan koordinált. Ez a szabályozott együttműködés teszi lehetővé a 
fenn említett modern elvek szerinti együttműködő tervezést. 

A tervezés fázisai a következőek.
1. fázis a helyzetelemzés:
A biztonsági helyzet elemzése állandó tevékenység, amely békében is folyik. Alacsony ve-

szélyeztetettség esetén, mint napjainkban is ez jellemzően a politikai és katonai stratégiai szint 
tevékenysége, melynek során fi gyelmeztetéseket és riasztásokat, valamint lehetséges veszé-
lyeztetettségi szcenáriókat fogalmaznak meg. 

A hadműveleti szint ebben a fázisban részt vesz a szcenáriók által defi niált műveleti terüle-
tek stratégiai átfogó előkészítésében, eshetőségi terveket dolgozhat ki, illetve a stratégiai szint 
által kiadott parancsnok kritikus információ igényét megválaszoló elemzéseket és jelentése-
ket terjeszt fel. 

A harcászati szint az eshetőségi tervekben szereplő harctevékenységekre készülhet fel, va-
lamint ezekben a készenlét eléréséről és fenntartásáról terjeszt fel helyzetjelentéseket, illetve 
szükséges mértékben tájékoztatásra kerül a veszélyeztetettségekről.

2. fázis a Katonai válaszlehetőségek megítélése:
A katonai válaszlehetőségeket a stratégai katonai szint dolgozza ki a politikai döntéshozó 

számára egy adott veszélyhelyzetre történő átfogó reagálás a fegyveres erők által végrehajtha-
tó részét elemezve. 

Az elemzés eredményét tervezet formájában megküldik a hadműveleti szintnek véleménye-
zésre. Ekkor már mind hadműveleti mind harcászati szinten a szükséges mértékben aktivizá-
lásra kerülnek a tervező törzsek. A hadműveleti szint a parancsnok, vagy az általa kijelölt he-
lyettes vezetésével elemzi az opciókat, véleményezi azokat, majd egy hadműveleti ajánlást fo-
galmaz meg, amit tervezet formájában megküld a harcászati szintnek, amely pedig ezt vélemé-
nyezi és felterjeszti a saját ajánlását. 

A folyamat leglényegesebb eleme a hadműveleti szint szempontjából, hogy ez az a fázis, 
amikor a hadműveleti szint küldetésének meghatározása befolyásolható, ezért az elemzés leg-
fontosabb kritériuma a megvalósíthatóság vizsgálata. Az ajánlások felterjesztése és feldolgo-
zása után a stratégiai szint kijelöli a javasolt válasz lehetőséget, felterjeszti azt a politikai dön-
téshozóknak, és az kiadhatja a változaton alapuló első előzetes intézkedését a tervező törzsek 
felkészülésére, illetve más, anyagi erőforrásokat nem, vagy csak minimálisan igénybevevő 
előkészítő tevékenységekre. Ez feldolgozásra és végrehajtásra kerül mindhárom szinten, illet-
ve kiadásra kerül és megkezdődik a HVKF stratégiai helyzetelemzésének feldolgozása, és a 
hadműveleti terület felderítő előkészítése. A fázist egy begyakorlott tervező törzs kb. 12 óra 
alatt képes végrehajtani.

A hadműveleti szint 3. fázisa két alfázisra oszlik.
3. fázis a feladatvétel:
Ez stratégiai szinten a HVKF tervezési utasításának kiadásával kezdődik Az alfázis végéig 

a HVK kiadja a stratégiai dizájn vázlatát is.
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Hadműveleti szinten az összhaderőnemi művelettervező csoport aktiválásra kerül, annak 
vezetője jelent a parancsnoknak a feladat érkezéséről, majd megszervezi és előkészíti a fel-
adatvétel törzsértekezletet. Az értekezlet során az ÖMTCS, az ÖHP vezetők, és a vezető szer-
vek vezetői tájékoztatást kapnak a kialakult helyzetről, a kapott feladatról a tervezés időrend-
jéről és módjáról. 

A feladatvétel során felmerült kérdésekről és tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban az ÖHP 
információ kérelmet terjeszt fel. 

A műveleti szint kiadja a következő előzetes intézkedését az alárendeltek felé az azonnal fo-
ganatosítandó rendszabályokról. 

Harcászati szinten feldolgozzák a megkapott intézkedést, folytatják a 2.-es fázisban meg-
kezdett előkészítő tevékenységeket, illetve parancsra a készenléti erők megkezdik a válságke-
zelés feladatait, ehhez szükség esetén további erőforrás igényeket terjesztenek fel. 

A fázist a tervező törzs kb. 12 óra alatt képes végrehajtani.
A 3.b. fázisban a stratégiai szint a megküldött információs kérelmeknek megfelelően pon-

tosítja a feladatot, szükség esetén kiegészítő utasítást ad ki. 
A hadműveleti szinten az alfázis a tényezők elemzésével kezdődik, majd azok összegzése 

után a hadműveleti dizájn kidolgozásával folytatódik.
A helyzetmegítélés eredményét egy, a parancsnoknak szóló szóbeli jelentésben összegzik, 

majd annak instrukciói alapján a törzs és az alárendeltek felé kiadják a parancsnok tervezé-
si útmutatóját, illetve az elöljáró felé felterjesztik az előzetes erőforrásigényeket. A további 
tervezés végrehajtásához szükséges szemrevételezések végrehajtása, melyet a műveleti szint 
Előkészítő és összekötőcsoportja hajt végre, esetenként akár az elöljáró szemrevételezésével 
közösen, illetve szükség esetén az alárendeltek bevonásával. Ehhez az ÖMTCS szemrevétele-
zési tervet készít és ad ki. 

A végrehajtói szint ebben a fázisban szintén végrehajtja a helyzet elemzését, és felterjesz-
ti a saját erőforrás igényeit, illetve a feladatra történő felkészülésről szóló rendszeres helyzet-
jelentéseket küld meg.

A fázis végrehajtásához a tervező törzs mintegy 24 órányi tevékenysége szükséges.
A tervezés 4. fázisa szintén két alfázisra oszlik.
A 4.a alfázisban mindhárom szint kialakítja elgondolását a feladat végrehajtására. 
Ez egy interaktív folyamat, melynek a kiadott tervezési utasítások mutatnak irányvonalat, 

és az összekapcsolt döntéstámogató rendszerek és összekötő tisztek segítségével az alárendelt 
szintek követni tudják a felsőbb szint tervezési folyamatát. 

A tervezés folytatásához szükséges szemrevételezéseket a szintek végrehajtották, vagy azo-
kat az alfázisban befejezik, azok eredményeit összegzik és felterjesztik

Az elgondolás kialakítása a szembenálló fél, a saját, illetve az együttműködők cselekvési 
változatainak kidolgozásával kezdődik, majd azok összehasonlításával és értékelésével folyta-
tódik, mely hadijáték végrehajtása után kerül véglegesítésre.

A parancsnok döntés-előkészítő értekezleten választja ki az általa preferált cselekvési vál-
tozatot, melyet a törzs azután a parancsnok elgondolásává dolgoz ki, és az megküldésre kerül 
mind az elöljáró, mind az alárendeltek felé. Ezzel egy időben felterjesztésre kerül az elgondo-
lás végrehajtásához szükséges forrásigény is. 

A 4.a fázis tervezési időigénye mintegy 24 óra.
A 4.b.fázis a terv, vagy parancs elkészítésének a fázisa. 
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A stratégiai szint kiadja a stratégiai műveleti tervet. 
A hadműveleti szint kiadja, illetve felterjeszti a hadműveleti tervet. 
A terv mellet kidolgozásra kerülnek az elágazó és eshetőségi tervek is, valamint a végrehaj-

tás vezetéséhez szükséges döntéstámogató vázlatok és mátrixok is. 
A végrehajtási parancs vétele után a hadműveleti tervaktiválásra kerül, és kiadásra kerül a 

hadműveleti parancs, illetve végrehajtói szinten a harcparancs.
A 4.b fázis tervezési időigénye mintegy 24 óra
Az 5., a végrehajtás és felülvizsgálat fázisban a végrehajtói szint helyzetjelentéseket ter-

jeszt fel, a hadműveleti szint elemzi és értékeli a műveletek során kiváltott hatásokat, majd en-
nek alapján periodikusan hadműveleti értékelő jelentéséket terjeszt fel.

 A stratégiai szint szintén periodikusan értékeli a műveletek eredményeit, és amennyiben 
szükséges kiegészítő stratégiai intézkedést ad ki, illetve ha a műveleti környezetben alapvető 
változás állt be, akkor új feladat kidolgozására ad ki tervezési utasítást. 

A hadműveleti szint a kialakult helyzetnek megfelelően kiegészítő hadműveleti intézkedé-
seket ad ki, vagy aktiválja az elágazó illetve eshetőségi terveket. Új stratégiai tervezés vétele 
esetén új művelettervezési feladatot kezd, melyhez kiadja a parancsnoki útmutatóját.

Az utolsó, 6. fázisban a feladat átadása kerül végrehajtásra. Mikor a stratégiai és hadmű-
veleti szintű elemzések azt mutatják, hogy a műveletek elérték a kitűzött célokat, a további 
feladatok átadásra kerülnek más kormányzati, vagy nemzetközi szervezeteknek. A végrehaj-

6. ábra Átfogó megközelítésű tervezés 4-6 fázisai.
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táshoz a stratégiai szint kivonási tervet készít, megküldi azt a hadműveleti szintnek, melyből a 
hadműveleti szint kiegészítő intézkedést, illetve szükség esetén hadműveleti tervet, míg a vég-
rehajtói szint harcparancsot készít.

Ebben a fázisban valószínűleg megkezdődik a soron következő feladat tervező munkája is.
A hadműveleti szintű tervezésnek számos kidolgozott eszköze van, azonban cikkünk terje-

delme csak a hadműveleti tervezés a hatásalapú és átfogó megközelítésű tervezés és hatásérté-
kelés egyik legfontosabb eszközének, a hadműveleti dizájnnak a bemutatását teszi lehetővé. 
A hadműveleti dizájn nem más, mint a tervezett művelet grafi kus megjelenítése, az elvégzendő 
feladatok vázlata, mely a célokat, eszközöket és tevékenységeket összefüggésükben ábrázolja. 

7. ábra Hadműveleti dizájn.

Jelentősége a vázlatnak, hogy ennek kidolgozása során kerülnek meghatározásra azok a ha-
tások, melyek megvalósítása a végrehajtók tevékenységének célja, a művelet katonai és nem 
katonai részéről. A vázlat segít megmutatni a műveleti térben zajló katonai és nem katonai fo-
lyamatokat, lehetővé téve a műveletek egymáshoz és a gazdasági, társadalmi, pénzügyi, szo-
ciális és egyéb területekkel történő összehangolását.

A dizájn összeállítása a kiinduló helyzet és az elérendő helyzet megjelenítésével kezdődik. 
A kiinduló állapot általában a rendszer számára elfogadhatatlan állapot, melynek a véghelyzet-
ben megfogalmazott állapotba kell eljutnia. Ezt mindig a stratégiai szint állapítja meg, az an-
nak elérését jelző siker kritériumai meghatározásával együtt. Mindkét állapot a műveleti kör-
nyezet átfogó elemzésével kerül meghatározásra, a katonai mellett a gazdasági, politikai, szo-
ciális és egyéb nem katonai összetevők integrálásával.

A következő lépés a stratégiai vezetés által kitűzött katonai célok, melyek megvalósulása 
vezet a véghelyzet eléréséhez. A hadműveleti szint ebből lebontja a saját célkitűzéseit, és meg-
határozza azok kapcsolatát a stratégiai célkitűzésekkel.
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Ezután azok a döntő kondíciók kerülnek meghatározásra, melyek egymás utáni elérésével 
a kiinduló helyzet fokozatosan a véghelyzetben meghatározott elfogadható helyzetre változik.

A döntő kondíciók sorba rendezése, kapcsolati összefüggéseinek megállapítása, logikai ösz-
szekötése adja a műveleti nyomvonalakat, melyekben a kondíciók csoportosíthatóak többek 
között az annak elérésére tevékenységet kifejtő haderőnemek szerint, vagy a műveletek fajtái 
szerint (védelmi, stabilizációs stb.).

A műveleti nyomvonalak alkalmasak a nem-katonai közreműködők tevékenységének meg-
jelenítésére, így láthatóvá és követhetővé válik az átfogó megközelítésű műveleti környezet. 

A műveleteknek a saját súlypontok védelmére, illetve a szembenálló fél súlypontjainak ha-
tástalanítására kell irányulnia. Ezek a súlypontok nem mások, mint az adott fél alapvető eszkö-
zei, képességeinek forrásai, melytől teljes mértékben függ céljai elérése során.

A hadműveleti dizájn utolsó elemei a hatások. Ezek a hadműveleti hatások változások az 
adott rendszerben, melyek egy vagy több döntő kondíció eléréséhez vezetnek. Ezek eléréséhez 
a katonáknak harcolniuk, a nem katonai együttműködőknek pedig el kell végezniük szaktevé-
kenységeiket. A hatások elérhetőségének elemzése vezet végső soron a szükséges tevékenysé-
gek megállapításához, mely a művelet résztvevői főfeladataink a listáját adja.

A hadműveleti dizájn logikusan és rendszerben ábrázolja a műveleti térben megjelenő ösz-
szes végrehajtó és együttműködő célkitűzéseit, az ahhoz vezető utat és lépcsőfokokat, vala-
mint a szükséges tevékenységeket és azok összefüggéseit.

A tervezői tevékenység jelentős része ennek a vázlatnak elkészítésére irányul, és annak jó-
váhagyása után szilárd alapja a részletes tervek elkészítésének, illetve eszköz a koordináció-
hoz és a művelet kimenetelének követéséhez.

MERRE TOVÁBB?

A Magyar Honvédség, és azon belül az MH Összhaderőnemi Parancsnokság sikeresen vég-
rehajtotta az évek óta elodázott műveleti vezetési rendszer alapjainak megújítását, a NATO-
ban kidolgozott és tanított elvek adaptálását. Feladatunk a továbbiakban, hogy befejezzük ezen 
elvek szervezetekre és eljárásokra történő váltását, azok kipróbálását, pontosítását, végül be-
gyakorlását hogy minden szinten megfeleljünk korunk vezetési követelményeinek mind nem-
zeti, mind szövetségi környezetben. A feladat rendkívül nehéz, mivel jelenleg valós művele-
ti vezetési tapasztalatok csak nemzetközi környezetben, és jellemzően béketámogató feladat-
rendszerben keletkeznek. 
Irodalomjegyzék:
− AJP-1(D) Allied Joint Doctrine;
− AJP-3 Joint Operations;
− AJP-5 Allied Joint Doctrine For Operational Planning;
− COPD: Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive;
− Ált/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi doktrína 2. kiadás;
− Bárány Zoltán, Lippai Péter: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai, Honvédsé-

gi szemle 63. évfolyam 4 és 5. sz. 2009. július és augusztus
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Dr. Horváth Zoltán ezredes 1989-ben végzett a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola rádiótechnikai szakán. A főiskola befejezése után az 
54. rádiótechnikai dandárnál töltött be különböző beosztásokat. 1999-
ben elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, légierő ka-
tonai vezetői szakon. 1999 szeptemberétől a Légierő Vezérkar, illet-
ve Légierő Parancsnokság Felderítő főnökségén dolgozott, mint mű-
veleti főtiszt, majd elemző-értékelő főtiszt. 2007. január elsejével ke-
rült az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Felderítő főnökségére ki-
emelt főtiszt, főnök helyettesi beosztásba. 2010. július 01-től a Felde-
rítő főnökség főnöke. 2011-ben katonai felsővezetői (vezérkari) tanfo-
lyamot végzett.
Tudományos fokozatot 2005-ben szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem Doktori Iskoláján. Kutatásait a felderítés területén végez-
te. Doktori értekezésének címe: A repülő csapatok alkalmazása a fel-
derítésben. Számos felderítéssel, a felderítés hatékonyságának növe-
lésével kapcsolatos tudományos munkát, cikket készített. Napjainkban 
a beosztásából adódóan is a fő célkitűzése a Magyar Honvédség fel-
derítő képességének növelése, az ISTAR (ISR) képességek kialakítása.

A jelenkori hadműveletek komplexitása egyre inkább megköveteli az összadat forrású fel-
derítést, amely az információforrások és az információt szolgáltató szervezetek széles spektru-
mát alkalmazza a hadműveleti környezet és a kialakult helyzet jobb megismerése és megértése 
érdekében. Egyre növekvő az igény egy összefüggő, átfogó értékelésre, és az összhaderőnemi 
hadműveleti tér minden részletre kiterjedő ismeretére, mely a földrajzi környezetre, a kulturá-
lis, etnikai és nyelvi sajátosságokra támaszkodik, valamint fi gyelembe veszi az adott régió tör-
ténelmét, helyzetét, politikai és polgári céljait.

A jelenkori műveleti környezetben a felderítő törzs munkájára számos tényező fejti ki ha-
tását. A parancsnoknak át kell gondolnia ezeket a tényezőket, mikor kialakítja a saját felderí-
tő szervezetét és felderítő architektúráját. A külső tényezők hatásának három fő területe a kö-
vetkező:

1. A műveletek összetettsége: A jelenkori műveleti környezetben az ellenfél sajátos-
sága, természete a hagyományostól eltérhet abban, hogy nincs állandó infrastruktúrája, 
egyenruhája és kézzel fogható katonai eszközei, vagy a Cyber térben működik. Ráadá-
sul a felderítés (Intelligence) gyakorlatában a felderítő módszereknek, eljárási módok-
nak úgy kell változnia, hogy képes legyen követni a folyamatosan növekvő mennyisé-
gű adatokhoz és információkhoz való könnyebb hozzáférhetőséget, a felderítési képes-
ségek növekvő bonyolultságát, kifinomultságát és a kommunikációs hálózatok lehetősé-
geinek bővülését.

DR. HORVÁTH ZOLTÁN MK. EZREDES: AZ 
ÖSSZHADERŐNEMI MŰVELETEK ISTAR TÁMOGATÁSA
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2. Az információ mennyisége: A mai világban az információ túlságosan bőséges és a kor-
látozott erőforrások következtében nehézséget okoz a fi gyelem időbeni és megfelelő terület-
re történő irányítsa. Következésképpen a felderítő törzs azon képessége, hogy gyorsan talál-
jon és kezeljen lényeges, fontos információkat, kritikussá válik. Ez egy olyan összehangolt és 
rendszerszintű (összhaderőnemi) megközelítést igényel, amely eredményesen és dinamikusan 
alkalmazható.

3. A hagyományos határok elhalványulása: A jelenkori hadműveletekben a felderítés 
szintjei – stratégiai, hadműveleti, harcászati – közötti határok egyre kisebb jelentőséggel bír-
nak. A fejlett információgyűjtő képességek és a korszerűbb kommunikáció hatása arra veze-
tett, hogy a harcászati szintű parancsnok gyakran rendelkezik azonnali és közvetlen hozzá-
féréssel a stratégiai (hadászati), hadműveleti értékelt felderítési információkhoz, miközben a 
harcászati felderítés gyakran érint hadászati, hadműveleti területeket is.

Átfogó, minden részletre kiterjedő megközelítés:
A legújabb műveletekben a nem katona személyek és nem katonai szervezetek növekvő 

számú jelenléte tapasztalható. Közöttük vannak a nemzeti kormányzati ügynökségek, hiva-
talok, a nem kormányzati szervezetek, a nemzetközi szervezetek és a magánszektor képvise-
lői. Ezen szereplők által nyújtott támogatás, illetve az ő támogatásuk optimalizálása érdeké-
ben volt szükséges kifejleszteni egy átfogó, minden részletre kiterjedő megközelítést/szem-
léletmódot, ami hatékony koordinációt és együttműködést tesz lehetővé a műveleti területen 
működő katonai és nem katonai személyek és szervezetek között. Ez a parancsnokot és a tör-
zsét egy kölcsönös kapcsolatban levő hálózatba helyezi, ami folyamatosan terjeszkedik fel-
felé a stratégiai szint felé, illetve lefelé a harcászati szint felé, valamint oldalirányba a kato-
nai és civil csoportosítások, szervezetek felé. Bár egyes katonai és civil tevékenységek között 
az ellentmondások teljes feloldása nem valószínű, mégis a parancsnoknak kell kezdeményez-
nie az átfogó és minden részletre kiterjedő megközelítés alkalmazását.

E megközelítésben a felderítő törzsnek képesnek kell lennie fontos katonai és nem kato-
nai információk megszerzésére, gyűjtésére, integrálására, elemzésére és a tényezők széles 
spektruma alapján értékelt felderítési információk előállítására. A felderítő szakembereknek ki 
kell bővíteniük szakértelmüket, hogy biztosítsák tényezők elemzését, vagy szükségük van egy 
úgymond „reach-back”/kisegítő szakmai háttérre, amely a szükséges elemzéseket elvégzi tá-
mogatván a parancsnokságot, valamint a katonai és nem katonai szervezeteket is a régióban.

Az fentebb leírt együttműködő eljárási mód meghaladja a hagyományos ISTAR eljárást, he-
lyette egy átfogó ISTAR eljárást ír le, mely nem csak a hagyományos ISTAR rendszerektől és 
a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező információkat, hanem a nem katona szemé-
lyek és nem katonai szervezetektől érkező információkat is képes feldolgozni.

ISTAR négy fő tevékenységi köre:
Az Intelligence, a Surveillance – Megfi gyelés, a Target Acquisition és a Reconnaissance 

– Felderítés.
Az MH ÖHP és alárendeltjei felderítő, EHV szakemberei erőfeszítéseket tettek és tesz-

nek egy következetes, átfogó felderítő terminológia kidolgozására, de az „Intelligence”, a 
Targeting” és a „Target Acquisition” kifejezéseknek jelenleg még nincs megfelelő magyar for-
dításuk.

Intelligence hármas jelentése:
1. Produktum: értékelt felderítési információ
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2. Tevékenység, eljárás: követelmény vezérelt eljárás az értékelt felderítési információ elő-
állítására

3. Szervezet: felderítési produktumokat alkotó, kidolgozó törzs, csoport
Target Acquisition:
A felderítő és megfi gyelő eszközök alkalmazásával új célok és létező célokban történő jelen-

tős változások detektálása, helyzetük meghatározása, azonosítása, elemzése, valamint csapás 
utáni értékelése. Az elemzések eredményeinek (sebezhetőség) összegzése adatbázisban (target 
folder), melyek iránymutatást adnak az esetleges ellenük való tevékenység (felderítés, EW, 
INFOOPS, PSYOPS, csapás) eredményes végrehajtásához.

Az ISTAR-t három féle módon defi niáljuk:
1. Egy műveleti felderítő tevékenység, mely integrálja és szinkronizálja a tervezést, a fel-

derítő erők, eszközök és érzékelők alkalmazását, az információ feldolgozását, felhasználását, 
a célmeghatározás (Targeting) és tájékoztató rendszereket közvetlenül támogatva a folyamat-
ban lévő és jövőbeli műveleteket.

2. Az ISTAR egy olyan eljárás, mely összekapcsolja (integrálja) a megfi gyelő, felderítő és a 
célokról adatot szerző erőket, rendszereket valamint érzékelőket a műveletek és a csapásmérő 
eszközök irányítása érdekében. Magában foglalja az információgyűjtést, a műveleti és felde-
rítési információk menedzsmentjét, illetve helyzetjelentést és helyzetértékelést ad a parancs-
nok és törzse számára a hadműveletek vezetése és a Targeting eljárások támogatása érdekében.

3. Az ISTAR alapvető fontosságú katonai képesség, amely különleges információkat és ér-
tékelt felderítési információkat hoz létre, valamint szolgáltat valamennyi szintű döntéshozó 
számára a műveletek tervezésének, vezetésének és végrehajtásának támogatása érdekében. Az 
ISTAR megoldásnak olyan képessége van, amely az információt értékelt felderítési informá-
cióvá alakítja át, amely hatással lehet a döntéshozókra. Ezek az előnyök koordinált vezetést, 
információgyűjtést, információ feldolgozást és az információk, valamint az értékelt felderítési 
információk időbeni, pontos, megfelelő és megbízható tájékoztatását követelik meg.

Az ISTAR képesség a katonai műveletek bármely szintjén létrehozható. Összhaderőnemi 
szinten az átfogó ISTAR képesség magában foglalja a légi, szárazföldi, tengerészeti, műhol-
das platformok, a HUMINT és a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a nem katona sze-
mélyek és nem katonai szervezetek által szolgáltatott információk teljes terjedelmének gyűj-
tését, feldolgozását, elemzését, társítását és egyesítését.

Alacsonyabb, ezred vagy dandár szinten az egyeztetett NATO követelmények szerint fel-
épülő ISTAR zászlóalj a megoldás.

ISTAR három fő alkotó eleme:
Információ: bármilyen nyers adat, illetve gyűjtött, feldolgozott információ.
Eljárási módok: az ISTAR folyamatosan integrálja a Felderítő (Intelligence) ciklus funk-

cióit a Művelet Tervezés Folyamat (OPP - Operational Planning Process) és a Targeting Cik-
lus részfunkcióival.

ISTAR architektúra: magában foglalja az információgyűjtő eszközöket, és azok irányí-
tó szervezeteit, az értékelő részlegeket, a felderítő jelentések felhasználóit, valamint a kom-
munikációs és információs rendszerek (CIS) infrastruktúráját, ami összekapcsolja őket egy-
mással és valamennyi különböző szintű parancsnoksággal. Ez az Információs hálózat, mely 
összekapcsolja a szenzorokat, az információ feldolgozókat és a felhasználókat, elősegíti az 
„Intelligence” funkciók menedzselését, beleértve az Információgyűjtés koordinálását és a Fel-
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derítési Információ Igények Menedzselésének (Collection Coordination Information Request 
Management – CCIRM) feladatait.

Az ISTAR elvei, szempontjai:
Az ISTAR elvei megegyeznek a Felderítés (Intelligence) elveivel, azonban további három 

szempontot is fegyelembe kell venni:
1. Parancsnok által vezetett: Minden parancsnoki szinten a parancsnoknak kell személye-

sen vezetnie az ISTAR erőkifejtéseket, meghatároznia irányát és a prioritásokat. Ha a parancs-
nok nem fordít elegendő erőfeszítést a fenti követelményekre, akkor előfordulhat, hogy nem 
kapja meg az általa igényelt értékelt felderítési információt döntései meghozatalához és a mű-
velet vezetéséhez.

2. Centralizált koordináció: Az ISTAR-t centralizáltan kell koordinálni. Ez biztosítja a 
korlátozott erőforrások hatékony és eredményes alkalmazását a parancsnok prioritásainak 
megfelelően. Ez hangolja össze a felderítést (Intelligence) és célmeghatározást (Targeting) a 
műveleti parancsban decentralizált végrehajtás/vezetés elveinek feláldozása nélkül. Ez bizto-
sítja, hogy elkerüljük az erőfeszítések duplikációját és nem lesz rés az információgyűjtésben.

3. Alkalmazhatóság, időszerűség: a parancsnok kritikus információ-, és más felhasználók 
igényeinek kielégítésére kell alkalmasnak lennie biztosítva, hogy az információ és az értékelt 
felderítési információ időben kerül továbbításra a parancsnok számára. Ez megengedi számá-
ra, hogy az ellenség döntési, támadási ciklusa keretén belül dolgozzon és elősegíti a műveleti 
tempót. Valamennyi szinten az igényelt kritikus információnak elérhetőnek kell lennie.

4. Pontosság: A pontos értékelt felderítési információ létrehozásához az információt meg 
kell szűrni és értékelni kell. Az értékelt felderítési információnak ki kell fejeznie a megbízha-
tóság fokát. A műveleti tempó fenntartása ellene hat a pontosság követelményének ezért jelen-
tős parancsnoki erőfeszítést követel a két szempont egyensúlyba tartása.

5. Többfunkciós érzékelők sokoldalú alkalmazása: A különböző típusú és nagyteljesítmé-
nyű érzékelőkkel való ellátás rugalmasságot biztosít a parancsnok számára az általa igényelt 
információk megszerzésében. Az érzékelők gyors átcsoportosíthatósága növeli a hatékonysá-
got a felderítési terület csökkentésével, az információszerző folyamat fi nomításával és a mű-
veleti tempó fenntartásával. Az ISTAR eszközök kivitele modul rendszerű, így mindig hozzá 
lehet igazítani őket a bevetés követelményeihez és a konfl iktus típusához.

6. Információforrás védelem: Az információgyűjtő eszközöknek megfelelően védettnek 
kell lenniük az információgyűjtés során. A minden részletre kiterjedő információgyűjtő eszkö-
zök használata a fi zikai, politikai vagy katonai kockázat része. Meg kell találni az egyensúlyt 
az információgyűjtő eszközök elvesztésének kockázata, illetve a gyűjtött információ és az ér-
tékelt felderítési információ fontossága között, mivel egy felderítőeszköz kombináció megmu-
tathatja ez ellenségnek, hogy milyen információt gyűjtünk róla, ezáltal felfedheti a saját erők 
műveleti tervei irányát.

7. Hálózatba fűzhetőség: A információgyűjtő eszközök, a felderítési eljárási módok, a 
fegyverrendszerek és a különböző szintű parancsnokok és törzseik számára a körülmények és 
a kialakult helyzet megismeréshez és megértéséhez szükséges adatbázisok rugalmas, integrált 
és hozzáférhető hálózata.

ISTAR és „INTELLIGENCE” ciklus integrált funkciói:
Az ISTAR felhasználhatóbb, alkalmazhatóbb értékelt felderítési információt biztosít a 

megfelelő személy számára, a megfelelő időben és a megfelelő hatás elérése érdekében. Az 
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összhaderőnemi ISTAR képességek eredményes kiaknázása a következő ISTAR kulcs funkci-
ókon belül, az eljárási módok és rendszerek szinkronizálása által érhető el:
- menedzsment és feladatszabás,
- információgyűjtés és feldolgozás,
- valamint fontos információk kinyerése és tájékoztatás.

Ennek érdekében az ISTAR elsődlegesen az „Intelligence” ciklus funkcióit integrálja a 
Felderítés és Megfi gyelés ciklus funkcióival. Majd – mint már említettem – az „Intelligence” 
ciklus funkcióit integrálja a Művelet Tervezési Folyamat (OPP) és a hatás alapú Célmeg-
határozás (Targeting) ciklus részfunkcióival, valamint a felderítés elleni védelem (Counter-
Intelligence) funkcióival. A felderítő erőfeszítések optimalizálását az „Intelligence” funk-
ciók és az „Információgyűjtés Koordinálása és a Felderítési Információ Igények Menedzse-
lése” (Collection Coordination Information Request Management – CCIRM) feladatok in-
tegrálása biztosítja.

Az ISTAR-ral egységet alkot a Kommunikációs és Informatikai rendszer, ami összeköti 
az ISTAR alkotóelemeit, így elősegítve az információ és az értékelt felderítési információ idő-
beni áramlását a megfelelő parancsnokhoz és törzshöz, biztosítva az időbeni vertikális és ho-
rizontális tájékoztatást.
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ÖSSZEGZÉS

Az átfogó, minden részletre kiterjedő ISTAR optimalizálja a felderítő funkciókat, felderítő 
támogatást nyújt a parancsnok számára a döntési folyamat kezdetétől, a tervezési folyamaton 
át az elkövetkező műveletek irányításának teljes idejére. Ez kulcs feltétele a műveletek sike-
rének. Ezért javaslom a felderítő eljárási módok további hazai fejlesztésének, bevezetésének, 
valamint az ISTAR kommunikációs és informatikai rendszere kialakításának és fejlesztésének 
a szakmai munka középpontjába történő állítását.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

1. Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence and Security Doctrine - AJP 2 - dated De-
cember 2003

2. Allied Joint Doctrine for Reconnaissance and Surveillance - AJP 2.7 dated 7 July 2009
3. NATO Glossary of Terms and Defi nitions (English and French) AAP-6 dated 2010
4. NATO szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (angol és magyar) - AAP-6 

(2012)
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Gulyás Géza alezredes 2003. július 17-én vette kézbe egyetemi diplo-
máját a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Kar, 
katonai vezető kiegészítő szakán. 1993 szeptemberétől az MH 108. Mé-
száros Lázár Gépesített Lövészdandár tűzszakaszparancsnoka, 1996-
tól 2001-ig az MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárnál 
ütegparancsnok, majd osztály felderítő-főnök, illetve részlegparancs-
nok. 2001-tól az MH 25. Klapka György Gépesített Lövészdandárnál 
az önjáró tarackos tüzérosztály, dandár tűztámogató részleg részleg-
parancsnoka, majd zászlóaljparancsnok. 2011. 03-tól az MH Honvéd 
Vezérkar hadműveleti csoportfőnökség, fegyvernemi osztály kiemelt 
referens (tüzér). 
2005-ben a KFOR 13. váltás zászlóalj törzsfőnöke (zpk. h.), majd 
2010-ben az MH EUFOR Kontingens (EUFOR 7.) kontingensparancs-
noka. Önálló munkája „A gépesített lövészdandár tüzérfelderítő erő-
inek kézikönyve” c kiadvány, több Tudományos Diákköri Konferenci-
án vett rész, több mint 10 publikációja jelent meg a tűztámogatás kér-
déskörében. Az NKE Hadtudományi Doktori iskola PhD hallgatója. 

BEVEZETÉS

A múlt század utolsó éveiben, a kétpólusú világrendszer összeomlása véget vetett a kö-
zép-európára évtizedekig jellemző megosztottságnak. Egy rövid ideig úgy tűnt, hogy a szem-
benállás alatt létrejött katonai szövetségek létezése okafogyottá válik, így esetleg meg is szűn-
nek. A világ és ezen belül Európa talán hosszú távon is azzá a békés és biztonságos hellyé vá-
lik, amely – a történelem során – igazán soha nem is volt…

Hogyan változik hát a fegyveres küzdelem világa? Mi várható a közeljövőben? A bizton-
ságpolitikusok számára ma már egyértelműnek tűnik, hogy jelenlegi világunkra, kultúránkra 
nem a nagyméretű fegyveres konfl iktusok lehetősége, hanem a terrorizmus, a biztonsági koc-
kázatot jelentő folyamatok éles és rendkívül gyors változása, valamint kiszámíthatatlansága 
jelentik a legnagyobb veszélyt. A világban jelenleg is zajló nemzetközi katonapolitika változá-
sának folyamata azonban úgy vélem egyértelműen szükségessé teszi, hogy az a katonai szer-
vezet, amelyhez 1999-ben csatlakoztunk, ma is fontosnak tartsa a hagyományos, katonai ké-
pességek megtartását, illetve azok továbbfejlesztését. Ezt fejezte ki Siklósi Péter a Honvédel-
mi Minisztérium korábbi helyettes államtitkára is, amikor 2006-ban a Hadtudományi Társa-
ság és Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által közösen szervezett konferencián az aláb-
biakat mondta:

GULYÁS GÉZA ALEZREDES: 
ÖSSZHADERŐNEMI TŰZTÁMOGATÁS, TARGETING
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„egyre kisebb a valószínűsége egy klasszikus 5. cikk szerinti katonai műveletnek. Ez azon-
ban nem zárja ki azt, hogy a Szövetség ne legyen felkészülve egy ilyen típusú művelet megvívá-
sára, és ne legyenek meg a képességei, ha a jövő úgy hozza.”1

Jelenleg a Magyar Honvédségnek mindössze egyetlen tábori tüzérosztálya van és igazából 
meglévő és működő tűztámogató rendszerről sem beszélhetünk. Őszintén remélem azonban, 
hogy ez a méltatlan és katonailag elfogadhatatlan helyzet a közeljövőben megváltozik, azon-
ban azt is be kell látni, kicsi az esélye annak, hogy rövid időn belül komoly mennyiségű mo-
dern tábori tüzéreszközzel fogunk rendelkezni. Abban az esetben pedig, ha – egy katonai mű-
velet során – nem áll rendelkezésre megfelelő számú „cső”, akkor még nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a felderítésre, a tűzzel való manőverezésre, illetve az általunk alkalmazott eljárások, 
azaz az elmélet kiválóságára. Ez utóbbi ugyanis egyáltalán nem kerül pénzbe…

Természetesen nem állítom, hogy a fentebb említett tűztámogató rendszer kiépítése egysze-
rű lenne, de nem is megvalósíthatatlan. Nem állítom, hogy olcsó lenne, de – egy Magyaror-
szág gazdasági színvonalán lévő országnak – nem is megfi zethetetlen. Meggyőződésem, hogy 
a rendszer megvalósulása, mindössze elhatározás, akarat kérdése! Azonban:

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” 
(gróf Széchenyi István)

Napjainkban azonban a helyzet talán nem is tűnik olyan reménytelennek, mint az elmúlt évek 
változásai során oly sokszor. A lépcső építésének „egy kis ügyességgel” neki lehet állni, hiszen 
a 2010. október 13-án jóváhagyott „Miniszteri Irányelvek” című okmányban sok más pozitív el-
képzeléssel együtt egyértelműen meghatározásra került a haderő fejlesztésének prioritása is. Eb-
ben a hétpontos felsorolásban a vezetési rendszerek és az ISTAR képességek után harmadik he-
lyen „A haderő tűztámogató képességeinek fejlesztése;”2 szerepel. Az előző gondolatnál is be-
szédesebb azonban a következő – a fejlesztések követelményeiről szóló – egyik bekezdés:

„Modul rendszerű, magas és alacsony intenzitású műveletek végrehajtására képes kiegyen-
súlyozott (könnyű, közepes és nehéz) szervezetekkel rendelkező, rugalmasan alakítható had-
erő szükséges, amely képes alkalmazkodni a jövő biztonságpolitikai kihívásaihoz.”3

Az általam kiemelt, félkövéren szedett részek egyértelműen a tábori tüzérség szükségessé-
gét és szükségszerű fejlesztését vetítik elő és három oldallal később – a képességfejlesztés te-
rületeit és prioritását is meghatározva – egy nyolcpontos gondolatban a második helyen a kö-
vetkező gondolat szerepel:

„tábori tűztámogató képesség”.4

1. A tűztámogatás hadtudományi besorolása
Az idők során a hadtudomány számtalan megfogalmazása látott napvilágot. A bipoláris vi-

lágrend felbomlása után ugyan megszűnt egy globális atomháború-, sőt talán a globális háború 
veszélye is, azonban vitathatatlanul megnőttek a szomszédos országok közötti regionális há-
ború és a vallási- faji-, valamint etnikai konfl iktusok lehetősége.

1 www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2006/4/2006_4_5.html15. bekezdés 2010. október 17. 14,05

2 503-34/2010 Miniszteri Irányelvek, 5. oldal

3 503-34/2010 Miniszteri Irányelvek, 5. oldal

4 503-34/2010 Miniszteri Irányelvek, 8. oldal
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Ezekben a konfl iktusokban pedig – amennyiben a békés rendezésre irányuló törekvések 
nem vezettek eredményre – a különböző nemzetközi közösségek felhatalmazásával rendsze-
rint csak kisebb harcászati szintű kötelékek kerültek alkalmazásra, így azt is lehetne mondani, 
hogy a hadtudomány terén nem következett be jelentősebb változás.

Ez azonban nem felel meg a valóságnak, hiszen markáns változásként értelmezhető, hogy 
Európa számos országában – az addigi több évtizedes gyakorlattól eltérően – a civil politikai 
elit tagjai vették át a fegyveres erők feletti irányítást. Ezek a személyek pedig sok esetben 
semmilyen, vagy szinte semmilyen hadtudományi ismerettel nem rendelkeztek és – mintegy 
a hadtudományt helyettesítendő – előtérbe kerültek a „biztonságtudomány”, a „védelemtu-
domány”, „rendvédelmi tudomány” és hasonló megfogalmazások. Azonban jómagam tel-
jesen egyetértek Kőszegvári professzor úr egy 2007-ben megjelent munkájában foglaltak-
kal, miszerint:

„Szilárd véleményem, hogy a hadtudomány továbbra is önálló tudományág, amelynek ku-
tatási területei és módszerei vannak. A hadtudomány gazdag elméleti irodalommal és oktatá-
si intézetekkel rendelkezik. Ez mellett kevés tudományág bír olyan széleskörű és többezer-éves 
gyakorlati tapasztalatokkal, mint a hadtudomány.”5

Ahogyan az a következő ábrán is látható, a hadtudomány a társadalomtudomány hét ága 
közül az egyik. 

1. ábra - Tudományterületek és tudományágak6

5 www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2007/1/2007_1_2.html 2011. augusztus 20. 13,32

6 www.mindentudás.hu/eloadasok/tudomanyteruletek.html 2011. július30. 22,28
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A fentebb említett cikk végén pedig – néhány korábbi megfogalmazást is bemutatva – a 
szerző megalkotja a megváltozott biztonsági környezet kihívásainak is megfelelni képes új fo-
galmát a hadtudománynak:

„A hadtudomány a nemzetközi és nemzeti biztonságot fenyegető kihívások és veszélyek el-
len alkalmazott katonai erők és eszközök sikerét meghatározó elméleti tételek és gyakorlati ta-
pasztalatok összefoglaló ismeretrendszere.”7

A Hadtudomány egyik szakága „A béke- és háborús műveletek támogatása”. Ennek tudo-
mány szakterülete a tűztámogatás,8 amely rendszere:

„… három bizonyos fokig különálló, de egymástól elválaszthatatlan összetevőből áll. E há-
rom összetevő a következő: a célfelderítés (célazonosítás); a tűztámogatás fegyverrendszerei 
és lőszerei; a parancsnokság, irányítás és egyeztetés, amely a célok hatékony és gyors pusztí-
tásához szükséges harcászati és technikai cselekedeteket vezérli.”9

Amennyiben azonban a különböző csapatok tevékenységét a kitűzött célok alapján vizsgál-
juk, akkor a harc-, támogató (harci és harci kiszolgáló)- és kiegészítő tevékenységek felosztást 
kell használni.10 A tűztámogatás pedig a harci támogatás egyik nagyon fontos területe, amely-
nek – a 2. ábrán látható felosztás szerint – több összetevője van. 

7 www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2007/1/2007_1_2.html 2011. augusztus 20. 13,36

8 http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2000/4_8.html 2011. augusztus 20. 14,48

9 Dr. Furján Attila alezredes: A tűztámogatásnak és a tüzérség harci alkalmazásának és vezetésének 
alapjai (egyetemi jegyzet), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2009) 33. oldal

10 Dr. Furján Attila alezredes: A tűztámogatásnak és a tüzérség harci alkalmazásának és vezetésének 
alapjai (egyetemi jegyzet), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2009) 111. oldal
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2. ábra - A harci támogatás és a tűztámogatás összetevői11

Jelenleg a Magyar Honvédség a tábori tüzér támogatás, a közvetlen légi támogatás és a kü-
lönleges műveleti erők támogató erők képességével elméletileg rendelkezik ugyan, de sajnos 
nem beszélhetünk gazán hatékonyan működő tűztámogató rendszerről. Így a következő feje-
zetben – a hazai viszonyoktól függetlenül – a rendszer elméleti felépítése kerül bemutatásra.  

2. Összhaderőnemi tűztámogatás
Az összhaderőnemi tűztámogatás meghatározásakor magát az összhaderőnemi jelleget kell 

hangsúlyozni, azaz legalább két haderőnem tüzeinek együtteséről beszélünk. Az érvényben 
lévő Összhaderőnemi Doktrína alapján:

„Az összhaderőnemi tűztámogatás biztosíthat halálos és nem halálos eszközöket a kívánt 
hatások elérésére, amelyek komponensei lehetnek a légierő, a szárazföldi, a haditengerészeti, 
valamint a különleges erők kötelékébe tartozó erőforrások.”12

A doktrína szerinti fogalomban felsorolásra kerülnek a haderőnemek és – általános megfo-
galmazásban – az alkalmazott eszközök. Ezzel szemben az USA hadereje számára alkotott fo-
galom a parancsnok elgondolását megvalósító harci erők tevékenységének támogatására he-
lyezi a hangsúlyt:

„Az összhaderőnemi tűztámogatás olyan tüzek összessége, amely – az összhaderőnemi pa-
rancsnok feladatra vonatkozó elképzelésével összhangban – a légierő, a szárazföldi csapatok, 
a haditengerészet és a különleges műveleti erők tevékenységét támogatja menetek- és harcfel-

11 Az ábra Dr. Furján Attila alezredes: A tűztámogatásnak és a tüzérség harci alkalmazásának és veze-
tésének alapjai (egyetemi jegyzet), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2009), 112. oldala alap-
ján készült.

12 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás (2007) 86. oldal
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adatok végrehajtása, valamint területek, népesség, légtér és kulcsfontosságú vízfelszínek el-
lenőrzése közben.”13

Haditengerészeti támogatás
A lövegek maximális lőtávolságán belül pusztítja a szárazföldön feladatot végrehajtó erők-

kel szemben elhelyezkedő célokat. Ehhez általában a közvetlen támogatás és az általános tá-
mogatás standard harcászati feladatokat használja. Egy dandárt (vagy egy zászlóaljat) rend-
szerint egy hajó támogat.

Tábori tüzér támogatás
A lövegek maximális lőtávolságán belül pusztítja az ellenség céljait, valamint tervezi és ve-

zetni más tűztámogató erőforrások tevékenységét. Ehhez a közvetlen támogatás, az általános 
támogatás, a megerősítés és az általános támogatás-megerősítés standard harcászati feladato-
kat, vagy nem standard harcászati feladatokat használ.

Különleges erők közvetlen akciói
A különleges erők azon célok elleni közvetlen tevékenysége, amelyek a harci erők tevé-

kenységét befolyásolni képesek.
Közvetlen légi támogatás
Azok ellen a földi célok ellen irányul, melyek a támogatott harci erő tevékenységét gátol-

ni képesek (szabad mozgását, feladat végrehajtását, stb.) és a támogatott erő saját eszközeivel 
képes felderíteni őket, illetve – fi gyelembe véve a tűzkoordinációs rendszabályokat – célra ve-
zetni a repülő eszközöket, helyesbíteni csapásukat.

3. Targeting
Targeting. Közkeletű, azt is lehetne mondani – divatos szó. De mit is jelent valójában? Az 

első probléma mindjárt a szó jelentésében van, hiszen nem tudok róla, hogy lenne egy hivata-
los, mindenki által elfogadott fordítása. A targeting egy részfeladata a katonai döntéshozatal 
folyamatának és az AJP 3.9.2. a következőket írja:

„A targeting a célok kiválasztásának, fontossági sorrendjük kialakításának és a rájuk való 
megfelelő reagálás kialakításának folyamata, fi gyelembe véve a műveleti környezetet, az igé-
nyeket és a lehetőségeket.”14

A pusztítás folyamatát mindig és mindenhol megpróbálták rendszerszemléletűen kezelni 
azonban ennek a rendszernek a tartalma az idők során folyamatosan alakult. A legkomolyabb 
változás azonban akkor történt, amikor a két nagy katonai szervezet szembenállása – a világ-
ban végbement politikai változásoknak köszönhetően – megszűnt. A változás lényegét a had-
viselés megváltozásának fi gyelembevételével lehet a legkönnyebben megérteni.

A történelem során a szembenálló hadseregek méretei, alkalmazott fegyverzeti és egyéb 
eszközei, harceljárásai általában kisebb-nagyobb mértékben, de különböztek egymástól. 
Azonban egyértelműen megállapítható, hogy szinte minden esetben szervezett haderők álltak 
egymással szemben.

Magától értetődő, hogy – ebben az időben – minden tevékenység a szemben álló fél katonai 
potenciáljának a felderítésére, gyengítésére – szerencsés esetben – teljes megsemmisítésére irá-
nyult. A hátország, a civil lakosság ellen folytatott hadjáratokra születtek ugyan elképzelések és 
láttunk is rá példákat, azonban ezek végső soron mindig a harccselekmények kiegészítői voltak.

13 Joint Publication 3-09 Joint Fire Support (2010) 8. oldal

14 AJP 3.9.2. Land Targeting (2005) 15. oldal



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA98

Ez előtt nagyjából 20 évvel a biztonsági helyzet oly mértékben változott, hogy egy komoly 
„Nagy Háború” bekövetkeztének valószínűsége egyre kisebb. Ezzel szemben a helyi konfl ik-
tusok száma ugrásszerűen emelkedett. Ezzel egy időben – megelőzendő a konfl iktusok kiszé-
lesedését – megnőtt a különböző nem konvencionális műveletek száma is. Ezekben a művele-
tekben pedig nagyon komoly szempont a járulékos veszteségek elkerülése, vagy annak a lehe-
tő legminimálisabb szintre szorítása.

A fenti átalakulások pedig a pusztítás folyamatának a változását hozta magával. Ma már 
minden műveletet, minden tevékenységet igen nagy gonddal kell tervezni és a lehető legpon-
tosabban meg kell kísérelni felbecsülni a saját tevékenység hatását. Ez a folyamat az ábrán lát-
ható hat lépésből áll: 

A TARGETING HAT LÉPÉSE15

1. A parancsnok céljai és iránymutatásai
Ebben a fázisban kezdődik a tervezési folyamat, hiszen itt kerülnek 

meghatározásra a parancsnok céljai, azaz, hogy mit kíván elérni a művelet 
végére. Ezzel együtt iránymutatásokat fogalmaz meg arra nézve is, hogy a 
pusztítás rendszerét milyen módon kell tervezni, mik azok a sarokpontok, 
amelyeket Ő fontosnak ítél meg, és amelyektől nem lehet eltérni.

15 Joint Publication 3-09 Joint Fire Support (2010) 10. oldal alapján

Parancsnoki döntés
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2. Felderítő értékelés, a célok kijelölése
A rendelkezésre álló felderítő erőforrások állapotának folyamatos 

fi gyelemmel kísérése elengedhetetlen előfeltétele a felderítés eredmé-
nyes megszervezésének és ebből következően a végrehajtásának is. A 
felderítő erőforrások alkalmazhatóságát ugyanis nagyban befolyásol-
hatja a terep, az időjárás, a napszak, addigi harci teljesítménye, vala-
mint az emberi tényezők (fáradság, félelem, elhivatottság, stb.)

Az információ elemzése és értékelése felderítési adatok gyűjtése 
után azonnal megkezdődik és azt az erre kijelölt részlegek folyama-
tosan végzik. Teljesen természetes módon, egy felelősen gondolkodó, 
döntéshozó parancsnok soha nem lehet elégedett a rendelkezésre álló adatok mennyiségével, 
részletességével, ám nagyon fontos a felderítés kettőssége, kétirányúsága. Az észlelésekből 
születő értékelt felderítési információt ugyanis felhasználja a tűztámogatás pusztító alrend-
szere és a harci erő parancsnoka, illetve törzse is. Mindkét irány az információ másként való 
strukturáltságát, részletességét és pontosságát kívánja. Gondoljunk csak bele abba, hogy mi-
lyen bonyodalmakat okozna az, ha cél úgy jutna el például egy tüzér üteg tűzvezető pontjára, 
hogy „adott településtől délre egy lövészzászlóalj helyezkedik el”. Ezzel szemben egy hadtest-
parancsnoknak – általában – nincs szüksége arra, hogy a felderítési adatokat teljes részletessé-
gükben, méterpontos koordinátával kapja meg.

A rendszer mutatói – minden egyes felderítő, és adatszerző szervre külön-külön – a harcte-
vékenység előké szítésének időszakában meghatározásra kerülnek. Majd, ezt követően – a ke-
letkezett pozitív és negatív tapasztalatok alapján – a besorolást folyamatosan felül kell vizs-
gálni, szükség esetén pedig változtatni. A tűztámogató rendszer számára elsődleges a felderí-
tett célokról kapott pontos információ, így például a szakfelderítések elemei csak akkor hasz-
nálhatóak eredményesen, ha – megbízhatóság tekintetében – mindegyikük „A”, „B” vagy „C” 
besorolást kapnak!

A felderítő szerv besorolása azonban nem jelent biztos megítélést a szolgáltatott észlelések 
tekintetében is. Egy „A” besorolású felderítő szerv észlelései sem biztos, hogy mindig tökéle-
tesek és egy „D” besorolású, feladatait alacsony szakmai színvonalon ellátó szerv is szolgáltat-
hat néha pontos adatokat. Így feltétlenül szükséges az észleléseket is külön vizsgálni és egye-
sével be is sorolni őket.

Annak megvizsgálása, hogy az értékelt felderítési információ megfelel-e a parancsnok cél-
jainak a folyamat igen fontos eleme. A parancsnok céljaival nem egyező információt a rend-
szerből törölni ugyan nem szabad, de a következő lépésekben már nem kell velük foglalkozni.

A lehetséges célok listájának összeállítása és folyamatos frissítése egy óriási adatbázist 
eredményez. Ezen célok mindegyike elvileg már összhangban van a parancsnok által megha-
tározott célokkal, azonban biztos, hogy képtelenség mindet pusztítani.

A prioritások felállításával kialakul egy sorrend, amely természetesen a lehetséges célok 
listájának bővülésével folyamatosan változik. Ez a priorizált céllista már jobban közelít a re-
alitásokhoz. Elméletileg – aktuális tűzképességünk függvényében – már kijelölheti a pusztít-
ható célokat.

A pusztítandó célok kijelölése a folyamat utolsó lépése. Ekkor kerülnek konkrétan megha-
tározásra azok a célok, amelyek – a tervek szerint – valójában pusztításra is kerülnek. Ezek 
mennyisége és sorrendje azonban nem feltétlenül azonos a priorizált céllistán szereplőkével, 

Törzsmunka
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hiszen a harctevékenység folyamatos változása a céllistákat, sőt akár a parancsnok iránymu-
tatásait, végső esetben pedig még céljait is átírhatják. Fontos megjegyezni, hogy – a priorizált 
céllistához hasonlóan – ez is egy folyamatosan változó adatbázis.

3. A pusztító rendszer kijelölése
A rendelkezésre álló képességek és lehetőségek folyamatos fel-

mérése – a felderítő szerveknél már taglalt okok miatt létfontossá-
gú. A törzsek targetinggel foglalkozó részlegeiben ezért célszerű 
egy olyan folyamatosan frissített adatbázist létrehozni és fenntar-
tani, amely a felderítő erők mellett a tűztámogató erőforrások ak-
tuális helyzetét is megjeleníti.

A haderőnem kijelölése az első lépés a konkrét pusztításhoz 
vezető úton. Ekkor dől el, hogy a már meghatározott pusztítandó célok közül melyiket fog-
ják a szárazföld, a légierő, avagy a haditengerészet tűztámogató erőforrásai és melyiket a 
különleges műveleti erők pusztítani.

A pusztító eszköz, majd az azt célba juttató tűztámogató erőforrás kijelölése már egész pon-
tosan meghatározza a fegyvert és az azt célba juttató eszközt is anélkül, hogy meghatároznánk 
a végrehajtó egységet, vagy alegységet. Ez a lépés igen nagy körültekintést és elméleti szak-
tudást igényel, mivel tisztában kell lenni minden alkalmazható fegyverrendszer és célbejutta-
tó eszköz képességével,16 és adott helyzetben a legoptimálisabb párosítás alkalmazására kell 
javaslatot tenni.

4. A tűztámogató erőforrás manővere a csapáshoz
A manőver megtervezése a tevékenyég első lépése. Az tűztámogató 

eszközök mozgásának megtervezése mind a szárazföldön, mind a le-
vegőben, mind a vízfelszínen igen nagy körültekintést és gondoz ter-
vezést igényel.

A manőver végrehajtása a tűzeszközök, vagy alegységek alkalma-
zási területre történő kijutását jelenti, az elkészült tervek alapján. 

A csapáshoz szükséges kedvező helyzet elfoglalása során az alkal-
mazási területen a tűztámogató erők olyan helyzetet vesznek fel, amely számukra a csapás 
végrehajtásához a legelőnyösebb.17

5. Csapás végrehajtása
Függetlenül a fegyvernemtől, a csapást – időben és térben 

– mindenkor a legpontosabban, a lehető legkisebb járulékos 
veszteségokozással a lehető legkevesebb lőszerfelhasználás 
mellett kell végrehajtani.

6. Pusztítás eredménye, a hatás felbecslése
E gondolat kettő egymásra épülő értékelést foglal magában. Először 

is – mindig a végrehajtó, tehát harcászati szinten – meg kell győződni ar-
ról, hogy a befejezett csapás vajon elérte-e a megkívánt pusztítási fokot? 

16 Hiszen például egy bizonyos repülőbombát elképzelhető, hogy több típusú repülőeszköz is képes cél-
ba juttatni, illetve a 105 mm tarack lövedékeinek és a 120 mm-es aknavető gránátjainak hatásai kö-
zött is lehetnek hasonlóságok.

17 Például egy tábori tüzérosztály elfoglalja a tüzelőállás-körletét.

A fegyverrendszer kijelölése

Menet…
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Amennyiben nem, úgy a csapást – ugyanazokkal-, vagy más feltételekkel – meg kell ismé-
telni.

Ha a csapás elérte a megkívánt pusztítási fokot, akkor – immáron hadműveleti szinten – azt 
kell vizsgálni, hogy vajon a harcászatilag sikeres csapán támogatja-e az első lépésként megha-
tározott célokat. Amennyiben nem úgy az első lépéstől kezdve az egész folyamatot meg kell 
ismételni…

ÖSSZEGZÉS, AJÁNLÁS

A Magyar Honvédség harci erőinek tűztámogatása ma igen gyenge. A közelmúltban egyre 
nagyobb teret kapott egy elképzelés, amely szerint, a Magyar Honvédségnek nincs szüksége 
nehéz technikára, nincs szüksége a nagy pusztító erővel rendelkező tábori tüzérségre és még 
sok más „haszontalan” fegyvernemre, vagy szakcsapatra, hiszen a „nagy háború” veszélye el-
múlt, a jövő pedig minden kétséget kizárólag a gyors, mozgékony könnyű lövész alegységeké.

Ennek a cikknek nem témája, hogy erre a koncepcióra részletesen reagáljak, azonban alap-
vetően elhibázottnak tartom azt. Ennek alátámasztására álljon itt mindössze egy tüzér példa.

A Royal Artillery jelenleg tűzalegységeiben önjáró lövegeket, gépvontatású könnyű löve-
geket és sorozatvetőket tart rendszerben, míg tüzérfelderítő alegységeikben lézertávmérőket, 
mozgócél-felderítő és tűzeszköz felderítő lokátorokat, hangfelderítő komplexumot és kétfajta 
pilóta nélküli felderítő repülő eszközt alkalmaz. Napjainkban a tüzérség – a szervezetükbe tar-
tozó zenész, díszelgő- és kiképző alegységek mellett – 9 háromüteges tüzérezredbe szervezi a 
hadsereg tűzeszközeit, valamint 6 tüzérezredbe a területvédelmi erők eszközeit.  Ehhez – a brit 
hadvezetés – egy pilótanélküli felderítő repülőeszközökkel felszerelt (öt üteg), egy technikai 
felderítő (három lokátoros és egy optikai fi gyelőpontokkal operáló üteg) és egy elit „felderítő 
járőröket” alkalmazó tüzérfelderítő ezredet rendel hozzá. 

Nos, a brit haderőben – csak a tábori tüzérségtől – ilyen támogatást kapnak, kaphatnak a 
jól felszerelt és kiképzett lövészek. A brit szakemberek ugyanis úgy vélik, hogy minél „köny-
nyebb” egy katonai szervezet, annál kisebb tűzerővel is rendelkezik, tehát annál komolyabb 
támogatásra van szüksége.  

A jelenleg meglévő tűztámogató erőforrások mennyiségének és/vagy képességének növe-
lése igen komoly anyagi ráfordítást igényel. Van azonban a „katonamesterségnek” olyan te-
rülete is ami nem pénzfüggő. Így az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az el-
méletek fejlesztésére. Ennek a gondolatnak jegyében mihamarabb el kell kezdeni az új elvek-
nek megfelelő szabályzatok, kézikönyvek és segédletek kidolgozását. A gondolkodás ugyan-
is nem kerül pénzbe… 

A tudományos konferencián elmondottakat nem igazán előadásnak, inkább vitaindítónak 
szántam. Vitatkozni lehet a leírtakkal, sőt nem is kell elfogadni gondolataimat. Azt azonban 
minden szakmáját szertő, felelősséggel gondolkodó katonatársamnak meg kell érteni, hogy – 
ha fejlesztésről manapság nem is illik beszélni – az elméleti munkák megkezdése már a tűztá-
mogatás terén sem várhatnak tovább.
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Böcz Lajos alezredes 1984-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főis-
kola légvédelmi rakéta szakon légvédelmi rakéta tiszti képesítést sze-
rez, majd 10 év múlva megkezdi tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia, repülő és légvédelmi haderőnemi szakon. 
Első tiszti beosztása a 104/1 honi légvédelmi tüzérosztálynál Sárbo-
gárdon volt, ahol 1997-ig különböző beosztásokat látott el. Ekkor az 
MH légierő Vezérkarához kerül hadműveleti főtiszti beosztásba, amit 
2006-ig töltött be. Egy év kitérés után – amikor a HM Hadműveleti 
és Kiképzési főosztály kiemelt légvédelmi referense – 2007-től az MH 
ÖHP hadműveleti főnökség kiemelt főtiszti beosztását látja el. 2011-
ben átveszi Sáfár Albert dandártábornok beosztását és az MH ÖHP 
Légierő Hadműveleti és Kiképzési főnökség megbízott főnöke. 

Az elmúlt évtizedben új kihívások és fenyegetések jelentek meg, illetve újak előfordulása 
valószínűsíthető, nem kizárt a kockázati és fenyegetettség elemek bővülése, a levegőből (lég-
térből) kiinduló fenyegetési szint növekedése. 

A jogellenesen már a földön birtokba vett és pusztító anyaggal felszerelt légi járművek, 
vagy repülés közben eltérített polgári repülőgépek pusztító eszközként való alkalmazása reális 
kockázatot jelent az állami intézmény rendszer és lakosság számára. Az asszimetrikus fegyve-
res erőszak1 alkalmazói – a terroristák - nem a mi általunk választott eszközzel és módszerrel 
tevékenykednek, ellenkezőleg, a meglévő polgári, jogi, katonai hiányosságokat (gyengesége-
ket) használják ki. A terroristákat nem lehet elriasztani, az öngyilkos merénylővel szemben az 
elrettentés elvének alkalmazása általában hatástalan. 

Magyarország és a NATO légterének légtér-szuverenitását, légtérintegritását, a légi közle-
kedés szabadságát és biztonságát, jelenleg és a belátható jövőben a légi terrortámadások, tö-
megpusztító fegyverek és hordozó eszközeik további elterjedésének veszélye, a regionális in-
stabilitásból származó légi kihívások, a légi közlekedés szabályainak durva megsértése, a jog-
ellenes beavatkozás és kényszerhelyzetek fenyegethetik. 

A levegőből (légtérből) kiinduló – hol csökkenő, illetve növekvő - terrorfenyegetés, a hosz-
szú, gondos és rejtett, valamint minden részletre kiterjedő előkészítése, nagymértékű rombo-
lásra (mérgezésre, fertőzésre, stb.) alkalmas eszközök alkalmazásának lehetősége már napja-

1 Aszimmetrikus hadviselés: a konfl iktusok azon formája, amelyben egy állam (szövetség) regulá-
ris hadserege (hadereje) nem reguláris erők (paramilitáris szervezetek), vagy önállóan tevékeny-
kedő harccsoportok (pl. partizánok, gerillák, terroristák) ellen harcol. Forrás: Hamburg, BW. 
Führungsakademie.

BÖCZ LAJOS LÓRÁNT MÉRNÖK ALEZREDES: AZ 
ÖSSZHADERŐNEMI LÉGVÉDELEM FOGALMA, 

KATAGÓRIÁI. AKTÍV ÉS PASSZÍV LÉGVÉDELEM
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inkban is érzékelhető. A jogellenesen birtokba vett, vagy eltérített polgári repülőgépek pusz-
tító eszközként való alkalmazása jelentős fenyegetést jelent a fejlett demokráciáknak, így ha-
zánk számára is. 

Magyarország NATO csatlakozásával a SACEUR2 azon feladata és felelőssége, hogy meg-
őrizze a NATO európai légterének integritását és megóvja a NATO nemzetek erőit bármely el-
lenséges támadástól, kiterjesztésre került Magyarország területére és légterére is. A megkötött 
kétoldalú egyezmények értelmében Magyarország Légi Felderítő és Irányító egységeket (Air 
Surveillance And Control System – ASACS),3 valamint a készültségi elfogó ((Quick Reaction 
Alert (Interceptor) – QRA (I))4 harcászati repülőgépeket rendelt a NATO hadműveleti vezeté-
se alárendeltségébe. Ezek az erők a Déli Régió Integrált Légvédelmi Rendszerének5 (Southern 
Region Integrated Air Defence System – SRIADS) részeként békeidőben és konfl iktus hely-
zetben részt vesznek a NATO/magyar légtér sérthetetlenségének védelmében.

Szövetséges kereteken belül a válságok, konfl iktusok kezelésére honi területen, és a terro-
rizmus elleni harcra indított szövetségi műveleteken belül, tervezett, illetve realitás a magyar 
erők alkalmazása. Ebben az esetben ezek az erők kisebb-nagyobb valószínűséggel a válság, 
vagy a konfl iktusok körzetében komoly veszélyeknek lehetnek kitéve. A veszélyt a légi hábo-
rús potenciál eszközei, nevezetesen: pilóta vezette és pilótanélküli repülőgépek; manőverező 
repülőgépek; helikopterek; föld-levegő rakéták; harcászati ballisztikus rakéták; levegő-föld 
osztályú rakéták hordozzák. Nem elhanyagolható kihívást jelent a válság-, konfl iktus-körzet-
ben jelenlévő légi-, illetve a földről a légtérbe irányuló terrortámadások elhárítása sem. A ve-
szély elhárítása történhet az összhaderőnemi légvédelem, a hadszíntéri rakétavédelem és az 
erők megóvásának rendszerében.

2 SACEUR - Supreme Allied Commander Europe = Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelső 
Parancsnoka.

3 Az ASACS feladata, az integrált légvédelmi rendszer részére a légi felderítés/megfi gyelés és a fegy-
verirányítás biztosítása. Statikus és mobil radarokból, repülőgép fedélzeti korai előrejelző eszközök-
ből és az irányítást végrehajtó irányító és jelentő központokból (CRC) épül fel, ez utóbbi az ASACS 
rendszer legfőbb eleme. Az Irányító és Jelentő Központ (Control and Reporting Centre – CRC) / 
Légi Irányító Központ - LIK (Air Control Centre – ACC) az Egyesített Légi Hadműveleti Központ 
(Combined Air Operations Centre - CAOC) alárendeltségébe tartozik, felelős a légvédelmi zónában 
található légvédelmi fegyverek és támogató rendszerek alkalmazásáért. Az Irányító és Jelentő Köz-
pontok (CRC) képezik az integrált légvédelmi irányító rendszer pillérét NATO Parancsnoksági Erő-
ként deklarált szervezetek, melyek a Légi Vezetési és Irányítási Rendszer harcvezetési/végrehajtási 
szintjét képviselik, jellemzően saját felelősségi körzettel rendelkeznek.

4 A készültségi erők ((QRA (I)) 24 órás repülőtéri készültségben lévő vadászrepülőgépek, „Air 
Policing” feladatokat hajtanak végre a NATO/magyar légtér védelme érdekében. Az „Air Policing” 
tevékenység a vadászrepülők békeidős, a NATO integrált légvédelmi rendszerén belül történő alkal-
mazási formája. Célja egy meghatározott légtér integritásának védelme. Elsődleges feladata a kije-
lölt légtérben rendészeti feladatok ellátása, egyben hatékony elrettentésként is funkcionálnak. 

5 A NATO Integrált Légvédelmi Rendszer (NATINADS) koncepciója, az európai tagállamok terüle-
tén elhelyezett és kialakított állandó működtetésű rendszer, célja a Szövetség légtere sérthetetlensé-
gének, valamint a légtér feletti ellenőrzés kívánt szintjének fenntartása. A rendszer alapvető feladata 
az ellenség támadó repülőereje elleni védelmi tevékenység a saját területek, tengerrészek és csapatok 
fölötti légtérben, az ellenség támadó repülőereje elleni védelmi tevékenység. 
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Megállapítható, hogy a légvédelemnek általában, de különösen a NATO Integrált Légvé-
delmi Rendszerének (benne a nemzeti légvédelemnek) és az új NATO Integrált Lég- és Raké-
tavédelmi rendszernek stratégiai szerepe van és lesz a jövőben. Az új NATO Integrált Lég- és 
Rakétavédelmi Rendszer (NATINAMDS) egy olyan képesség, amely már béke időszakban 
demonstrálja a szövetségesek közötti szolidaritás mértékét, a kollektív katonai felkészültség 
szintjét, hozzájárul az elrettentéshez, a béke megőrzéséhez, biztosítja a katonai erő alkalma-
zását saját légterünkön belül és azon kívül is. Napjaink, még inkább a jövő kihívásai arra irá-
nyítják a fi gyelmünket és ösztönöznek bennünket, hogy jobb a krízist, a konfl iktust távol tarta-
ni, mint azt elszenvedni. Ezt fi gyelembe véve, joggal feltételezhető, hogy a nemzet az ország 
geostratégiai helyzetét, erőforrásait, lakosságát és iparát fi gyelembe alakítja ki légvédelmi ké-
pességeit, amelyek megjelennek:

• A NATO hadműveleti vezetési és irányítási rendszerébe való integrálással; az erők 
NATO parancsnokság alá rendelésével;

• A szükséges parancsnoki viszony kialakításával;
• A technikai, személyi, kiképzés vonatkozásában; törvényi feltételekben (nemzeti);
• NATO RAP6 egy részének létrehozásában, cseréjével;
• „Air Policing” és „RENEGADE” feladat teljes körében;
• Válság és krízis helyzetben légvédelmi erőfeszítések növelésében;
• A légvédelmi rakéták integrálásban, a vadászképesség növelésében.
Az előadásomban az új NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi rendszer elemeit, az 

összhaderőnemi légvédelem fogalmát, kategóriáit, alkotó elemeit és összetevőit mutatom be.

NATO ÚJ INTEGRÁLT LÉG- ÉS RAKÉTAVÉDELEM  

A NATO új Integrált Lég- és Rakétavédelem koncepciójának kialakítását az a felismerés 
motiválta, hogy a NATO, így a nemzetek légtérének fenyegetettsége növekedhet azon - vi-
szonylag távolabb lévő – katonailag gyengébb (nem baráti) országok részéről a jövőben, ame-
lyek a közeli, vagy távolabbi időben atomfegyverekkel és hordozásukra, célba juttatásukra al-
kalmas eszközökkel is fognak rendelkezni. A hagyományos módon szerelt rakéták alkalmazási 
lehetősége, az aerodinamikus és ballisztikus rakéták és az ezeket birtokló országok számának, 
a rakéták mennyiségének növekedése, az intelligens fegyverek gyártására alkalmas technoló-
gia elterjedése növeli a potenciális fenyegetettséget. A potenciális fenyegetettség elemzése so-
rán megállapítható, hogy megvannak a lehetőségek és képességek a harcászati- és ballisztikus 
rakéták „exportjára”, hogy ezek a rakétafegyverek és szárnyas rakéták nem csak a fejlett ipari 
országokban fejleszthetők ki, sőt ezek a fegyverek lemásolhatók. Ezek a fegyverek a nemzet-
közi békét és biztonságot fenyegető államok, vagy terrorista csoportok birtokába kerülve igen 
komoly fenyegetettséget jelenthetnek. 

Az új Integrált Lég- és Rakétavédelem koncepciójának „háza”, a védelem két szintjét - a 
„hagyományos” légvédelem és a ballisztikus rakéta fenyegetettség elleni védelem rendszerét 

6 Az Irányító és Jelentő Központok (CRC) légi felderítési (megfi gyelő) funkciója a RAP előállítását és 
továbbítását foglalja magába. A RAP olyan valós idejű légihelyzet-kép, mely a különböző szenzorok 
(háromdimenziós radarok, korai előrejelző rendszerek, passzív szenzorok vagy EW berendezések) 
mérési adatainak integrálásával állítható elő. A RAP a harcászati helyzet felmérésének alapvető esz-
köze, ezért az a vezetési és irányítási rendszer valamennyi elemének meg kell kapnia. 
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- integrálja. A NATO új Integrált Lég- és Rakétavédelem légvédelmi kategóriái egy kétszintes 
ház szintjein elhelyezkedő elemekkel szemléltethetők. A ház első szintjét alkotják:

• RENEGADE védelmi rendszer7

• Légi fedélzeti légvédelem (Airbone Air Defence)
• Vízfelszínre telepített légvédelem (Surface Based Air Defence)
• Földi telepítésű légvédelem8 (Ground Based Air Defence – GBAD)
• Cirkáló rakéták elleni védelem (Cruise Missile Defence)
• Rakéták, tüzérségi lövedékek és aknavetők elleni légvédelem.
A második szinten található a ballisztikus rakéta9 fenyegetettség elleni védelem, melyet
• USA Ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszere (US EPAA for Ballistic Missile 

Defence) és 
• a NATO ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszere (NATO Ballistic Missile Defence) 

alkot.
A NATO új Integrált Lég- és Rakétavédelem által oltalmazandó (védendő) objektumot és az 

objektumot oltalmazókat a következő erők, eszközök fenyegetik:
• Rakéta, tüzérségi lövedék és aknavető tűz (RAM) 
• Cirkáló rakéták (CM)
• Pilótanélküli légi járművek (UAV)
• Merevszárnyú eszközök (FW) 
• Forgószárnyú eszközök (RW) 
• Levegő-föld rakéták (AGM) 
• Precíziós lövedékek, rakéták, bombák (PGM) 
• Könnyű légi járművek
• Fedélzeti zavaró eszközök fenyegetik.
A NATO új Integrált Lég- és Rakétavédelem rendszerében az erők a fenyegetésnek és az ol-

talmazási feladatnak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek csoportosításra:
• Kiemelten fontos objektumot rakéták, tüzérségi lövedékek és aknavetők elleni védel-

mi erők,
• Pont védelmet biztosító közeli hatótávolságú légvédelmi rakéta erők,10

7 RENEGADE műveleti koncepció célja a terrorista céllal eltérített, fegyverként használni szándéko-
zott polgári légi járművekkel szembeni ellentevékenység biztosítása. Jogellenesen birtokba vett és 
pusztító eszközként alkalmazható polgári légi járművek elleni, megszakítás nélküli védelmi feladat.

8 Földi telepítésű légvédelem = Ground Based Air Defence - GBAD: A földi telepítésű légvédelem 
(GBAD) nagy és közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszerekből (SAM) és kis hatótávolsá-
gú légvédelmi fegyverekből (SHORAD) áll. Valamennyi GBAD rendszernek képesnek kell lenni fel-
derítésre, azonosításra, követésre és megsemmisítésre.

9 Ballisztikus rakéta = ballistic missile: Egy olyan rakéta, amelyik az emelkedéshez nem használ ae-
rodinamikai felületet és ennek következményeként a tolóerő megszűnése után ballisztikus röppá-
lyát követ. 

10 Pont védelem: Egyes földrajzi pontok, objektumok (hidak, repülőterek, parancsnokságok, erőmű-
vek) légitámadások elleni védelmét foglalja magába, melynek során a vadászrepülők, felfegyverzett 
támadó, illetve kiképző repülőgépek, valamint kis hatótávolságú légvédelmi fegyverek alkalmazá-
sára kerül sor. A kis hatótávolságú légvédelem = Short Range Air Defence: A légvédelmi rendsze-



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA 107

• Helyi terület védelmét biztosító kis hatótávolságú légvédelmi rakéta erők,11

• Nagy magasságú és közepes hatótávolságú légvédelmi rakéta erők, 
• Ballisztikus rakétákat felderítő és elfogó erők.
• Ballisztikus rakéták elleni védelmi erők, 
• Haditengerészet felderítő és légvédelmi erői, 
• Szárazföldi erők alkotják.

AZ ÖSSZHADERŐNEMI LÉGVÉDELEM  

Az összhaderőnemi légvédelem12 az ellenséges légi támadásra történő reakció, mely felölel 
minden olyan tevékenységet, intézkedést és eszközt, melyek végrehajtása illetve alkalmazá-
sa az ellenséges légi támadás hatékonyságának csökkentésére vagy megszüntetésére irányul 
és magába foglalja a szervezetszerűen és nem szervezetszerűen alkalmazott légvédelmet egy-
aránt. A légvédelem eszközei közé tartoznak a légi hadviselési eszközök ellen tevékenykedő 
légvédelmi rendszerek, az önállóan alkalmazott eszközök (egészen az egyes harcos kézi fegy-
veréből lőtt össztűzig), valamint az ezek működését biztosító szervezeti egységek egyaránt, 
melyek alapvető célja a légi ellenség fenyegetésének, levegőből történő csapásainak elhárítá-
sa illetve tevékenységük hatékonyságának csökkentése.

Kiterjesztett légvédelem:
A légi támadóeszközök arzenáljának kiszélesedésével, a légi szembenállás13 részeként ér-

telmezhető légvédelem hagyományos megfogalmazását kitágítva megfogalmazódott az úgy-
nevezett kiterjesztett légvédelem defi níciója. A kiterjesztett légvédelem (Extended Air Defence 
— EAD) a repülőgépek és helikopterek, a távvezérelt és pilóta nélküli légi támadóeszközök, 
valamint a harcászati aerodinamikai rakéták14 és a harcászati ballisztikus rakéták elleni tevé-
kenységek, rendszabályok és eszközök összessége, melyek célja az ellenség légi támadó tevé-
kenysége hatékonyságának csökkentése illetve megszüntetése.

ren belül pontlégvédelmi fegyverek, fontos létesítmények közvetlen védelmére kerülnek telepítésre, 
vagy „Cluster” szervezetben alkalmazásra.

11 Terület védelme: Egyes kijelölt földrajzi területek, zónák légterének védelmét foglalja magába, a va-
dászrepülők és a légvédelmi rakéták felhasználásán alapul.

12 Az ellenség légiereje elleni védelmi hadműveletek = Defensive Counter Air Operations – DCA – 
más szóval légvédelem végrehajtására az ellenség légitámadására reagálva kerül sor és magába fog-
lal minden olyan eszközt és eljárást, amely biztosítja az ellenség légitámadása eredményességének 
csökkentését. Az ellenség légiereje elleni hadműveletek részeként, a Szövetséges Összhaderőnemi 
Légvédelem célja, hozzájárulni a légtér feletti ellenőrzés kívánt szintjének és így a Szövetséges 
Összhaderőnemi Erők oltalmazásának biztosításához. A védelmi légi hadműveletek aktív és passzív 
légvédelmi tevékenységek összessége.

13  Légi ellentevékenység =counter air operation: Egy megkövetelt fokú légi fölény kiharcolása és fenn-
tartása érdekében az ellenség légi támadó és védekező képessége ellen irányuló légi tevékenység. 

14  Aerodinamikai elven irányított rakéta = aerodynamic missile: Olyan rakéta, amely aerodinamikai el-
veket alkalmaz a repülési pályájának megtartásához. 
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A kiterjesztett integrált légvédelem
Mivel a légvédelem célkitűzéseinek megvalósítása nem csak a légierő rendelkezésére álló 

erőforrásokkal, hanem a szárazföldi csapatok légvédelem céljával összeegyeztethetően alkal-
mazható — erőforrásaival is elősegíthető, így egyértelműen jelentkezik a rendelkezésre álló 
valamennyi fegyverrendszer15 integrált alkalmazásának igénye. Az integráció eredményeként 
többek között a légvédelem is egy magasabb szinten, az úgynevezett kiterjesztett integrált lég-
védelem (Extended Integrated Air Defence — EIAD) szintjén realizálódhat.

A kiterjesztett integrált légvédelem műveletei felölelik a vadászbombázó és bombázó re-
pülőgépek, a föld-föld, a föld-levegő16 és a levegő-föld típusú rakéták alkalmazását, az infor-
mációs hadviselés elemeit, valamint az elektronikai ellentevékenységet egyaránt. A légvéde-
lem célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében kiemelt jelentőséggel bír, hogy az integráció 
jelentős előrelépést jelent az ellenség ballisztikus rakétái által jelentett fenyegetés csökken-
tésében. Ez az előrelépés elsősorban abból adódik, hogy lehetővé vált a rakéták teljes röppá-
lyán, sőt már az indítás előtt történő megsemmisítése, valamint a repülésük kezdeti szakaszán 
való előrejelzése.

15 Fegyver rendszerek = weapon (s) system: Egy vagy több fegyvernek az önálló működésében szüksé-
ges összes kapcsolódó eszközzel, anyaggal, szolgáltatással, személyi állománnyal, valamint a szállí-
tó-célba juttató és telepítési (ha van) eszközökkel való kombinációja. 

16 Felszín-levegő osztályú irányított rakéta = Surface-to-air guided missile: Légi célok ellen alkalma-
zott, felszínről indított, irányított rakéta.

Az összhaderőnemi légvédelem kategóriái
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Fentiek egyben azt is jelentik, hogy a kiterjesztett integrált légvédelem magába foglalja a 
támadó és védelmi jellegű műveleteket egyaránt, így az ellenség területére eső, és általában a 
saját csapatok kezdeményező képességén alapuló támadó műveleteket is.

Az aktív légvédelem
Az aktív légvédelem17 (Active Air Defence) keretében a korszerű és biztonságos C4I 

(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence) rendszerek támogatásával 
alkalmazásra kerülő fegyver- és érzékelő rendszerek feladata az ellenséges repülő eszközök 
(pilóta vezette és pilóta nélküli), rakéták és egyéb lövedékek repülés közben történő felderíté-
se, azonosítása, elfogása és megsemmisítése vagy követése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az 
aktív légvédelem közvetlenül a támadó ellenségre történő ráhatások formájában realizálódik.

17 Aktív légvédelem = Active Air Defence: Közvetlen védelmi tevékenység, melynek célja egy ellen-
séges légitámadás hatékonyságának semmissé tétele vagy csökkentése. Magába foglal olyan rend-
szabályokat, mint a repülőgépek légvédelmi tűzfegyverek, elektronikai ellenrendszabályok és fel-
szín-levegő osztályú irányított rakéták felhasználása (AAP-6 (U) NATO Glossary of Terms and 
Defi nitions NATO meghatározások és defi níciók. HVK, Euro- atlanti integrációs munkacsoport, Bu-
dapest, 1996. 342. oldal, 24. oldal. 
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Az aktív légvédelem18 – annak ellenére, hogy a védelmi légi szembenállási hadművelet19 ke-
retein belül realizálódik – támadó jellegű, a fegyverrendszerek közvetlen alkalmazásán alapu-
ló tevékenységeket takar, és elsősorban a különböző típusú légi támadóeszközök megsemmisí-
tésére irányul, a meghatározott körzetek, objektumok illetve a saját csapatok oltalmazása cél-
jából. Ennek tényleges megvalósítása érdekében azonban az úgynevezett levegő–levegő,20 il-
letve föld–levegő típusú védelmi rendszerek – egységes felderítési és azonosítási információ-
kon alapuló – integrált alkalmazása szükséges.

Az aktív légvédelem környezetét elemezve kiemelten hangsúlyozni kell a légtérellenőrzés21 
jelentőségét, a légtér-ellenőrző csapatok tevékenységét, mivel a repülőeszközök azonosításá-
nak, hovatartozása megállapításának gyorsasága, megbízhatósága illetve az adatok továbbítá-
sának biztonsága jelentősen hozzájárulhat a saját repülőgépek túlélőképességének fokozásá-
hoz, valamint az ellenséges légi támadóeszközök elleni védelem hatékonyságának növekedé-
séhez.

Az aktív légvédelem elsődleges célpontjait a levegőben lévő a repülőgépek és helikopterek, 
a távvezérelt és pilótanélküli légi támadóeszközök, valamint a harcászati aerodinamikai raké-
ták és a harcászati ballisztikus rakéták jelentik. Mivel egyetlen légvédelmi rendszer sem képes 
a garantálni a védelem 100%-os hatékonyságát, ezért az aktív légvédelmi műveleteket a pasz-
szív légvédelmi műveletekkel szoros összhangban, magas szintű koordináció mellett kell vég-
rehajtani, annak érdekében, hogy képesek legyünk a légi ellenség rendszerének hatékonysá-
gát illetve az általa végrehajtott pusztítás mértékét a lehetőségekhez képest minimálisra csök-
kenteni.

Az aktív légvédelem erőforrásai
A hatékony vezetés lehetőségének megteremtése érdekében, minden egyes légvédelmi esz-

köznél meg kell teremteni a légi helyzet azonos, valós idejű ábrázolásának lehetőségét, ami 
a légvédelem rendelkezésére álló erőforrások integrált alkalmazásának alapvető feltétele. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a légi szembenállás egyértelműen csak a hadműveletek egységes 
végrehajtásával realizálódhat. 

18  Az aktív légvédelem megvalósítására békeidőben, krízis és konfl iktus helyzetben egyaránt sor kerül-
het. Békében ez a NATO légtérbe vezető megközelítési útvonalak – a levegőből történő támadások 
korai előrejelzése, a NATO területek elleni ellenséges felderítő tevékenységhez, valamint a váratlan 
támadásokhoz szükséges mozgásszabadság korlátozása céljából történő - folyamatos megfi gyelését 
jelenti. Konfl iktushelyzetben az aktív légvédelem megvalósítására az ellenség légiereje elleni táma-
dó légi műveletekkel koordinálva, a légtér feletti megfelelő szintű ellenőrzése érdekében kerül sor.

19 Védelmi légi ellentevékenység = Defensive Counter Air - DCA: más szóval légvédelem - végrehaj-
tására az ellenség támadására reagálva kerül sor, és magába foglal minden olyan eszközt és eljárást, 
mely biztosítja az ellenséges légi támadás eredményességének csökkentését. Célja a saját légtér fe-
letti ellenőrzés megfelelő szintjének fenntartása, az összhaderőnemi erők oltalmazásának biztosítása. 

20 Levegő-levegő osztályú irányított rakéta = air-to-air guided missile: Légi célok ellen alkalmazott, 
levegőből indított, irányított rakéta. 

21 Légtérellenőrzés = airspace control: A légtérhasználat szervezési, tervezési eljárási módszerek kom-
binációja, az irányítási struktúra és a kockázatok minimalizálására, valamint a légtérnek a légi, szá-
razföldi és tengeri összes hadműveleti eleme általi hatékony és rugalmas használata lehetővé tételé-
re vonatkozó koordinációs funkciók összessége.
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Természetesen külön hangsúlyozni kell, hogy a légvédelmi hadműveletek maximális haté-
konysága csak az alkalmazott fegyverrendszerek kiszolgálásával kapcsolatos tevékenységek 
teljes összhangjával biztosítható. Mivel az összehangolt tevékenység növeli az egyes eszkö-
zök tevékenységét jellemző korlátok kiegyenlítésének, illetve kiegészítésének lehetőségét is, 
ezért az aktív légvédelem feladatainak megoldása csak a következő, a légvédelem erőforrásait 
jelentő eszközök együttes alkalmazásának eredményeként értelmezhető.

Repülőeszközök, melyek kategóriájába sorolhatók az elfogó vadászok,22 az elektronikai 
hadviselés repülőgépei, a felderítő és megfi gyelő repülőeszközök, a felfegyverzett helikopte-
rek, a légi riasztási és vezetési rendszerek, valamint a légi megfi gyelő és célmegjelölő rend-
szerek.

Légvédelmi tüzér- és föld–levegő rakétaeszközök,23 melyek felölelik a kis, közepes és nagy 
hatótávolságú fegyvereket egyaránt.

C4ISR rendszerek (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance), melyek tartalmazzák a korai riasztó- és megfi gyelőrendsze-
reket, amik a különböző érzékelők, műholdak, radarok és azonosító rendszerek kombináció-
ját alkalmazzák.

A légvédelem, pontosabban az aktív légvédelem tehát nem csak a földi telepítésű eszkö-
zök, de a „légi telepítésű” eszközök (repülőeszközök), vagyis fegyvernemek és szakcsapatok 
együttes tevékenységeként defi niálható.

Az aktív légvédelem intézkedések tartalmi elemei
Annak ellenére, hogy a légvédelem feladatait végrehajtó egységek tevékenységére a felada-

tok decentralizált végrehajtása jellemző, az általuk oltalmazott körzetek méreteinek, kiterje-
désének meghatározása – egységes terv és koordináció alapján – a védelmi légi szembenállás 
tényleges céljainak függvényében történik. Az aktív légvédelmi műveletek végrehajtása so-
rán – az oltalmazásra kijelölt körzet, illetve objektum méreteitől függően – négy változat kü-
lönböztethető meg:

Körzet- vagy területvédelem: A körzet- vagy területvédelem esetén a feladatok végrehajtá-
sa egy földrajzi koordinátákkal határolt térségben, különböző fegyverrendszerek együttes al-
kalmazásával történik, ahol az alapvető cél a meghatározott körzet integritásának biztosítása. 
Magától értetődik, hogy e tevékenység eredményeként biztosítható az adott körzetben lévő ob-
jektumok, saját csapatcsoportosítások oltalmazása is.

Pontvédelem: A pontvédelem kis földrajzi kiterjedésű terület légvédelmét jelenti, vagyis 
kisebb objektumok, vagy a saját erők vonatkozásában a csapatcsoportosítások meghatározó je-
lentőségű harcrendi elemeinek, illetve részeinek védelme során realizálódik.

Önvédelem: Az önvédelem esetén a feladat a saját csapatok védelme a légi ellenség közvet-
len támadásával szemben, a szervezetszerű fegyverekkel illetve fegyverrendszerekkel, melyek 
irányítása, harcba lépésük koordinálása az adott szervezet vezetőjének feladata.

22 A vadászrepülők az integrált légvédelmi rendszer legrugalmasabban alkalmazható, legmobilabb ele-
mei. Megfelelő harci-támogatás mellett történő alkalmazásukkal nagykiterjedésű földrajzi területek 
légvédelme biztosítható.

23 A légvédelmi rakéták (Surface to Air Missile - SAM) az integrált légvédelmi rendszer alapvető ele-
mei. Gyors reagálást, hosszabb időn keresztül magasabb készenlétbe tartást biztosítanak, egyes típu-
sok alkalmasak ballisztikus rakéták leküzdésére is. 
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Légi objektumok védelme: A légi objektumok védelme kiemelkedő jelentőségű repülőesz-
közök (pl. légi riasztási és vezetési rendszerek, valamint a légi megfi gyelő és célmegjelölő 
rendszerek) vadászrepülőkkel történő oltalmazását jelenti.

Passzív légvédelem
A passzív légvédelem24 – az aktív légvédelemmel ellentétben – egyértelműen védel-

mi jellegű tevékenységként értelmezhető, mivel alapvető célja az ellenség által végrehaj-
tott légi felderítés és támadás hatékonyságának csökkentése, a védendő objektumok és a 
saját csapatcsoportosítások túlélőképességének fokozása. Természetesen a rendelkezésre 
álló idő illetve a hadműveletek térségében a saját csapatok és a védendő objektumok el-
helyezkedése jelentősen befolyásolja a passzív légvédelem hatékonyságát. A hatékonyság 
növelése, a feladatok sikeres végrehajtása érdekében a passzív légvédelem tervezését már 
a béke időszakában végre kell hajtani, illetve a lehetőségekhez képest a lehető legjobban 
be kell gyakorolni.

A passzív légvédelem tehát nem tartalmaz semmilyen, közvetlenül a légi támadóeszközök-
re irányuló csapásmérő jellegű tevékenységet, mindössze azok potenciális hatásainak csök-
kentésére irányul. Ennek megfelelően a passzív légvédelem a következő tevékenységeket il-
letve rendszabályokat tartalmazza:

A passzív légvédelmi intézkedések tartalmi elemei
Álcázás, rejtés és megtévesztés: Az álcázás, a rejtés és a megtévesztés eredményeként – 

az ellenség részére szolgáltatott félrevezető illetve megtévesztő jellegű, valótlan informáci-
ók segítségével – elrejthető, eltitkolható a saját csapatok illetve objektumok tényleges elhe-
lyezkedése, csökkentve ezzel azok sebezhetőségének, támadhatóságának lehetőségét. Eze-
ket a tevékenységeket a harcászati fi gyelmeztetés adatainak fi gyelemmel kísérése mellett fo-
lyamatosan kell végezni a hadműveletek teljes időszakában, lehetőség szerint a sötétség lep-
le alatt. Természetesen az ellenséges területek felett műholdakról vagy repülőgépekről vég-
zett felderítés, illetve az azok által biztosított információk jelentősen hozzájárulhatnak az ál-
cázás, a rejtés és a megtévesztés hatékonyságának növeléséhez. A feladatok sikeres végre-
hajtásának eredményeként a szemben álló fél leállíthatja, lassíthatja támadását, illetve mó-
dosíthatja annak célkitűzéseit, vagy értékes erőforrásait hamis célpontok megsemmisítésé-
re pazarolhatja.

Megerősítés: A fontosabb objektumok és óvóhelyeik megerősítése fokozott oltalmat nyújt 
a légi ellenség támadásával szemben, és csökkenti az elektromágneses impulzusok és az átme-
neti sugárzások elektronikai eszközökre gyakorolt káros hatásait. Természetesen a megerősí-
tési munkálatokat elsősorban békeidőszakban kell végezni, azonban szükség esetén folyama-
tosan végezhetők a hadműveletek időszakában is.

24 A passzív légvédelem elsősorban olyan önvédelmi intézkedésekből áll, amelyek csökkentik az erők 
és eszközök levegőből történő sebezhetőségét. A túlélés alapját mindenekelőtt azok a döntések és 
rendszabályok képezik, amelyek már békében bevezetésre és előkészítésre kerültek Az ellenséges 
légi tevékenység hatékonyságának a minimumra csökkentése érdekében hozott, az aktív légvéde-
lem fogalomkörébe nem tartozó rendszabályok összessége. Ezek a rendszabályok a megtévesztést, 
a széttagozódást és a védelmi építmények alkalmazását foglalják magukba. Jelenti az erők és eszkö-
zök széttelepítését, fedezékek, megerősített repülőgép-fedezékek alkalmazását, a megrongált futópá-
lya gyors helyreállítását, földalatti üzem és lőszerraktárak alkalmazását, álcázást, a fontos személyi 
állomány és felszerelés fedezékekben történő elhelyezését.
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Helyreállítás: A helyreállító jellegű tevékenységek – melyek elsősorban a fontosabb ob-
jektumokra (pl. repülőterek, kommunikációs központok, előrejelző és megfi gyelő rendszerek) 
és az alapvető jelentőségű szolgáltatásokra (pl. energia-, víz- és üzemanyag-ellátás) irányul-
nak – eredményeként lehetőség nyílik a légi ellenség csapásai következményeinek gyors fel-
számolására, valamint a sérült egységek szükséges harcképességi szintjének megteremtésére.

Atom-, biológiai- és vegyivédelem: Az atom-, a biológiai- és a vegyivédelmi felszerelések 
és védelmi képességek biztosítják a tömegpusztító fegyverek elleni kollektív védelem meg-
valósítását azáltal, hogy megteremtik a különféle szennyezések felderítésének, elkerülésének, 
azonosításának és semlegesítésének lehetőségét. Mindezeken túl, az egyéni védőeszközök al-
kalmazásával lehetővé válik a csapatok alapvető feladatainak végrehajtása, szennyezet tere-
pen, illetve légtérben is.

Redundancia: A hadműveletek folyamatos végrehajtása szempontjából kulcsfontosságú 
rendszerek illetve képességek többszörös, redundáns létrehozása, éppen a kritikus csomópont-
ok sérülése, megsemmisülése esetén alapvető jelentőségű. A redundáns képességek megterem-
tésével biztosítható az alapvető funkciók teljes körű vagy részleges végrehajtásának lehetősé-
ge az elsődleges rendszerek meghibásodása, kiesése esetén is.

Felderítés, riasztás: A légi ellenség támadásának, fenyegetésének úgynevezett felderítő- és 
riasztórendszerekkel történő időbeni felderítésének célja, hogy a lehetőségekhez képest ma-
ximális reakcióidő álljon rendelkezésre az ellenséges támadás elleni feltétlenül szükséges te-
vékenységek végrehajtásához, illetve az óvóhelyek elfoglalásához. A saját erők életképessé-
ge szempontjából – a rendkívül lecsökkent tevékenységi időket fi gyelembe véve – feltétlenül 
ki kell emelni a rakétatámadások előrejelzésének meghatározó jelentőségét. A légi ellenség te-
vékenységének felfedése illetve az alapján az eredményes riasztás végrehajtása természetesen 
megköveteli a rendelkezésre álló kommunikációs- és érzékelő rendszerek egységes rendszer-
be foglalását, ami lehetővé teszi az információk valós időben történő továbbítását. A levegő-
ben, az űrben illetve földfelszínen telepített felderítő és kommunikációs eszközök vegyes al-
kalmazásával jelentősen megnövelhető a rakétatámadások felderítésének lehetősége, valamint 
a saját erők rendelkezésére álló reakcióidő.

Erők és eszközök széttelepítése: A rendelkezésre álló erők és eszközök széttelepítése, illet-
ve csak a szükséges időben, a szükséges helyen történő koncentrálása, lényegesen megnehezí-
ti a légi ellenség tevékenységét a célpontok kiválasztása területén. Természetesen az ellenség 
bizonytalansági tényezőjét jelentősen növelhetjük a széttelepítésnek a mozgékonysággal és a 
megtévesztéssel történő kombinált alkalmazásával, ami kikényszerítheti a nagyobb mennyisé-
gű légi támadóeszköz bevetését, illetve a támadási idő jelentős megnövekedéséhez vezethet.

Mobilitás: A csapatok manőverező-képességének, vagyis az egyik települési helyről, egy 
másik települési helyre történő áttelepülés képességének gyakori, lehetőség szerint az ellen-
ség döntési ciklusán belüli kihasználásával illetve alkalmazásával kritikus helyzetet teremthe-
tünk a légi ellenség számára. Ráadásul a védendő objektumok és a saját csapatok vonatkozá-
sában a manőverek végrehajtásával – megnehezítve az ellenség számára a felderítés és a cél-
pontkiválasztás lehetőségét – jelentősen csökkenthetjük azok sebezhetőségét, és növelhetjük 
állóképességüket.

A passzív légvédelem vonatkozásában kiemelt fi gyelmet érdemel az úgynevezett harcászati 
fi gyelmeztetés, vagyis a légi ellenség tevékenységének előrejelzési lehetősége, ami a tulajdon-
képpeni passzív légvédelmi tevékenységek végrehajtásának, rendszabályok bevezetésének so-
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rozatát indítja el. A harcászati fi gyelmeztetés tartalmától függően megkülönböztethetünk úgy-
nevezett általános és sajátos fi gyelmeztetést. Az általános fi gyelmeztetés jelzi a légi ellenség 
küszöbön álló vagy hamarosan bekövetkező támadását. A sajátos fi gyelmeztetés ennél konkré-
tabb információkat tartalmazva azt is jelzi, hogy melyek azok az egységek vagy térségek, amik 
ellen a légi ellenség támadása irányul.

Következtetésként megállapítható, hogy a légtérből, illetve a légtéren keresztül induló ki-
hívásokra és fenyegetésekre a NATO új Integrált Lég- és Rakétavédelem képessége lehet a di-
rekt válasz, ugyanis a rendszer feladata lesz a jövőben, hogy az integrált légtéren belül meg-
birkózzon minden elképzelhető kihívással és fenyegetéssel, ami jelenti a csúcstechnológia és 
a komplex rendszerek alkalmazását, jól képzett személyzeteket és az új kihívásokhoz való al-
kalmazkodást. A rendszerrel rugalmas helytállást kell biztosítani a potenciális és a létező kihí-
vásokkal, fenyegetettséggel szemben. Minimális katonai követelmény: az elérhető erőforrás-
ok időbeni rendelkezésre állása, a lég- és rakétavédelem erőinek megfelelő készenlétben tartá-
sa és időbeni bevethetőségük biztosítása.

A légvédelem komplexitása mindenki előtt ismert. Fontosnak tartom, hogy a légvédelem 
minden szereplője és érintettje ismerje és hatékonyan alkalmazza az aktív és passzív légvédel-
mi intézkedéseket.
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Mucsi István ezredes 1989-ben végzett a Kossuth Lajos Katonai Fő-
iskola rakéta és tüzértiszt szakán, ahol fegyverzet-üzemeltető üzem-
mérnök diplomát szerzett. Első beosztása – mint térképész szolgálatfő-
nök – Tapolcán, az MH 8. harckocsi dandárnál volt. 1993-1996 között 
a BME hallgatója, ahol az építőmérnöki karon okleveles földmérő és 
térinformatikai mérnök diplomát szerzett.
1996-ban az MH Szárazföldi Vezérkarhoz kerül kiemelt (térképész) fő-
tiszti beosztásba. 2000-től a Szárazföldi Parancsnokság vezetési főnök-
ségen kiemelt informatikai főtiszt, 2007-től az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsokság híradó és informatikai főnökség kiemelt főtisztje (főnök he-
lyettes), majd 2010-től főnöke. Aktív és kezdeményező szerepet tölt be 
az MH ÖHP és a Pannon Egyetem közötti kapcsolatok elmélyítésében.

Dolgozatomban az összhaderőnemi hadműveletek vezetésével- irányításával szemben tá-
masztott követelményeket az ezzel kapcsolatos híradó, informatikai és információvédelmi fel-
adatokat dolgoztam fel.

Katonai Híradás és Informatika, 
– Híradó és informatikai rendszer
– A híradással és az informatikával szemben támasztott követelmények 
– Híradó és informatikai biztosítás
– Híradó és informatikai rendszerek alkalmazása
– Az összhaderőnemi híradó és informatikai rendszer vezetése 
– A hálózat alapú képesség hatékonysága
– A hálózat alapú képesség híradó-informatikai aspektusa 
– A NEC elvének meghonosítása 
– A NEC fejlesztésének irányai 
– Nemzeti JOP koncepció
Számítógépes támadások elleni védelem 
– Cyber fenyegetés
– Támadás
– Védelem
A híradó és informatikai rendszer1 a különböző vezetési szintek tevékenységéhez szük-

séges, rugalmasan változtatható, egységes elvek, módszerek és tervek alapján létrehozott, fel-

1 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 96. old.

MUCSI ISTVÁN MK. EZREDES: HÍRADÁS 
ÉS INFORMATIKA, SZÁMÍTÓGÉPES TÁMADÁSOK 

ELLENI VÉDELEM
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adat, hely és idő szerint koordinált híradó és informatikai eszközök, eljárások, valamint az in-
formációs tevékenységeket végrehajtó szakállomány összessége. A vezetési és irányítási rend-
szer egyik fontos eleme, amely az információ (adat) gyűjtésére, továbbítására, feldolgozásá-
ra, tárolására, megjelenítésére és védelmére szolgál. A híradó és informatikai rendszerek a ve-
zetési és irányítási rendszer tevékenységein belül az információcsere, a döntéselőkésztés és a 
döntéstámogatás fontos elemei.

A híradással és az informatikával szemben támasztott követelmények2:
A hitelesség: Azon képesség, amely meghatározott módon biztosítja az információk áram-

lását, feldolgozását a híradó és informatikai rendszeren keresztül.
Szabványosság: A hadászati, hadműveleti híradó és informatikai rendszerek összekapcsol-

hatósága megköveteli azok illesztési felületeinek, berendezéseinek szabványosítását. A rend-
szerek, berendezések szabványosítása a kompatibilitás, interoperabilitás, felcserélhetőség és 
az azonosság szintjein valósul meg.

Kompatibilitás: A rendszer vagy berendezés két vagy több elemének azon képessége, 
amely biztosítja, hogy ugyanabban a környezetben való telepítésük, működtetésük egymást 
nem zavarja.

Interoperabilitás: Azon képesség, hogy szolgáltatásokat tud átadni más híradó és infor-
matikai rendszerek számára; szolgáltatást képes fogadni más híradó és informatikai rendsze-
rektől.

Felcserélhetőség: Azon képesség, amelynek jellemzője, hogy két vagy több rendszer, be-
rendezés fi zikai és funkcionális tulajdonsága kivitelben és működésben egyenértékű egymás-
sal; maga a rendszer vagy a berendezés átalakítás, módosítás nélkül felcserélhető egymással.

Azonosság: Egy minőségi mutató, amely lehetővé teszi, hogy más rendszerekre és beren-
dezésekre kiképzett személy kiegészítő képzés nélkül képes azokat üzemeltetni, üzemben tar-
tani.

Reagálóképesség: A reagáló képesség biztosítja alternatív utak, tartalék rendszerek és be-
rendezések előkészítését és fenntartását, azzal a céllal, hogy azonnal legyenek képesek helyre-
állítani az összeköttetést a rendszer, berendezés kiesése, hibája esetén.

Megbízhatóság: Az a képesség, ami a rendszer rendelkezésére áll, annak érdekében, hogy 
amikor szükséges, úgy teljesítse feladatát, ahogy azt tőle elvárják.  

Szilárdság: Azon képesség, tulajdonság, melynek révén bármely előre prognosztizálható 
körülmény esetén képes az információ áramlásának, feldolgozásának és megjelenítésének fo-
lyamatos, megszakítás nélküli fenntartására.  

Időbeniség: A híradó és informatikai rendszer azon képessége, amely az információ továb-
bítását, átadását, feldolgozását, megjelenítését, továbbá a párbeszédek lefolytatását a követel-
ményként megfogalmazott időn belül garantálja.

Rugalmasság: Azon képesség, amelynek köszönhetően a változó harctevékenységek kö-
rülményei között is minimális kiesés és késés nélkül alkalmazhatók a megváltozott helyzetre. 

A vezetésnek olyan híradó és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amelynek mobi-
litása azonos vagy meghaladja azon csapatok, hadrendi elemek vagy szervezetek mobilitását, 
amelyeket a rendszer támogat.

2 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 96. old.
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Híradó és informatikai biztosítás: 
A híradó és informatikai rendszerek megszervezésének elvei3:
Békében: a híradó és informatikai rendszer alapvetően az MH Kormányzati Célú Elkü-

lönült Hírközlő Hálózatán béke állománnyal, béke elhelyezési objektumokban üzemeltetett 
rendszerén létesül. A rendszer képes a készenlét fokozásának időszakában, válságreagáló, ka-
tasztrófa helyzetek megoldásához szükséges mennyiségű kapacitás biztosítására. Alkalmas a 
készenlét fokozásával összhangban kiszolgálni a megnövekedett igényeket, és a tábori híradó 
és informatikai rendszer csatlakozó vonalainak előkészítés után történő fogadására. Támogat-
ja a katonai felső vezetés tervezési, irányítási tevékenységét, továbbá képes a nemzetközi kö-
telezettségekkel összhangban a nemzetközi rendszerekhez csatlakozni.

Műveleti vezetés időszakában a béke híradó és informatikai rendszer bázisán, kiegészítve 
a tábori híradó és informatikai rendszerrel, támogatja az összhaderőnemi műveletek tervezé-
sét, vezetését. Megfelelő koordinációt és előkészítést követően képes a NATO erők rendszere-
inek esetleges csatlakoztatására.

A híradó és informatikai rendszer támogatja a vezetést:
Az elöljáró és alárendelt parancsnokságok, a  támogatott és támogató szervezetek parancs-

nokságai, a szomszédos és együttműködő csapatok között a hadműveleti területen.
A kapcsolatok létesítésének felelőssége és általános elvei:

• az elöljárótól az alárendeltekhez;
• a támogatottól a támogatóhoz;
• baloldali egységtől a jobboldali egység felé. 

Híradó és informatikai rendszerek alkalmazása4:
Az alkalmazási jogosultság és felelősség magában foglalja mindazon tevékenységeket, 

amelyek hatást gyakorolnak a parancsnokságok működési területén található híradó és infor-
matikai rendszerekre. 

A híradó és informatikai rendszerek alkalmazásának specifi kus elvei összhaderőnemi, 
többnemzeti műveletekben:
- elsődlegesen híradó és informatikai eszközökkel ellátott összekötő csoportok alkalmazása;
- a korlátozott képességű híradó és informatikai hálózatok növelése, fokozása;
- az alkalmazási, működtetési elvek szabványosítása;
- közös információ védelmi eszközök és eljárások használata;
- a legfontosabb vezérelv a híradó és informatikai rendszerek alkalmazása során, hogy a fel-

használó tevékenységének támogatására legyen megtervezve.  
- a híradó és informatikai rendszerekkel szemben elvárt alkalmazási képességek: a híradó és 

informatikai rendszerek alkalmazást érintő legfontosabb irányelve az, hogy az alkalmazás 
legyen megtervezve. A rendszer, a hálózat nagysága, képessége arányban kell, hogy álljon 
az alkalmazás szintjével. 

3 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 99. old.

4 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 100. old. 
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A híradó és informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények5:
- támogassák a vezetést a katonai műveletek teljes keresztmetszetében, a szervezett átmene-

tet békétől eltérő állapotba;
- biztosítsák az adatok, szellemi termékek feldolgozását, továbbítását és terjesztését, a riasz-

tási, értesítési adatok továbbítását, a képességet az előrejelzési információk, adatok elemzé-
sére, feldolgozására;

- legyenek képesek a kiválasztott művelet végrehajtásának követésére;
- biztosítsák a megerősítő, támogató erők vezetését, képességeik, anyagi erőforrásaik nyo-

mon követését;
- támogassák a békétől eltérő alkalmazásból békeállapotba történő átmenetet;
- legyenek képesek megvédeni a megszervezett hálózaton áramló információt, fi zikailag ma-

gát a rendszert.
Az összhaderőnemi híradó és informatikai rendszer vezetése6:
A híradó és informatikai rendszer vezetése magában foglalja a hadműveleti és az üzemel-

tetést irányító funkciókat. 
Az összhaderőnemi műveleteket támogató híradó és informatikai rendszerek az alá- és fö-

lérendeltségi viszonyok fi gyelembe vételével a katonai felső vezetés szintjétől a harcászati pa-
rancsnok szintjéig terjed ki. 

A hadműveleti vezetés a rendszer tervező-szervező tevékenységét foglalja magában és a 
híradó és informatikai irányító pontról történik. A rendszer üzemeltetésével (fenntartásával, ki-
szolgálásával) kapcsolatos tevékenység a hálózat-felügyeleti központból valósul meg;

A híradó és informatikai rendszerek vezetése érdekében a katonai felső vezetés és a közép-
szintű vezető szerv állít fel és működtet híradó irányító és hálózat-felügyeleti szolgálatokat; 

Az összhaderőnemi műveletek sikeres vezetése, irányítása az összhaderőnemi, haderőne-
mi vezetésen és a fegyveres, valamint az államigazgatási szervek együttműködésén alapuló te-
vékenységek összessége. A haderőnemek az együttműködés megvalósítása céljából olyan hír-
adó és informatikai rendszerekkel rendelkeznek, amelyek képesek az együttműködésre ren-
delt más fegyveres testületek, országos vagy helyi államigazgatási szervek, parancsnokságok 
és törzsek között a szükséges mennyiségű és minőségű információ átadására és fogadására.

Ezen általános fogalmak ismertetése után néhány gondolat a hálózatalapú képességről.
A hálózat alapú képesség hatékonysága 
A NEC (Network Enabled Capability) eredményeinek alkalmazása egy összegző képesség, mely 

pontosan defi niálható részképességek halmazából áll. A NEC fejlesztése szempontjából az új (rész)
képességet nem a katonai művelet számára biztosított (új) eszköz jelenti, hanem az általa biztosított 
információcsere hasznossága. (Pl: Ha egy harcost ellátunk GPS-el, az növelheti támadó és védekező 
képességét – mint önálló eszköz – de akkor lesz ez hálózatalapú képesség, ha az eszközzel biztosí-
tott információ másik platformra is eljut és az képes hasznosítani.) Az információ eljutása a hadmű-
veleti követelményben előírtaknak megfelelően, a megnevezett végpontok (végfelhasználók, plat-
formok) között, a kívánt tartalommal kell, hogy teljesüljön (tudatosuljon). A teljesülés módja tech-
nikailag fejleszthető, illetve az a hálózat alapú architektúra is, amelyen szabványosított formában 
megvalósul. A tudatosulás a technikai megoldáson túli része a képességnek, kiképzéssel fejleszthető.

5 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 100. old.

6 MH ÖHD 2. kiadás (Ált/27) 101. old.
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A hálózat alapú képesség híradó-informatikai  aspektusa

A NEC kialakított architektúrájának fejlesztési céljai nem csak a hadműveleti követelmé-
nyek módosításaképpen változhatnak, hanem az elért együttműködési (interoperabilitási) szint 
fokozása érdekében is. Ezt a NATO egy 5 lépcsős un. „érettségi szint” szerint osztályozza. 
A magasabb szintre lépésért folytatott „háromszemléletű” fejlesztési munka eredménye az, 
amely előnyt nyújt a szövetségesek számára a többi országgal szemben. 

Az architektúra háromszintű szemlélete: 
Hadműveleti szemlélet
A Hadműveleti megközelítés leírja a kapcsolatot a hadműveleti elemek, feladatok és tevé-

kenységek között és az információáramlás folyamatának követelményét.
Rendszer szemlélet
A rendszer szemléletű megközelítés leírja a szükséges kommunikációs rendszereket és azok 

összekapcsolását a hadműveleti követelmények megvalósítása érdekében.
Technikai szemlélet
A technikai megközelítés leírja a rendszer részeinek vagy elemeinek elrendezését, kölcsön-

hatását, függőségét, a minimális beállításokat és a szükséges szabályzókat.
A NEC elvének meghonosítása
A nemzeti hálózatalapú műveleti képesség a NATO NEC szerves részeként kell, hogy fej-

lődjön, és annak közös eredményeire kell, hogy támaszkodjon. Fejlesztését gerjesztő ténye-
zők az információtechnológia fejlődése és a katonai műveletek átalakulása. Alkalmazása min-
den nemzet saját felelőssége így eredményei a szövetségben vállalt feladatokon túl is alkal-
mazható.

Ezek alapján a nemzeti NEC elvárásainkat minél hamarabb ki kell dolgozni a háromszintű 
szemlélet szerint és legalább évente felülvizsgálni. Az új elvárásokat az újonnan beszerzésre 
tervezett projecteknél kell érvényesíteni. 

Technikai szemlélet

Rendszer szemlélet

Hadműveleti  szemlélet
A Hadműveleti megközelítés leírja a 

kapcsolatot a hadműveleti elemek , feladatok 
és tevékenységek között és az információ 

áramlás folyamatának követelményét .

A rendszer szemléletű megközelítés leírja a 
szükséges kommunikációs rendszereket és 

azok összekapcsolását a hadműveleti 
követelmények megvalósítása érdekében .

A technikai megközelítés leírja a rendszer 
részeinek vagy elemeinek elrendezését , 
kölcsönhatását , függőségét , a minimális 

beállításokat és a szükséges szabályzókat .

Egy architektúra        három szemszögből
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A kidolgozás alapvető funkciói: 
- a döntést hozók „Vezetési pontok” és végrehajtók „fegyverhordozók” közötti információ 

csere,
- barát és ellenség azonosítása,
- valósidejű hadműveleti helyzetkép biztosítása a résztvevők számára.

Megjelenési  területei:
- szenzorok (észlelő, érzékelő, mérő és azonosító rendszerek),
- platformok (a végrehajtó harceszköz (jármű) vagy az Egyes harcos felszerelése),
- vezetési és irányítási rendszerek, (C2) (függetlenül strat-i hdm-i hc-i szintű, vagy akár kü-

lön fegyvernemi hdm-i, felderítő, log.-i, stb. )
- átviteli rendszerek (vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs csatornák, műholdas és 

harcászati adatkapcsolatok (TDL)) 

A NEC fejlesztésének irányai
A NEC megváltoztatta az információigény kiszolgálási elvét. Az új felfogás szerint az ada-

tok már rendelkezésre állnak (és nap mint nap gyarapodnak) csak a formájukat kell egységesí-
teni és a rendszereket integrálni. Ehhez jó alap az IP alapú hálózatok kialakítása és összekap-
csolása. A feladat az Adat-fúzió, a MetaAdatTárak kialakítása használata, kereső algoritmu-
sok fejlesztése Szolgáltatás Orientált Architektúra (SOA) kialakítása, „Plug and play” hálóza-
ti konfi gurációk fejlesztése.

Hadműveleti C2-nél az interoperabilitás ADatP-3 mintájú (MTF) üzenetformátum csere ki-
terjesztésével, illetve ilyen rendszerek használatával növelhető.

Harcászati szintű C2-nél a Link 16 (légierő) a Link 22 (haditengerészet) és a Variable 
Messages Format (szárazföldi és partraszálló erők) harcászati adatkapcsolatok alkalmazását 
érdemes előnyben részesíteni a jövőben. 
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Az összhaderőnemi célok érdekében ezek már összekapcsolhatók multi hálózattá, illetve 
kidolgozta a NATO a JREAP protokollt, melyekkel az előbbi hálózatok információi továbbít-
hatóak a rádió hatósugarán kívülre IP alapon akár földi, légi C2 pont vagy akár műhold irányá-
ba is. Ez hatalmas lépés a TDL és a C2 rendszerek INTEGRÁCIÓja felé, melynek legnagyobb 
előnye a VALÓSIDEJŰ információk rendelkezésre állása lesz a vezetési pontokon.

Nemzeti JOP koncepció
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Alapozva a meglévő nemzeti képességekre és a jelenleg futó nemzeti projekteket fi gyelem-
be véve, koncepciót alakítottunk ki a MH ÖHP békétől eltérő vezetése esetén megvalósítandó 
összhaderőnemi műveleti helyzetképének biztosítására, melyet a képen láthatunk. 

Az új hadviselési közeg
Az elmúlt 20 év során robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az információs technológia. 

Hadviselési szempontból a korábbi négy helyszínhez (szárazföldi, légi, tengeri és kozmikus) 
csatlakozott a kibertér, mint új hadviselési közeg.

A kiberbiztonság és a kibertérből érkező támadásokra való felkészülés, az egyik legfonto-
sabb biztonságpolitikai kihívássá lépett elő napjainkban.

A kibertéri fenyegetési szintek jellemzői:
- Átlagos támadó: tapasztalatlanság; korlátozott anyagi források; opportunista viselkedés; is-

mert sebezhető pontok támadása; vírusok, férgek, trójai programok és zombigépek (hacker 
által saját ellenőrzés alá vont szg.) használata; cselekvés kalandvágyból, a jogsértés örömé-
ért; egyszerű észlelhetőség.

- Zsoldos: magasabb fokú szakértelem; jó anyagi források; céltudatosság; ismert sebezhető 
pontok támadása; vírusok, férgek, trójai programok és zombigépek használata azzal a cél-
lal, hogy kifi nomultabb programokat juttassanak be a feltört rendszerekbe; értékes adatok 
célba vétele és felhasználása; viszonylag egyszerű észlelhetőség, azonban nehéz azonosít-
hatóság.

- Nemzetállam: nagyon kifi nomult információszerző képesség; külföldi hírszerző szolgála-
tok; kiváló anyagi források; az információ és technológia támadása; széleskörű informá-
ció szerző eszközök; rejtett jelenlét az érzékeny hálózatokon; nehéz észlelhetőség; szol-
gáltató hálózatok szolgáltatás-megszakítása / hardware eszközök telepítése a célzott há-
lózatba.
A kibertámadások egyre gyakoribbá, szervezettebbé és a kormányok, vállalkozások, gazda-

ságok és potenciálisan a közlekedési és ellátási hálózatok, valamint más kritikus infrastruktú-
rák számára is egyre nagyobb károk okozójává válnak.

Külföldi haderők és titkosszolgálatok, szervezett bűnözők, terrorista és/vagy szélsőséges 
csoportok egyaránt lehetnek egy ilyen támadás végrehajtói.

Néhány példa:
- a NATO elsőként az 1999-es koszovói bombázás során szembesült a kiberhadviselés esz-

közeivel. A bombázást követően szerbiai hackerek megtámadták a NATO weboldalait. A 
folyamatos DoS (Denial of Service) támadásoknak köszönhetően több alkalommal hosszú 
időre elérhetetlenné vált a Szövetség honlapja. Azokra az időkre jellemző, hogy a konfl ik-
tus számítástechnikai vonatkozásait egyszerűen a NATO információs kampánya akadályo-
zásának tekintették. 

- a 2007 nyarán bekövetkezett észtországi események is kellettek ahhoz, hogy a politika tel-
jes fi gyelmét a közbiztonságot és az államok stabilitását egyre inkább fenyegető veszélyek 
felé fordítsa. A három héten át folytatódó erőteljes, az ország teljes információs infrast-
ruktúráját érintő kibertámadások bebizonyították, hogy az elektronikus kommunikációtól 
nagymértékben függő NATO-tagállami társadalmak a kiberfronton rendkívüli módon se-
bezhetőek.

- 2008-ban egy közel-keleti amerikai katonai bázison egy, a hadsereg tulajdonában lévő lap-
tophoz csatlakoztatott egyszerű USB-memóriakártyán (pendrive-on) keresztül egy kém-
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program terjedt el észrevétlenül mind a titkos, mind a nyilvános rendszereken. Mindezek 
segítségével létrejött egy digitális platform, amelyről több ezer adatfájl került át külföldi el-
lenőrzés alatt álló szerverekre. 

- a 2010-ben megjelent Stuxnet féreg rámutatott egy minőségi ugrásra a romboló hatású szá-
mítógépes hadviselés lehetőségeit illetően. Mintegy 45.000 ipari ellenőrzőrendszert fertő-
zött meg egy egyedi trójai vírus, amely képes volt befolyásolni olyan műszaki folyamato-
kat, amelyek az iráni atomerőművekre nézve kulcsfontosságúak voltak. Az esemény jelen-
tősen visszavetette Iránt atomprogramja végrehajtásában. Most először bizonyíték volt arra, 
hogy a cyber-támadások képesek valódi fi zikai veszélyt okozni és emberi életeket fenyeget-
ni. 

- 2012. 05.09. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium arra fi gyelmeztetett, hogy hónapok 
óta hekkerek próbálnak betörni az amerikai gázhálózatot működtető társaságok számítógé-
pes rendszeribe. Egyelőre nem ismert, hogy a számítógépes támadások csak adatokat pró-
bálnak gyűjteni a gázmozgásokról, vagy az irányítást kísérlik meg átvenni a hálózat felett 
– számol be a Financial Times A FT emlékeztet rá, hogy korábban két jelentősebb eset is 
felhívta a fi gyelmet az energetika ipar felkészületlenségére a számítógépes támadásokkal, 
kémkedésekkel szemben. Az elmúlt években a Stuxnet vírus által az amerikai olajtársasá-
gokat ért támadások következtében olajmezőkről loptak értékes információkat. A szálak ve-
zettek.
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján jó esély van egy kiadós kibertámadásra az olimpia 

alatt, de nem csupán informatikai, hanem kommunikációs kockázatok is jelentkeznek a kiber-
térből. Kevesebb mint egy évvel ezelőtt az Egyesült Királyság a saját bőrén tapasztalta meg, 
hogy milyen hatékonyan lehet tüntetéseket szervezni a közösségi szájtokon keresztül. A szer-
vezők még nem tudják, mi legyen a Facebookkal és a Twitterrel, de az is benne van a pakliban, 
hogy ideiglenesen blokkolják ezeket a szájtokat, bár ez gyakorlatilag a rendfenntartáson kívül 
minden szempontból aggályos lenne. 
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Hogy ne érje felkészületlenül a hivatalos szerveket, szimulációs gyakorlatokon készülnek 
a hackerek támadására. Az olimpiai játékok virtuális térben való védelmében komoly szerepet 
kap a világ egyik legnagyobb hálózati szolgáltatásokat gyártó cége, a Cisco, amely felhőala-
pú rendszert fog üzemeltetni.   

Az elfogadott Kibervédelmi Irányelv hangsúlyozza, hogy a NATO-nak és a nemzetek-
nek is meg kell védeniük kulcsfontosságú informatikai rendszereiket saját felelősségi körük-
ben; meg kell osztaniuk a legjobb gyakorlatokat; és biztosítaniuk kell azokat a képességet, 
amelyekkel erre vonatkozó kérést követően egy szövetséges állam segítségére siethetnek egy 
kibertámadás elhárításában.

2008-ban létrehozták a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központját 
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCD CoE). A szervezet a NATO Szövet-
séges Transzformációs Parancsnokságának (Allied Command Transformation – ACT) aláren-
delve dolgozik, célja: a terület szakértőinek támogatása. 2010-ben Magyarország is csatlako-
zott a Központhoz.

A Központ mellett a NATO létrehozta a Kibervédelmi Hatóságot (Cyber Defence 
Management Authority – CDMA) is. A szervezet feladata a szövetségi szintű centralizált 
kibervédelem irányításának megteremtése, a NATO-t és a tagállamokat érő támadásokra való 
reagálás, valamint tagállami szintű segítésnyújtás a nemzeti kibervédelem kialakításában. Eh-
hez kapcsolódva alakították ki az ún. gyorsreagálású csapatokat (Rapid-Reaction Teams), 
amelyek nemzeti szinten nyújtanak segítséget a támadások ellen, gyorsan települve az adott 
országba.

A hatóság mellett kialakításra kerültek nemzeti szinten a Computer Emergency Response 
Teamek (CERT), melyek a feladata a nemzeti hálózatok felügyelete és adott esetben a védel-
me, lehetőleg minél gyorsabban (valós időben) reagálva a támadásokra (real time defense). 
Manapság több mint 250 ilyen CERT létezik – többek között Magyarországon is (PTA CERT 
Hungary) – és bevett gyakorlattá vált, hogy ezek a csoportok látják el a nemzeti kibervédelmi 
felügyeletet. 

A honvédelmi miniszteri irányelv szerint 2012 és 2021 között jelentős mértékben fejlesz-
teni kell a Magyar Honvédség vezetési rendszereinek védelmét a számítógépes támadásokkal 
szemben. 

Az MH Kibervédelmi Szakmai Koncepciója és Cselekvési terve jóváhagyás alatt áll.
Következtetések:
• A hálózatalapú hadviselés szükségessége.
• Az összhaderőnemi helyzetkép kialakítása feltétlenül szükséges.
• Cyber hadviselés nem kikerülhető.
Javaslatok:
• Fejlesztési elképzelések egy csatornára terelése,
• Joint Operation Pictures kialakítása,
• Cyber védelmi központ sürgős megalakítása.

Az előadás összeállításában részt vettek:
Vasvári Géza mk. alezredes

Domboróczky József alezredes
Juhász Mihály ka.
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Szilágyi Csaba ezredes 1987-ben a Kilián György Repülő Műszaki Fő-
iskola, fedélzeti rádiótechnikai üzemmérnök szakán kapott katonai fő-
iskolai, majd 1992-ben a Testnevelési Egyetemen szakedzői diplomát. 
2006-2008 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, szárazföldi 
katonai vezető szakon végzett. 2005 és 2010 között 6 szakmai tanfolya-
mot végzett elsősorban CIMIC és PSYOPS szakterületen.
Első tiszti beosztása a Kilián György Műszaki Főiskolán volt, majd 
az MH 2. Katonai Kerületparancsnokság, az MH 45. Vezetésbiztosí-
tó Zászlóaljnál és az MH Hadkiegészítő és Kiképző Parancsnokságnál 
testnevelő kiképző főtiszt beosztásokat töltött be 2003-ig.
2003. óta az MH CKEK, az MH CKELMK elődjének megalakulásá-
tól dolgozott a CIMIC, majd PSYOPS területen. A MH PRT 2. váltá-
sában az első CIMIC-PSYOPS részleg részlegvezető beosztásban tel-
jesített szolgálatot, valamint a 6. váltásban, mint parancsnok helyettes. 
2008-tól az MH ÖHP CKKF kiemelt INFOOPS főtiszti (f.h.) beosztás-
ban dolgozott. 2009-tól az MH ÖHP INFOOPS munkacsoport munká-
jában, mint a munkacsoport titkára vett részt. A munkacsoport az akkor 
érvényben lévő MH DOFT alapján az MH INFOOPS doktrínán dolgo-
zott. 2011. 08. 01-től kinevezték az MH Civil-katonai Együttműködési 
és Lélektani Műveleti Központ parancsnokának.

BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedben és napjainkban „információs forradalom” zajlott és zajlik (internet, mo-
biltelefonok, okostelefonok), ami bevezet minket a számítógép-bázisú döntéshozatal korszaká-
ba. Ez a fejlődő Információs Környezet olyan információt, szereplőket és rendszereket foglal 
magában, melyek lehetővé teszik az információ használatát. A szereplők vezetőket, döntéshozó-
kat, egyéneket és szervezeteket ölelnek fel. Az információs rendszerek olyan anyagokat és rend-
szereket tartalmaznak, melyek összegyűjtik, alkalmazzák és szétszórják az információt. 

Az információs környezet a döntéshozatal elsődleges környezete, ahol az emberek és az 
automatizált rendszerek információra támaszkodva tájékozódnak, orientálódnak, döntenek és 
cselekszenek. A NATO – az információs műveleteket (INFOOPS) is magába foglaló - koncep-
ciók, eljárások és doktrínák folyamatán dolgozik, hogy az új kihívásokat kezelni tudja, és vá-
laszt adjon mind a változó globális biztonsági helyzetre, mind az új információs környezet lét-
rejöttére.

Az információs műveletek doktrínális alapját az MC 422/3 NATO irányelvek és az AJP 3. 
10. INFOOPS doktrína, illetve az MH ÖHP INFOOPS Munkacsoport által elvégzett és az MH 
CKELMK, valamint MH ÖHP CKKF által elkészített INFOOPS parancsnoki útmutató képe-
zi, mely jelenleg jóváhagyás előtti állapotban van.

SZILÁGYI CSABA EZREDES: 
INFORMÁCIÓS MŰVELETEK (INFOOPS)
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Defi níciók
Az INFOOPS és az információs tevékenységek defi níciója a NATO doktrína szerint:
a. INFOOPS egy katonai funkció, mely a katonai információs tevékenységet koordinálja, ill. 

azzal kapcsolatos tanácsot ad abból a célból, hogy a kívánt hatást gyakorolja a szemben álló 
fél, a lehetséges szemben álló fél, és a Észak Atlanti Tanács (NAC) által jóváhagyott felek 
akaratára, döntéseire és képességeire azért, hogy a Szövetség missziós célkitűzését támo-
gassa.

b. Az információs tevékenységek olyan cselekmények, melyeket arra használnak, hogy hatást 
gyakoroljanak az információra és/vagy az információs rendszerekre.
Az információs műveletek kialakulása
Az információs műveletek elemei a hadtörténelem igen korai időszakában is megjelentek.
A Háború Művészetében Szun-Ce írja: „Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, 

hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen”, „Minden hadviselés megtévesztésen ala-
pul”

A háborúkban mindig is jelen voltak ezek a tevékenységek, amelyek szerves részét képez-
ték a különböző katonai műveleteknek. Ezek közé tartozik a megtévesztés is. Az ellenség fél-
revezetése manipuláció, a tények torzítása, azaz a megtévesztés korai alkalmazására jó példa a 
Görög-Trójai háború során alkalmazott Trójai Faló esete is. Újkori példaként említhetők olyan 
ál-haditechnikai alkalmazások, mint a szövetségesek normandiai partraszállást megelőző élet-
hű nagyságú repülőgép makettek telepítése Angliában. 

A saját információs rendszer védelmére több példa is felhozható már az első világháború 
során is mely alatt az üzeneteket kódolva továbbították. A második világháború során a tech-
nikai fejlődés következtében tovább fi nomodtak a kódolási eljárások, így kerülhetett kifejlesz-
tésre a német haderő által használt Enigma elnevezésű mechanikus kódoló eszköz.

Szintén információs műveletek közé sorolhatóak az erődemonstrációk is, melyekre legmar-
kánsabb példaként a hidegháború során végrehajtott katonai parádék szolgálnak. Ezekhez ha-
sonló nagyszabású felvonulások napjainkban is zajlanak például Kínában. A parádék mellett 
erődemonstrációnak minősülhetnek bizonyos hadgyakorlatok is melyek önmagukban is el-
rettentő üzenetet hordozhatnak. Erre példaként említhető az Egyesült Államok és Dél-Korea 
2012-es évi Csendes-óceánon végrehajtott nagyszabású közös haditengerészeti hadgyakorla-
ta is.

A mai modern INFOOPS kialakulásának kezdete a ’80-as évekre vezethető vissza.  Akkori-
ban jelent meg az Amerikai Egyesült Államok légierejében az „Információs Hadviselés” nevű 
részleg, amelyből továbbfejlődve alakult ki a Vezetési és Irányítási hadviselés (Command and 
Control Warfare – C2W) a ’90-es években.

A C2W defi níciója 
„Az összes katonai képesség egyesített használata – beleértve a műveleti biztonságot, a 

megtévesztést, PSYOPS-ot, az elektronikai harcot, és a fi zikai rombolást – támogatva az ösz-
szes hírszerzési forrással, valamint a kommunikációs és infomációs rendszerekkel (Command 
and Control-C2), annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenséges erők C2 rendszerei 
számára az információhoz jutást, befolyásoljuk, csökkentsük, vagy romboljuk ezen képessége-
it, mialatt védjük a baráti C2 képességeket a hasonló akciók ellen.” 

A C2W alkalmazására jó példa az 1991-es Öböl-háború, ahol a szövetségesek győzelméhez 
nagyban hozzájárult ez az új szemlélet. Alkalmazásával egyrészt segítették a saját (szövetsé-
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ges) erők közti gyors és pontos információáramlást, másrészt sikeresen gátolták az Iraki had-
sereg kommunikációs rendszereinek működését. 

Összefoglalva a vezetési és irányítási hadviselést tekinthetjük az INFOOPS alapjának, gyö-
kerének.

Az információs műveletek fókusza.
A döntéshozói hatékonyság az akarat, a megértés és a képességek funkciója. Más szavak-

kal élve, a döntéshozónak akarattal, helyzetismerettel és cselekvési képességgel kell rendel-
keznie azért, hogy egyáltalán cselekedjen. Ha ezen összetevők egyike nincs a helyén, akkor az 
befolyásolni fogja a döntéshozó azon képességét, hogy az általa elképzelt módon cselekedjen.

A következők példák arra, hogy az INFOOPS hogyan támogathatja –a műveletek során – az 
elérni kívánt katonai végállapot teljesítését:
a.  Akarat. 

A szélesebb katonai műveletek irányán és célján, valamint a feladat specifi kus NATO-
irányelven belül, a katonai információs tevékenység azon döntéshozókra irányul, akik bár-
mely szinten képesek a helyzetet befolyásolni:
1) Az információs tevékenységek arra irányulnak, hogy a szemben álló fél akaratát befolyásol-

ják és egységességét aláássák. Például a vezetés és a konfl iktus legitimációjának megkérdő-
jelezésével az információs műveletek alááshatják az szemben álló fél erkölcsi bázisát, ami-
vel elválaszthatják a vezetést a támogatóktól (politikai, katonai támogatók; közvélemény).

2) Az információs tevékenységek arra irányulnak, hogy megóvják ezeket a képességeket, 
ilyen például a baráti vezetési, irányítási és kommunikációs infrastruktúra, ami lehetővé te-
szi a hatékony vezetés gyakorlását, és a kezdeményezés megragadását és megtartását.

b. Megértés.
A katonai információs tevékenységek a döntéshozók birtokában lévő információra próbál-

nak hatást gyakorolni, hogy a kialakult helyzet megértését befolyásolják:
1) Az információs tevékenységek a döntéshozó rendelkezésére álló információ elfedésére, le-

rontására, szétzilálására és manipulációjára keresik a módot azért, hogy a helyzet megisme-
rését és a tisztánlátást befolyásolják. 

2) Az információs tevékenységek arra is irányulnak, hogy a baráti döntéshozók rendelkezésé-
re álló információ védve és megerősítve legyen.

c. Képesség.
Az (harc)eljárási szabályok (Rules of Engagement / ROE) és a jogi korlátozások keretein 

belül, a katonai információs tevékenységek keresik a lehetőségét a döntéshozót a helyzet meg-
értésére és akaratának keresztülvitelére alkalmas képességek befolyásolására. Ilyen képesség 
lehet az szemben álló fél vezetési, irányítási és kommunikációs infrastruktúrája, valamint pro-
pagandagépezete:
1) Az információs tevékenységek keresik a módját, hogy lerontsák, szétverjék, megtévesz-

szék, megsemmisítsék és minimalizálják azokat a képességeket, melyek az szemben álló 
fél döntéshozóinak lehetővé teszik, hogy szélesítsék helyzetismeretüket; hogy alátámasz-
szák, érvényesítsék, keresztülvigyék és fenntartsák akaratukat; hogy hatékony vezetést va-
lósítsanak meg.

2) Az információs műveletek a fenti képességek, (baráti vezetési, irányítási és kommunikáci-
ós infrastruktúra) megóvására is irányulnak, ami lehetővé teszi a saját erők számára a haté-
kony vezetést, és a kezdeményezés megragadását és fenntartását.



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA128

Az információs műveletek elvei
Elvek.
A katonai információs műveletek tervezésének és végrehajtásának meghatározott elveken 

kell alapulniuk. Ezek az elvek határozzák meg, hogy az INFOOPS hogyan integrálódik az 
összhaderőnemi célkitűzési folyamatba (joint targeting process), és kijelölik azt az utat, amely 
mentén az információs tevékenységek mind a NATO, mind az MH katonai műveleteinek tel-
jes palettáját támogatják.

A műveletek hatásalapú megközelítése.
A hatásalapú megközelítés összetevői nem új keletűek: A változás a műveletek tervezésé-

nek, végrehajtásának és elemzésének módjában van. A hangsúlyt a célközpontú megsemmisí-
tés (target-centric attrition) helyett az okokra és a hatásra (cause and effect) helyezi. Magába 
foglalja a tevékenységek - az érintett szervezetek általi - összehangolt tervezését, végrehajtá-
sát és elemzését. A modern technológia és az újszerű helyzetfelismerést elősegítő megközelí-
tés új lehetőségeket teremt a jövőbeli műveleteket végrehajtásához. 

A parancsnok iránymutatása és szerepe.
A parancsnok személye mozgatja az INFOOPS-ot. A küldetés értelmezését követően, a pa-

rancsnok kialakítja kezdeti szándékát, ami összhangban áll az elöljárói iránymutatással. A har-
cászati szintű tervezés a parancsnok kezdeti szándékán alapszik, amelynek tisztán meg kell 
határoznia a katonai végállapotot, és ki kell jelölnie a kitűzött célok eléréséhez szükséges ha-
tásokat.

Szoros koordináció és ütemezés.
Minden tervet és tevékenységet koordinálni, ellentmondásoktól mentessé tenni, valamint 

szinkronizálni kell a többi katonai, politikai és polgári tevékenységgel azért, hogy egyik tevé-
kenység se kockáztassa, semlegesítse vagy csökkentse a másik tevékenység kívánt hatását. Ez 
a parancsnok felelőssége, akit ebben az INFOOPS főnök segít.

Pontos felderítés és információ.
A sikeres katonai információs tevékenység alapja a hatékony felderítő támogatás. A haté-

kony felderítés magába foglalja az ellenségről és a műveleti területről szóló időszerű, pontos 
és helytálló adatokat.

Az INFOOPS tevékenység sikeres tervezéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez feltétle-
nül szükséges a felderítő főnökséggel való egyeztetés, annak érdekében, hogy a szükséges igé-
nyek meghatározásra kerüljenek. 

A hadszíntér felderítő előkészítésének (Intelligence Preparation of the Battlespace /IPB) 
tartalmaznia kell az emberi tényezők elemzését, a döntéshozatal során rendelkezésre álló for-
rásokat, folyamatokat és a hálózatok gyenge pontjait.

Az IPB ezen részébe több szervezeti egységnek (CIMIC, PSYOPS, MP, HDM, EW, Logisz-
tika, műszaki, vegyivédelem) is be kell dolgoznia, hiszen a folyamat végeredménye képezi a 
parancsnok elhatározásához szükséges INFOOPS bedolgozás alapját.

Az INFOOPS visszacsatolást kell, hogy biztosítson a felderítő főnökség részére (pl. másod-
lagos, vagy kiegészített információs igények továbbításával), mivel csak a felderítő főnökség 
hivatott felderítő és elemző-értékelő tevékenység végrehajtására.

A felderítő főnökség koordinálja az INFOOPS számára szükséges felderítési igényeket és 
elemző-értékellő támogatást.

A felderítő főnökség feladata biztosítani az elsődleges rendszerelemzést, melynek része a 
politikai-katonai döntéshozatali folyamat, illetve maguk a döntéshozók, a Kommunikációs és 
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Informatikai rendszer (CIS), emberi és kulturális tényezők és különböző szervezetek/entitások 
információs környezetre hatást gyakorló képességeinek elemzése.

A felderítő főnökség részt vesz a különböző ellenséges tevékenységek és azok következmé-
nyeinek elemzésében, valamint felderítő támogatást nyújt az INFOOPS-nak, beleértve a cél-
megjelölést (targeting-et) is.

Centralizált tervezés és decentralizált végrehajtás.
Az INFOOPS funkciók a tervezésbe történő teljes integrációjából adódóan, a centralizált 

tervezés és a decentralizált végrehajtás elvei minden parancsnoki szintre vonatkoznak.
Az összhaderőnemi célkijelölésbe (Joint Targeting / JT) való bedolgozás.
A katonai információs tevékenységek magukba foglalhatják a cselekvés széles palettáját és 

teljesíthetőek halálos és/vagy nem halálos eszközökkel. Az emberi tényezővel kapcsolatban 
fontos azt észrevenni, hogy a célkitűzési tevékenység bármelyik eleme a hallgatóság széles tö-
megét befolyásolhatja. Az INFOOPS törzsek koordinálják az ilyen tevékenységek (lehetséges) 
hatásainak elemzését, és megfelelő cselekvésre tesznek javaslatot.

Korai részvétel és időszerű előkészület.
Az INFOOPS tervezésbe való bevonását már a műveletek tervezésének kezdetekor meg 

kell tenni, mert mind a tervezés, mind a végrehajtás időt vesz igénybe, és az eredmények eset-
leg csak később jelentkeznek.

Folytonosság.
Az INFOOPS funkciónak képesnek kell lennie arra, hogy folyamatosan jelen legyen a 

béke-, válság-, konfl iktus- fázisban, valamint a konfl iktus után is.
Nyomon követés és elemzés.
Az INFOOPS sikeres véghezvitele a célkitűzésekre irányuló, egymással összefonódó te-

vékenységek rövid- és hosszúidejű hatásainak folyamatos nyomon követésén és elemzésén 
nyugszik. Ennek feltétele a felderítő források, és az egyéb katonai információs tevékenységek-
kel kapcsolatos visszajelzések összegyűjtése.

Az információs műveletek eszközei
Az információs műveletek olyan célokat határoznak meg, melyek elérése az alábbi eszköz-

rendszer által kerül elérésre:
a. Lélektani műveletek (Psychological Operations / PSYOPS).

A Lélektani Műveletek (PSYOPS) elsődleges célja, hogy befolyásolja egy kiválasztott cél-
csoport viselkedését, magatartásformáit és véleményét az elöljáró által elfogadott PSYOPS 
célokkal összhangban, valamint hogy kiváltsa vagy megerősítse a célcsoport kívánt visel-
kedését az elöljáró távlati céljainak érdekében. 

A PSYOPS célja:
•  Gyengítse az ellenséges, vagy potenciálisan ellenséges célcsoport akaratát
•  Erősítse meg a baráti célközönség érzéseit
•  Szerezze meg az el nem kötelezett célközönség támogatását
b. Megjelenés, viselkedés és arculat. (Presence, Posture, Profi le / PPP)

A haderő puszta jelenléte is jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A megfelelő helyen, 
megfelelő időben megjelenő akár korlátozott katonai erő is megsokszorozhatja a más csa-
tornákon keresztül eljuttatott üzenetek hatásait, valamint nagyban hozzájárulhat az elret-
tentéshez. A csapatok elhelyezkedése olyan elkötelezettséget, és határozott szándékot de-
monstrál, melyre a haderő-megóvás (force protection) feladatok során is tekintettel kell len-
ni. 
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c.  Műveleti biztonság (Operational Security / OPSEC).
A műveleti biztonság (Operations Security / OPSEC) olyan eljárások összessége, melyek 
célja megfelelő biztonság teremtése a katonai műveletek számára azzal, hogy megfosztja az 
ellenséget a baráti erők elhelyezkedésével, képességeivel és szándékával kapcsolatos isme-
retektől. Meghatározza és megvédi a misszió sikere szempontjából kritikus információkat 
(EEFI:Essential Elements of Friendly Information - a baráti információ alapvető elemei)

d. Információs biztonság (Information Security / INFOSEC).
Az információs biztonság (Information Security / INFOSEC) az OPSEC része, célja az 
információ (tárolt, feldolgozott vagy sugárzott), mind a felhasznált információs rendszer 
megóvása. Az INFOSEC a technikai és adminisztratív ellenőrzések és eljárások széles ská-
láját valósítja meg a minősített adatok elvesztésének meggátolását, a rendszer áthatolhatat-
lansága és alkalmazhatósága érdekében. 

e. Megtévesztés (Deception).
A megtévesztés a manipuláció, torzítás és hamisítás általi, a szemben álló fél félrevezetésé-
re irányuló intézkedéseket foglalja magába. A megtévesztési terven belül mind az informá-
ciós, mind a hagyományos fi zikai eszközöket és módszereket alkalmazni lehet. Követke-
zésképpen a megtévesztést nem lehet kizárólagosan INFOOPS felelősségnek tekinteni, ha-
nem olyan koordinált információs tevékenységnek, mely minden szinten hozzájárul a meg-
tévesztési műveletekhez.

e.  Elektronikai hadviselés (Electronic Warfare / EW).
Az elektronikai hadviselést (Electronic Warfare / EW) széleskörűen alkalmazzák katonai 
műveletekben. Az EW tevékenység hatása ideiglenes vagy végleges lehet. Rendelkezik az 
erő olyan alkalmazásának képességével, miáltal elkerülhető a szükségtelen veszteség és a 
járulékos kár.

f. Fizikai megsemmisítés.
Ha fi zikai megsemmisítés szükséges a kívánt hatás kiváltására, az elöljárónak meg kell fon-
tolnia és ellensúlyoznia a lehetséges negatív hatást (pl. másodlagos hatás és az újjáépítéssel 
kapcsolatos követelmények), melyek az elvárt haszonnal együtt járhatnak.

h. Kulcsbeosztású vezetők kezelése (Key Leader Engagement / KLE).
A műveletekhez való INFOOPS hozzájárulás részeként lényeges, hogy minden meghatá-
rozó szereplő, valamint azok viszonyrendszere ismert legyen. Az INFOOPS törzs koordi-
nálja a Kulcsfontosságú Vezetők Kezelése Tervet (Key Leaders Engagement Plan / KLEP). 

i. Műveletek számítógépes hálózatokkal (Computer Network Operations / CNO).
A számítógépes műveletek felosztása három fő területre tevődik:
• Számítógépes- hálózati felderítés (Computer Network Exploitations)
• Számítógépes- hálózati támadás (Attack)
• Számítógépes- hálózati védelem (Defence)

h. Civil-katonai együttműködés (Civil-Military Cooperation / CIMIC).
A CIMIC megkönnyíti a haderő, valamint az őszhaderőnemi műveleti területen (Joint 
Operations Area / JOA) belüli civil környezet minden része közötti együttműködési tevé-
kenységeket és annak koordinációját azáltal, hogy:
• összeköttetést teremt és összehangol a civil szereplőkkel
• fi gyelembe veszi a politikai, gazdasági, környezeti és humanitárius tényezőket
• hatékony kapcsolatot épít ki a felelősségi területen belül a katonai, valamint a polgári ha-

tóságok, szervezetek, és a lakosság között
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A CIMIC törzsnek kapcsolatot kell kiépítenie a polgári hatóságokkal és szervezetekkel. 
Ezen tevékenysége során a CIMIC törzs képessé válik az információs tevékenységek tervezé-
sében való aktív részvételre. Mindemellett megfelelő óvatossággal kell eljárni, nem szabad, 
hogy a CIMIC tevékenység felderítésnek tűnjön.

Az információs műveletek kapcsolata a tömegtájékoztatással (Public Affairs / PA) 
Tömegtájékoztatás (Public Affairs / PA).
A tömegtájékoztatás célja, hogy megóvja a saját erők hitelességét, és előmozdítsa tevékeny-

ségének széleskörű megismerését, ami által támogatást szerez a katonai művelet részére. A PA 
és az INFOOPS különálló, de egymáshoz kapcsolódó funkciók. Közvetlenül támogatják a ka-
tonai célkitűzéseiket, ellensúlyozzák a szemben álló fél dezinformációját, és elrettentik az el-
lenfelet a cselekvéstől.

A tömegtájékoztatás célja.
A tömegtájékoztatás célja a nyilvánosság általános (azon belül a külső és belső célcsopor-

tok szerinti differenciált), rendszeres tájékoztatása a katonai műveletek politikai célkitűzése-
iről, a hadműveleti területen tevékenykedő katonai szervezeteknek a lakossághoz, a helyi ál-
lamigazgatási szervekhez, a társadalmi szervezetekhez, a médiához való viszonyulásának álta-
lános elveiről, a biztonságpolitikai célkitűzésekről, a katonai tervek megvalósulásának tapasz-
talatairól, a katonai szervezetek nyilvánossági munkájával foglalkozó szolgálati személyekről 
és azok elérhetőségéről.

A tömegtájékoztatás és a CIMIC/PSYOPS kapcsolata.
A tömegtájékoztatási tevékenységnek hitelesnek kell lennie a média számára. Ez a tevé-

kenység nem keverendő össze a lélektani műveletekkel. A tömegtájékoztatási és a lélektani 
műveletekkel, valamint a civil-katonai együttműködéssel foglalkozó szakmai szervezeteknek 
ismerniük kell egymás céljait, kommunikációs üzeneteit, illetve tevékenységük rendjét, hogy 
elkerüljék az átfedéseket és az egymás törekvéseinek hibás értelmezéséből eredő kommuniká-
ciós zavarokat. Elengedhetetlen, hogy a PA törzs és az INFOOPS törzs szorosan együttműköd-
jön az összehangolt üzenetek eljuttatása érdekében.

Információs Műveletek a Magyar Honvédségben
A Magyar Honvédségben jelenleg két INFO OPS beosztás van melyekkel az MH ÖHP 

CKKF, rendelkezik. Ezzel szemben az MH Műveleti vezetési igénye ÖMT nélkül is 10 fő. Az 
MH ÖHP és az MH CKELMK a két katonai szervezet, amelyeknek ezeket az igényeket bizto-
sítani kell. Az ÖHP Parancsnok 2012. évi írásos feladatszabása alapján ebben az évben integ-
rálni kell az INFOOPS feladatokat az MH CKELMK feladatrendszerébe. A Magyar Honvéd-
ség műveleti területen szerzett INFOOPS tapasztalatai elsősorban az afganisztáni hadszíntér-
ről származnak, hadműveleti és harcászati szintről egyaránt.( RCN, PRT)

A doktrínális hátteret illetően a Magyar Honvédség rendelkezik a NATO Katonai Tanács 
iránymutatásával az INFOOPS műveletekre, valamint 2009 novembere óta érvényben lévő 
NATO doktrínával (AJP 3.10.) is. A legújabb MH Doktrínális Fejlesztési Terv alapján 2013-
ban kell elkészülnie a magyar INFOOPS doktrínának, ennek elkészültéig hiánypótlásaként az 
MH CKELMK elkészítette az MH ÖHP INFOOPS Parancsnoki útmutatót, melynek jóváha-
gyása folyamatban van. 

A meglévő képességek, eszközök, technikák területén az MH CKELMK jelentős CIMIC, 
PSYOPS tapasztalatokkal rendelkezik mind a koszovói, mind az afganisztáni hadszíntérről. 
Szintén az MH CKELMK megteremtette a Célcsoport elemzés, Média elemzés alapjait, to-
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vábbá működteti a műveletekben a kulcs beosztásúakkal való kapcsolattartást, részt vesz a tö-
megtájékoztatási feladatok ellátásában. Ezen felül a központ jelenleg dolgozik egy Műveleti 
kommunikációs kiadványon is.

Az ISAF Stratégiai Kommunikáció (STRAT COM) kapcsolata a PRT INFOOPS-al.
Az ISAF Parancsnok Stratégiai Kommunikációs irányelvei a hadműveleti szintet követő-

en, az alárendelt Regionális Parancsnokságokon keresztül jutnak el a PRT által képviselt tak-
tikai szintre.

A stratégiai kommunikációs irányelvekhez az információs műveletek célokat határoznak 
meg az alárendelt parancsnokságokon, majd a különböző műveletekben (biztonsági művele-
tek, választások biztosítása stb.), majd ezeket harcászati szinten kampányok, üzenetek formá-
jában a végrehajtó elemek (pl.: PSYOPS), az INFOOPS koordinálásával hajtják végre.

INFOOPS megjelenése az ISAF (MH PRT-ban):
• ISAF HQ Stratégiai kommunikációban (SRTATCOM) alapelveket határoz meg az aláren-

delt szervezetek számára.
• Az alapelvekhez az INFOOPS elérendő célokat határoz meg.
• A meghatározott célokat az INFOOPS koordinálása mellett a végrehajtó elemek (pl.: Lé-

lektani Műveletek /PSYOPS) valósítják meg. Különböző kampányok, üzenetek, művele-
tek útján.
INFOOPS feladata az MH PRT-ban:
Az INFOPS tiszt egyik fő feladata, hogy részt vesz a PRT Parancsnok összes helyi vezető-

vel folytatott tárgyalásán, melyek előtt felkészül a tárgyalópartnerből és a várható témákról. 
Ezekről jelentést tesz a PRT parancsnoknak és tárgyalási stratégiát javasol az elérendő tárgya-
lási célok eléréséhez. A találkozót követően feladata a tárgyalásról részletes jelentési kötele-
zettsége van az Északi Regionális Parancsnokság (RCN) INFOOPS részlege felé. E mellett 
feladata a felelőségi terület helyi kulcsfontosságú vezetőinek, döntéshozóinak feltérképezése 
és lehetséges befolyásolási módjuknak kidolgozása. Szintén feladatrendszeréhez tartozik a he-
lyi lakosság és a helyi vezetők felé továbbítandó kulcs üzenetek és kerülendő témák megfo-
galmazása az elöljáró szervezet (RCN) iránymutatásával. Az INFOOPS tiszt hatékony feladat-
végzéséhez elengedhetetlen a PRT felderítő részlegével való szoros együttműködés.

ÖSSZEGZÉS

Az elhúzódó világgazdasági válság, a NATO-t mint szervezetet, valamint a tagállamokat 
is a költségtakarékosság és ezzel egy időben a műveleti hatékonyság növelésére késztette. A 
Szövetség vezetési elemei, békeműveletei folyamatosan átalakulnak, fejlődnek. Az új művele-
ti vezetés rendszerében egyre hangsúlyosabbá vállnak az INFOOPS törzsek, vezetési elemek.

A Magyar Honvédség a meglévő képességeivel és a műveleti tapasztalataival egészében 
és egyes elemeiben is rendelkezik megfelelő szaktudással, szakmai háttérrel ahhoz, hogy az 
INFOOPS szerves része legyen a korszerű magyar katonai kultúrának.

Az INFOOPS tevékenység sikere, mely a NATO doktrínában is megállapításra kerül, nagy-
ban függ a tevékenységet irányító törzselemek és a főnökség parancsnoki támogatottságán.
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12Érdekes és hasznos konferenciát szervezett az ötödik születésnapját ünneplő MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) a modern hadviselésről, amikor a jelenkor 
összhaderőnemi műveleteit vizsgálta teljes hadműveleti spektrumban. A tanácskozás a szer-
vezők szándéka szerint elsősorban az összhaderőnemi alkalmazás kérdéseit tárgyalta: hogyan 
lehet a szárazföldi, a légierő, valamint a támogató és logisztikai erőket integráltan, a leghaté-
konyabban alkalmazni, mi a feladatuk az egyes összetevő erőknek a közös alkalmazásban. Az 
előadásokban és referátumokban nagy hangsúlyt kapott az a problémakör, hogy milyen mó-
don lehet az MH ÖHP törzsét sokoldalú hadműveleti vezetési és irányítási struktúrává szer-
vezni nemzeti és szövetségi alkalmazásban egyaránt. A tudományos eszmecsere kezdeménye-
zésével a HM kutatóhelyként is működő székesfehérvári parancsnokság azt is demonstrál-
ta, hogy érti a változó világ modern kihívásait. Az amerikai szakirodalom szerint ugyanis az 

1 A szerző, Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), a 
Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának elnöke.

2 A cikk „Az összhaderőnemi gondolkodás és látásmód, mint a jövő hadviselésének általános és egy-
öntetű mintázatának elemzése” c. konferencián (Székesfehérvár, 2012. június 05) elmondott hozzá-
szólás szerkesztett, bővített változata..

DR. SZENES ZOLTÁN1: ÖSSZHADERŐNEMI ELMÉLET 
ÉS GYAKORLAT. NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 

ÉS HAZAI TANULSÁGOK2
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összhaderőnemi haderőnek rugalmasan reagálónak, a feladatokat határozottan megoldónak, 
sokoldalúnak, a haderőnemek alkalmazásában egymásra épülőnek és fi nanszírozhatónak kell 
lenni.3 Nem vitás, hogy a jövőbeni összhaderőnemi feladatokról szervezett konferencia az első 
követelménynek való megfelelés jegyében született, amikor is az MH ÖHP vezetése áttekin-
tette a hadműveleti környezet változásait és a haderőnemek együttes alkalmazásának szövet-
ségi tapasztalatait. Ez a kezdeményező készség a parancsnokság elemi érdeke is, hiszen bizo-
nyítani kell az új összetételű vezetőszerv életképességét, célszerűségét, a jövő követelménye-
ihez való igazodását. A nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis időről-időre felülvizsgálják 
az új összhaderőnemi szervezetek (vezetőszervek, közös haderőnemi strukturális megoldások) 
hatékonyságát, mint ezt legutóbb tették az angolszász országokban is, ráadásul ellentétes kö-
vetkeztetéseket vontak le. 

Az Amerikai Egyesült Államokban például 2011 augusztusában megszüntették a 12 éve, 
Norfolkban működő Összhaderőnemi Erők Parancsnokságát (US Joint Forces Command - US 
JFCOM),4 amely a haderőnemek közötti kiképzést és a doktrinális fejlesztési tevékenységet 
koordinálta és irányította. A haderő-transzformációért is felelős parancsnokság tavaly esett ál-
dozatul a védelmi költségvetés csökkentésének (az utóbbi években már az alárendeltekkel 
együtt hatezer fős vezetési szerv közel egy milliárd $-jába került az adófi zetőknek), és tegyük 
hozzá, a haderőnemek és parancsnokságok közötti rivalizálásnak. Bár a parancsnokság meg-
szüntetéséről szóló döntést még a korábbi védelmi miniszter, Robert Gates hozta 2010-ben, 
a döntést – a hihetetlenül erős politikai és védelmi-ipari lobbizás ellenére – az elnök, Barack 
Obama is jóváhagyta 2011-ben. A parancsnokság felszámolását már az új védelmi miniszter, 
Leon Panetta hajtotta végre.  A parancsnokság feladatköreit és képességeit szétosztották: a kö-
zös harci képességek és a szabályzatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az egyesített ve-
zérkar J-7 csoportfőnöksége, az alárendelt szervezeteket pedig a különböző haderőnemek, har-

3 Az „ötös követelményrendszer” megvalósításának kérdései évek óta szerepelnek a az amerikai ka-
tonai szakirodalomban. Lásd például George J. Flynn: Joint Force Development Vision: Adapting 
to New and Future Realities. Joint Force Quarterly, 64. 1th Quarter. 2012; John Richardson. The 
Joint Narrative. Describing the Future Environment and Joint Operations. Joint Force Quarterly, 
54. 3d Quarter. 2009; George H. Hock, JR: Joint Terminology. At the Hart of Doctrine. Joint Force 
Quarterly, 62. 3rd Quarter. pp.139-140.

4 Az US JFCOM 1999-ben jött létre az US Atlanti Parancsnokság bázisán. Összhaderőnemi kiképzés-
sel, integrációval, képességfejlesztéssel már az Atlanti Parancsnokság is foglalkozott, hiszen először 
1993-ban kapták ezt a feladatot még Colin Poweltől, az akkori egyesített vezérkari főnöktől. Az új 
norfolki parancsnokság egyike volt abban az időben még öt területi regionális hadműveleti parancs-
nokságnak (ma már hat földrajzi felelősségi területért felelős harci parancsnokság van), amely az 
euro-atlanti térség biztonságáért felelt. Ugyanakkor pedig az egyetlen olyan összevont parancsnok-
ság volt, amely funkcionális haderő-átalakítási feladattal is rendelkezett. „Transzformációs laborató-
riumként” felelős volt az összhaderőnemi koncepciók kidolgozásáért és kipróbálásáért, a közös ki-
képzésért és oktatásért, az összhaderőnemi interoperabilitásért és integrációért. A 9/11-es terrortáma-
dás, a NATO prágai csúcstalálkozója után a parancsnokság területi felelőssége megszűnt, viszont a 
norfolki parancsnok „kétsapkás” funkciója miatt feladatköre kiterjedt a NATO Transzformációs Pa-
rancsnokság (ACT) támogatására is. Véleményem szerint a NATO stratégiai parancsnoki funkció 
francia kézbe kerülése is hozzájárult az US JFCOM bezárásához. Forrás: http://www.globalsecurity.
org/military/agency/dod/jfcom.htm. (Letöltés 2012. augusztus 05.)        



ÖSSZHADERŐNEMI  PARANCSNOKSÁG  FOLYÓIRATA 135

ci vagy funkcionális hadműveleti parancsnokságok kapták meg.  
A brit 2011-es védelmi felülvizsgálat éppen ellenkezőleg döntött, mint az amerikai vezetés. 

A brit védelmi minisztérium a haderőreform részeként létrehozta az Összhaderőnemi Erők Pa-
rancsnokságát (Joint Forces Command - JFC) azzal a feladattal, hogy közös képességeket hoz-
zon létre a három haderőnem erőiből.5 A brit katonai vezetés a vezérkari főnök közvetlen irá-
nyítása alá helyezett parancsnokságnak rendelt alá minden, már létező összhaderőnemi vezeté-
si, kiképzési, alkalmazási szervezetet. Az új parancsnokság alá „osztották be” az 1996-ban fel-
állított Összhaderőnemi Vezetési Parancsnokságot (Permanent Joint Headquarters - PJHQs), 
a haderőnemi hadműveleti parancsnokságokat, a különleges erők parancsnokságát, a védelmi 
akadémiát, logisztikai és egészségügyi erőket, a külföldi bázisokat, az összhaderőnemi kon-
cepciók és doktrínák fejlesztésével foglalkozó szerveket, valamint az összhaderőmi kikép-
zést folytató bázisokat, csoportokat. Az új parancsnokság 2012 áprilisában érte el az előze-
tes készenlétet, míg a teljes működési képesség elérésének határideje 2013 áprilisa lesz. A brit 
védelmi tárca tehát az amerikai vezetéssel ellentétben hisz egy önálló, centralizált, csak az 
összhaderőnemi képességfejlesztéssel és az összhaderőnemi hadműveletek megvívásával fog-
lalkozó parancsnokság működésének sikerében. 

E példák is mutatják, hogy az összhaderőnemi kultúra kialakítása és fejlesztése országon-
ként változik, nagymértékben függ az adott ország haderejének helyzetétől, szervezeti, műkö-
dési és vezetési rendjétől, műveleti tapasztalataitól. Jelen írásban az összhaderőnemi jelleg ki-
alakításának olyan nemzetközi, illetve magyar politikai, stratégiai és szervezeti aspektusaival 
foglalkozom, amely kiegészíti a konferencián kapott összhaderőnemi képet, és hozzájárul an-
nak megértéséhez, hogy az összhaderőnemi gondolkodásnak át kell hatnia az egész haderőt, 
valamennyi szintjét, szervezeti és támogató alrendszereit.

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

A magyar helyzet jobb megértéséhez szükség van előbb néhány élenjáró nemzetközi meg-
oldás megismerésére, amely érzékelteti, hogy mennyire bonyolult és időigényes a nemzeti 
haderők összhaderőnemi alkalmazási képességének elérése. A feladat még a legkorszerűbb 
haderőkben is nehéz, de harci tapasztalatokkal rendelkező fegyveres erőkben egy szempontból 
mégis könnyebb: a hadseregek aktív bevetése katonai konfl iktusokban, háborús helyzetekben, 
válságövezetekben állandóan szembesíti az adott ország politikai és katonai vezetését az el-
ért eredményekkel és hiányosságokkal, van egy olyan objektív mérce, a sikeresség, amely se-
gít a nehéz döntések meghozatalában, az új utak keresésében, az átalakítások végrehajtásában. 
A közvetlen harci tapasztalatokkal nem rendelkező országokban a haderőnemek integrált al-
kalmazásának, az összhaderőnemi képességek kialakításának – talán a költségvetési források 
korlátozottságát leszámítva - nincsenek belső hajtóerői, saját tapasztalatokon alapuló bevált 
módszerei. Ezért az ilyen országokban a nagyobb haderők megoldásait adaptálják, különösen, 

5 A brit védelmi minisztérium működését felülvizsgáló bizottság, Lord Levene üzletember irányításá-
val egy olyan négy csillagos tábornok vezetésű összhaderőnemi parancsnokság létrehozására tett ja-
vaslatot, amely működése során elsősorban a „joint” képességek létrehozására, illetve a haderőne-
mek által közösen megvívott hadműveleti koncepciók, szabályzatok és eljárások kidolgozására fóku-
szál. Forrás: http://www.ukceb.org/forum_item.php?&dx=1&ob=3&rpn=forum&id=4008. (Letöltés 
2012. augusztus 07.)
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ha az ország (mint hazánk is) tagja egy politikai-katonai szövetségnek. Ezen tagállamok vagy 
partnerállamok csak a multinacionális műveletekben szembesülnek az összhaderőnemi alkal-
mazás problémáival, amennyiben több haderőnem csapatai vesznek részt a feladatban. Egyéb-
ként pedig csak befogadói, tanulói az összhaderőnemi alkalmazásnak, amelyet egy koalíci-
ós, többnemzeti hadműveletben vagy békeműveletben megtapasztalnak. Jó példa erre az első 
Öböl- háború (1991), amikor a részt vevő nyugat-európai országok rájöttek arra, mennyire le-
maradtak az Egyesült Államok mögött katonai technológiában és az erők közös, integrált al-
kalmazásában. A 90-es évek elején és közepén zajló nyugat-európai védelmi reformok végre-
hajtásában szinte kivétel nélkül ez a felismerés dominált. Ez az igény tovább erősödött a hideg-
háború utáni időszakban megnövekedett békefenntartási szükségletek miatt (gondoljunk csak 
balkáni konfl iktusokra), amikor a szövetségi tagállamoknak egyre több erőt kellett különböző 
válságkörzetekbe telepíteni és tartósan működtetni. Az „új világrend” növekvő bizonytalansá-
ga, a régi- új biztonsági kihívások megjelenése vezette el például a briteket ahhoz, hogy Eu-
rópában elsőként összhaderőnemi parancsnokságot (PJHQ) állítsanak fel (1995-96). Ugyanis 
a korábbi időszakokban a hadművelet tervezése és irányítása mindig annak a haderőnemnek a 
kezében volt, amely az adott harctevékenységhez megvívásához a többségi erőket biztosította. 
Így például a Falkland-szigetek visszafoglalását a királyi haditengerészet irányította, míg Ku-
vait visszafoglalásakor – haderőnemi hovatartozás nélkül - a szárazföldi haderő irányította há-
borúban részt vevő csapatokat.  A hidegháború után védelmi felülvizsgálat6 azonban megmu-
tatta, hogy ez a megoldás az ad-hoc és reagáló jellege miatt nemcsak hadműveleti szempontból 
alacsony hatékonyságú, hanem pénzügyi szempontból is költséges. A műveletek sikerességét 
és eredményességét csak egy állandó, proaktívan működő olyan parancsnokság tudja ellátni, 
amely a korai tervezéstől a hadművelet irányításán át képes a tapasztalatok levonására és hasz-
nosítására is. Ezért a britek 1995-ben újra strukturálták a hadműveletek tervezésével, vezeté-
sével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a minisztériumból leválasztották a külföldi 
műveletek tervezésével és irányításával kapcsolatos szakpolitikai és operatív feladatokat. Ettől 
kezdve a védelmi tárcánál maradtak a stratégiai feladatok, a hadműveleti és missziós feladato-
kat pedig delegálták az Összhaderőnemi Parancsnokságnak (PJHQ)7 (a parancsnokságot a ve-
zérkar J-3 csoportfőnöke vezette, aki „kétsapkás” pozícióban biztosította a stratégiai és a had-
műveleti célok azonosságát), míg a feladatok végrehajtásához szükséges erőket és támogatást 
a Csapatok Parancsnoksága (Front Line Command - FLC) biztosította. Magát a parancsnoksá-
got is azért helyezték Northwoodba, mert a londoni külvárosban működött a haditengerészeti 
parancsnokság és egy légierő-parancsnoksági elem (partvédelem) is. A haderőnemi együttmű-
ködés lehetőségét tovább erősítette az, hogy a NATO haditengerészeti parancsnokság szintén a 
városrészben helyezkedik el. Az összhaderőnemiséget előtérbe helyező átszervezések azonban 

6 Lásd az 1994-es brit védelmi felülvizsgálati jelentést: Tom Dodd: Front Line First: The Defence Costs 
Study. Research Paper 94/101. House of Commons Library. pp. 1-37. Forrás: http://www.google.hu/
search?sourceid=navclient&aq=1&oq=Falklandi+szigetek&hl=hu&ie=UTF-8&rlz=1T4IRFA_enH
U468HU468&q=defence+cost+study&gs_upl=0l0l0l2475987lllllllllll0&aqi=s663. (Letöltés: 2012. 
augusztus 8.)

7 A parancsnokság történetét a brit védelmi minisztérium honlapja ismerteti. http://www.mod.uk/
DefenceInternet/AboutDefence/WhatWeDo/DoctrineOperationsandDiplomacy/PJHQ/PjhqHistory.
htm. (Letöltés: 2012. augusztus 8.) 
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nemcsak a nyugati hadseregekben, hanem más térségekben is megfi gyelhető. Az orosz hadse-
regben például a csecseni háborúk (1994-1996, 1999-2000) és a grúz háború (2008) tapaszta-
latai helyezték előtérbe az összhaderőnemi megoldásokat, a vezetési rendszer átalakítását, a 
haditechnikai eszközök modernizációját a haderőreformok során.

Az összhaderőnemi „építkezés” komplex, hazai és nemzetközi feladatainak megértéséhez 
két hadsereg tapasztalatait hívom segítségül: először bemutatom a világ legfejlettebb hadse-
regének, az amerikai haderőnek több évtizedes fejlődési útját, majd a szintén korszerű izraeli 
hadsereg közelmúltbeli összhaderőnemi transzformációs tapasztalatait osztom meg az olvasó-
val. Mint látni fogjuk, az összhaderőnemi szemlélet, kultúra, alkalmazás és fejlesztés minden-
ütt vitákkal és konfl iktusokkal járó folyamat eredményeképpen alakult ki, amelynek egy fontos 
eleme a centralizáció, a feladatok „felülről”, politikai szintről történő iniciálása. Ahhoz, hogy 
a közös, integrált alkalmazás létrejöjjön, le kellett rombolni a haderőnemek körül kiépült fa-
lakat, be kellett fogadni az eltérő történelmi tapasztalattal rendelkező haderőnemi kultúrákat, 
akceptálni kellett az első számú katona vezető-irányító szerepét, tanácsadói szerepének elsőd-
legességét, hozzá kellett szokni ahhoz, hogy a kutatás, fejlesztés és beszerzés kérdéseiben a 
haderőnemek már önállóan nem dönthettek. Az összhaderőnemi parancsnokságok létrejötté-
vel a haderőnemi vezetők folyamatosan veszítették el a szolgálati elöljárói hatásköröket, és 
meg kellett elégedniük a korábbiakhoz képest korlátozott (zömében szakmai) jogosítványok-
kal. A folyamat azonban megállíthatatlan, hiszen a korszerű, többségében aszimmetrikus had-
viselés körülményei között, amikor egy időben akár öt dimenzióban (szárazföldön, légtérben, 
a tengeren, a légtérben és a kibertérben), láthatatlan arcvonalakon folyhatnak a harctevékeny-
ségek, sikert csak a komplex feladatok végrehajtására alkalmas integrált harccsoportok és erők 
képesek elérni.8 

AZ AMERIKAI ETALON

Az összhaderőnemi gondolkodás és alkalmazás fejlődését legteljesebb formájában az 
Egyesült Államokban fi gyelhetjük meg. Kevesen emlékeznek már arra, hogy a II. világ-
háborúban az amerikai szárazföldi csapatokat és a haditengerészetet külön minisztériu-
mok vezették. Ezért a háború után az első nagy feladat az egységes tárcavezetés kialakítá-
sa volt, amelyet még kombinálni kellett a közben önálló haderőnemé „felnőtt” légierő ve-
zetésének feladataival is. Az első lépést ezen a területen az USA tette meg 1947-ben, ami-
kor Harry S. Truman elnök aláírta az új nemzetbiztonsági törvényt,9 és több végrehajtási 

8 A korszerű háború és hadviselés jellemzőivel a Magyar Hadtudományi Társaság 2005-ben foglal-
kozott egy nagyszabású konferencián. A témánk szempontjából lásd Braun László: A magyar kato-
nai erő újszerű alkalmazása a 21. században. Hadtudomány, XV. évfolyam, 2005. 4. szám, 7-12. old; 
Deák János: A katonai műveletek hadászati jellemzői napjainkban. Hadtudomány, XV. évfolyam, 
2005. 4. szám, 31-34.old; Nagy Zoltán: A 21. század fegyveres küzdelmeinek irányai és kihívásai a 
NATO szemszögéből. Hadtudomány, XV. évfolyam, 2005. 4. szám 13-18. old; Szenes Zoltán: Kato-
nai kihívások a 21. század elején. Hadtudomány, XV. évfolyam, 2005.4. szám 19-30.old. 

9 A törvény szövege az interneten elérhető. Lásd: http://www.hirhome.com/nat_sec_act.htm. (Letöl-
tés: 2012. augusztus 8.). A katonai kérdéseken kívül ez a törvény hozta létre a Nemzetbiztonsági Ta-
nácsot, a Nemzetbiztonsági Erőforrás-bizottságot, vagy alapította meg például a Központi Hírszerző 
Ügynökséget (CIA)
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intézkedést adott ki. Az összhaderőnemi vezetés szempontjából ez volt az első nagy jelen-
tőségű jogszabály, amely gyökeresen átalakította az amerikai biztonságpolitikát, és új ala-
pokra helyezte a fegyveres erők vezetését. A törvény létrehozta az egységes védelmi mi-
niszteri pozíciót (az első miniszter James V. Forrestal volt), önálló haderőnemként meg-
alakította a légierőt (1947. augusztus) és felállította az Egyesített Vezérkarfőnöki Bizott-
ság elnöki pozíciót. A korábbi „katonai” minisztériumok (Hadügyi Minisztérium, amely-
hez a szárazföldi erők és a légierő tartozott, valamint a Tengerészeti Minisztérium, amely 
haditengerészeti erőket, a tengerészgyalogságot és a parti őrséget irányította) fokozatos 
átalakítása révén 1949-ben létrehozta az integrált Védelmi Minisztériumot.10 Azóta a nem-
zetbiztonsági törvényt többször módosították, de az amerikai szakértők egyetértenek ab-
ban, hogy az idén 65 éves dokumentum hatása - a sok-sok siker mellett és kudarc ellené-
re – az amerikai biztonságpolitika alakításában, a biztonsági kihívások kezelésében fel-
mérhetetlen jelentőségű.11

A nemzetbiztonsági törvényt története során sokszor módosították, de a haderő vezetése 
vonatkozásában a 80-as évekig nem történt lényeges változás. Az 50-es években a cél a ci-
vil kontroll erősítése volt annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a haderőnemi dominanciát, 
mert az erős haderőnemek (szárazföldi haderő, légierő, haditengerészet, tengerészgyalogság) 
nem tették lehetővé a hatékony stratégiai tervezést, a racionális gazdálkodást, a háborúk,  ka-
tonai konfl iktusok és műveletek sikeres vezetését. 12 A civil és az összhaderőnemi vezetés ja-
vítása érdekében Dwight D. Eisenhower elnök 1958-ban átszervezte a Pentagont, megerősí-
tette az elnöki irányítást a védelmi miniszter irányába, bővítette az egyesített vezérkari fő-
nök hatáskörét a haderőnemekkel szemben, és erősítette az összhaderőnemi törzset. A kuta-
tás-fejlesztés hatékonyságának javítása érdekében egy hivatalba integrálta a területtel foglal-
kozó, haderőnemenként szétaprózódott tudományos szervezeteket és közvetlenül a miniszter-
nek rendelte alá. 13

A 60-as és 70-es években az amerikai katonai vezetésben kevés változás volt, a politikai ve-

10 Ezt a megoldást azóta számos ország követte. A britek például 1964-ben hozták létre az egységes vé-
delmi minisztériumot.

11 Lásd például Cedric Leighton: Intel insights: 1947 Security Act Has Strong Reach Today. 
PotomacLocal.com. July 28, 2011. http://potomaclocal.com/2011/07/28/intel-insights-1947-
security-act-has-strong-reach-today/. (Letöltés: 2012. augusztus 8.) 

12 Az amerikai hadsereget megalakulásától, 1798-tól kezdve közel 350-szer alkalmazták külföldön há-
borúkban, katonai konfl iktusokban, vagy különböző nemzetközi incidensekben, amelyből 10 beve-
tés esett az 50-es évekre. A hidegháború első évtizedére esett a koreai háború (1950-1953), a hadi-
tengerészeti erők telepítése Tajvanra (1950-1955), amerikai állampolgárok kimenekítése Kínából 
(1954-1955) és Egyiptomból (1956), a libanoni kormány katonai segítése (1958), valamint az ame-
rikai tengerészgyalogság telepítése a Karib-tengeri térségben a kubai válság kezdetén (1959-1960). 
Meg kell jegyezni, hogy ezekben az esetekben – a koreai háborút leszámítva - alapvetően a haditen-
gerészet és a tengerészgyalogság játszotta a fő szerepet. Lásd Ellen C. Collier: Instances of Use of 
United States Forces Abroad, 1798-1993. Library of Congress, Washington DC. October 7, 1993. 
http://www.history.navy.mil/wars/foabroad.htm. (Letöltés: 2012. augusztus 8.) 

13 Ma már a védelmi miniszter munkáját 17 önálló ügynökség segíti. Lásd http://www.gov.com/agency/
dod/agency.html. (Letöltés 2012. augusztus 8.)
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zetés el volt foglalva a vietnami háborúval (1964-1973), de így is jó eredmények születtek a 
tervezés és erőforrás-gazdálkodás területén, amely fontos részét képezi a haderő feletti demok-
ratikus irányításnak. 14 A vietnami vereség után hosszú évek kellettek a válságba került ame-
rikai fegyveres erők átszervezésére, az önkéntes haderő kialakítására és az új katonai kihívá-
soknak való megfelelésnek. A nagy átalakítás közben azonban egyre több operatív feladat vég-
ződött kudarccal (iráni túszmentési akció /1980/, nem tudták megakadályozni a bejrúti ameri-
kai bázis elleni terrorista-támadást /1983/, stb.), amely azt jelezte, hogy a hadsereg egyre több 
problémával küzd, vezetés- irányítás rendje bürokratikus, a haderőnemek és intézmények kö-
zötti együttműködés akadozik. Bár a grenadai beavatkozás (1983) győzelemmel végződött, ez 
már nem tudta megakadályozni a hadsereg parlamenti vizsgálatát, amit az időközben beveze-
tett légi-földi hadműveleti koncepció (AirLand Battle) megvalósítási feltételeinek megterem-
tése is indokolt. Egy politikai és szakértői bizottság három évig vizsgálta a haderő helyzetét, 
a működés, vezetés és irányítás rendjét, az oktatás és kiképzés állapotát, a kutatási-fejleszté-
si és beszerzési tervek koordinációját. Az 1986-os Goldwater és Nichols- törvény15 a Pentagon 
újabb átszervezésére tett javaslatot, és jelentősen átalakította a katonai vezetés rendjét. A reor-
ganizáció elsősorban a haderőnemek közötti vetélkedést akarta megszüntetni, ezért megerősí-
tette az egyesített vezérkari főnök szerepét, és kizárólagos legfőbb katonai tanácsadóvá nevez-
te ki (ezzel megszűnt a haderőnemi vezetők szakmai tanácsadási joga). Pozíciójának erősítése 
érdekében létrehozták a vezérkarifőnök-helyettesi beosztást. A haderőnemi főnököket kikap-
csolták az elnök – miniszter – hadműveleti parancsnokok közötti parancsnoki láncból, felada-
tukat korlátozták a haderőnemi erők szervezésére, kiképzésére és felszerelésére, de területi és 
funkcionális hadműveleti parancsnokságoknak alárendelt haderőnemi csapatok felett elveszí-
tették a parancsnoki jogosítványokat. Ettől a változástól a törvényalkotók tisztább vezetési és 
felelősségi viszonyokat reméltek. 

A törvény nagy hangsúlyt fektetett a személyi állomány összhaderőnemi felkészítésére is. A 
jogszabály alapján mintegy 1100 összhaderőnemi beosztást hoztak létre a minisztérium, a had-

14 Az amerikai védelmi minisztériumban 1962-ben, Robert S. McNamara minisztersége alatt, civil üz-
leti fi lozófi a és módszertan alapján vezették be az új tervezési rendszert, amelynek szellemi atyja és 
projektvezetője az ismert amerikai közgazdász és üzletember, Charles J. Hitsch volt. A tervezési, 
programozási és fi nanszírozási rendszer ((Planning, Programing and Budgeting System - PPBS) egy 
olyan integrált folyamat és mechanizmus, amely összekapcsolta a nagy katonai programok és prio-
ritások költség-, kiadás- és eredmény-lehetőségeit az aktuális éves védelmi költségvetéssel, illetve 
hosszabb távú pénzügyi lehetőségekkel. A PPBS egy output-orientált folyamatos (gördülő) tervezési 
rendszer, amely mindig szembeállítja a védelmi célokat a pénzügyi lehetőségekkel, és egy egymásra 
épülő tervrendszer (hosszú távú védelmi terv, hatéves védelmi terv, éves védelmi terv) céljait szink-
ronizálja a költségvetési lehetőségekkel. A PPBS rendszert rövid időn belül átvették az angolszász 
országok (Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztrália) is. A hidegháború után, a NATO-bővítéssel 
párhuzamosan egyre több európai ország is alkalmazza az amerikai tervezési rendszert, mint a civil 
kontrollt megvalósításának egyik fontos eszközét. Lásd James Solem, Herbert D. Werner: PPBS: A 
Management Innovation. Harvard University, 1968. http://www.pirp.harvard.edu/pubs_pdf/besson/
besson-p98-2.pdf. (Letöltés: 2012. augusztus 8.) A magyar Honvédelmi Minisztérium 2004-2005-
ben adaptálta a PPBS rendszert.

15 Barry Goldwater arizonai szenátor, William F. Nichols alabamai képviselő volt, akik előterjesztették 
az amerikai védelmi minisztérium újabb átszervezési tervét. 
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erőnemek, a területi és funkcionális hadműveleti parancsnokságok szintjén, a személyi előme-
neteli rendszerben előírták, hogy ezredes és tábornok csak olyan tiszt lehet, aki összhaderőnemi 
képzettséget szerzett és szolgált több haderőnemmel foglalkozó munkakörben. 

Az átszervezés harmadik iránya a közös beszerzésre, a modern katonai technológia együt-
tes alkalmazására, valamint a műveleti és technikai interoperabilitásra fókuszált. A már ko-
rábban centralizált kutatást, fejlesztést és innovációt olyan technológiák létrehozására össz-
pontosították, amelyek minden haderőnemben egyformán lehet alkalmazni (pl. a GPS, a lopa-
kodó /stealth/ technológia, nagy pontosságú fegyverek, kommunikációs és informatikai beren-
dezések, univerzálisan használható fegyverek) és közösen beszerezni. 

Szakértői körben egyetértés van abban, hogy az 1986-as átszervezés nélkül problémá-
sabb lett volna az amerikai hadseregben a hadügyi forradalom eredményeinek elterjesztése, 
vagy olyan korszerű műveleti koncepciók bevezetése, mint a hatás alapú hadműveletek. A 
Goldwater- Nichols- törvény óriási előrelépést tett16 az amerikai fegyveres erők összhaderőnemi 
átalakítása irányába. A változások tesztelésére első alkalommal 1989-ben került sor a pana-
mai invázió során. A hadműveletet irányító Maxwell R. Turan tábornok már úgy vezethette 
az összhaderőnemi harci csoportosítást, hogy valamennyi komponens erő saját közvetlen pa-
rancsnoksága alá tartozott, és az alkalmazás során nem kellett egyeztetnie az egyes haderőne-
mekkel. Az új vezetési- irányítási rend, az összhaderőnemi fi lozófi a végleg győzedelmeske-
dett az 1991-es I. Öböl-háborúban, amikor Norman Schwarzkopf tábornok közel 800 ezer fős 
koalíciós haderővel vezetett megsemmisítő erejű összehangolt szárazföldi, légi és haditenge-
részeti támadást Szaddám Huszein hadserege ellen. A Sivatagi Vihar hadviselési korszakvál-
tást jelentett, az ott szerzett tapasztalatok alapján fogalmazták meg a 21. század új katonai ki-
hívásait a korszerű haderőkkel szemben. E követelmények között eminens szerepet tölt be az 
összhaderőnemi műveletek megvívására való felkészülés, amely már megjelent az 1994-ben 
megfogalmazott amerikai haderő 2010-es jövőképében (Joint Vision 2010), és a 2000-ben ha-
tályba lépett 2020-as haderőképben (Joint Vision 2020). 

Az amerikai vezetés azóta is folyamatosan dolgozik a haderő összhaderőnemi jellegének ki-
alakításán, a haderőnemek együttes felkészítésének, felszerelésének és alkalmazásának kon-
cepcióin, eljárásain és módszerein. Bár 1986 óta nem volt olyan látványos változás a veze-
tés-irányítás rendjében (bár ez évben például a jogszabály-módosítás alapján a nemzeti gárda 
hivatalának főnökét „bekapcsolták” az egyesített vezérkarfőnöki bizottságba), mint a múltban, 
az összhaderőnemi kultúra fejlesztését állandó feladatnak tartják. Az iraki és afganisztáni há-
borúk, valamint az aszimmetrikus harctevékenységek tapasztalatai alapján előtérbe kerültek a 
doktrinális fejlesztési feladatok, a technológiai fejlődés kihívásai, valamint a vezetés, irányí-
tás és az információs technológia interoperabilitási problémái. Az USA a szövetségeseit is se-
gíti annak érdekében, hogy az összhaderőnemi jelleg ne csak nemzeti szinten, hanem koalíci-
ós és multinacionális szinten is kialakuljon.

16 Paul M. Bescon: The Goldwater- Nichols Act: A Ten Year Report Card. Harvard University, May 
1998. http://www.pirp.harvard.edu/pubs_pdf/besson/besson-p98-2.pdf. (Letöltés: 2012. augusztus 
9). Magyarországon a törvényről először Matus János publikált cikket és helyezte az összhaderőnemi 
átalakítást szélesebb összefüggések közé. Lásd Matus János: A stratégiai felülvizsgálatokról a de-
mokratikus országokban. Hadtudomány, IX. évfolyam. 1999. 3-4. szám.
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AZ ELFELEJTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS

A valós harci feladatokban alkalmazott haderőkben relatíve könnyebb az összhaderőnemi 
gondolkodást és látásmódot kialakítani, mint az ezt nélkülöző hadseregekben, de erőfeszíté-
sek nélkül - mint ahogyan ezt az Izraeli Védelmi Erők példája mutatja – ezen országokban 
sem megy. A 20. században öt háborút nyert Izraelben is a 2000. évi libanoni kivonulás után 
„feledésbe” merültek az integrált légi-szárazföldi hadműveletek közös haderőnemi megvívá-
sának tapasztalatai. Bár 2001-ben a két haderőnem együttműködési megállapodást írt alá az 
összhaderőnemi felkészítésről és alkalmazásról, a légierő kivonta a közvetlen légi támogatást 
szervező képviselőit a szárazföldi parancsnoksági struktúrából. Az arab ellenállás, a konfl iktu-
sok és terrorista merényletek, az intifáda csak alacsony intenzitású műveletekre kényszerítette 
az izraeli haderőt, és az összhaderőnemi alkalmazás ideája csak a doktrínák és szabályzatok 
szintjén maradt meg. A 2006. évi libanoni háború volt az első alkalom, amikor Izrael nem tisz-
ta győztesként került ki a Hezbollah ellen vívott 34 napos katonai konfl iktusból. A sikertelen-
séget több vizsgálat követte,17 amelyek a katonai problémák között elsősorban a haderő veze-
tésének és alkalmazásának hiányosságait említették. A kritizált kérdések között kiemelten sze-
repelt a szárazföldi haderő és a légierő közötti együttműködés problémaköre, amely érezhető 
módon hozzájárult az izraeli haderő veszteségeihez.18 

A háborúban részt vevő izraeli katonai erők vezetését nem „egycsatornás” rendszerben 
szervezték meg. Az egész hadművelet összhaderőnemi vezetését az izraeli vezérkar Tel Aviv-
ból valósította meg. A szárazföldi műveletekért az Északi Territoriális Parancsnokság volt fe-
lelős. A légierő harctevékenységét az izraeli légierő vezérkara a fővárosban lévő légi had-
műveleti központból (AOC) irányította.  Bár a haderőnemek közötti együttműködés rend-
jét összhaderőnemi szabályzatok rögzítették, a 2000-es libanoni kivonulás óta az izraeli had-
erő nem gyakorolta az összhaderőnemi hadműveletek vezetésének és irányításnak rend-
jét, nem tartottak haderőnemi együttműködési törzsvezetési gyakorlatokat, meggyengült az 

17 A katonai kivizsgálást közvetlenül a háború után Amnon Lipkin-Shabak tábornok, volt vezérkari fő-
nök szakértői csoportja, a teljes körű politikai és katonai felülvizsgálatot Elijahu Winograd nyugal-
mazott bíró vezette független bizottság végezte el, amely az előzetes megállapításokat 2007 áprilisá-
ban, a végleges jelentést 2008. januárban publikálta. A bizottsági kivizsgálások számos hibát és hiá-
nyosságot állapítottak meg a kormányzati döntéshozatalban, a hadsereg vezetésében és alkalmazásá-
ban. A közvélemény elégedetlensége és hiányosságok feltárása miatt lemondott Amir Peretz védel-
mi miniszter, Dan Halutz altábornagy vezérkari főnök, nyugdíjba vonult Amos Yadin dandártábor-
nok, a katonai hírszerzés igazgatója. A szárazföldi haderőben is több volt parancsnokot nyugdíjaz-
tak, vagy helyeztek más beosztásba. Az erőteljes politikai kritikák ellenére a kivizsgálást kezdemé-
nyező Ehud Olmert miniszterelnök hivatalában maradt. Lásd: Pierre Tristan: Analysis: The Winograd 
Comission Report on Israel’s 2006 War in Libanon. About.com (The New York Times) Middle East 
Issues. February 2008. http://middleeast.about.com/od/israel/a/me080130c.htm. (Letöltés: 2012. au-
gusztus 10.)

18 Lásd David E. Johnson: Military Capabilities for Hybrid War. Insights from the Izrael Defence Forces 
in Lebanon and Gasa. Rand Occasional Paper. Arroyo Center, 2010. p.18. http://www.google.hu/se
arch?sourceid=navclient&hl=hu&ie=UTF-.8&rlz=1T4IRFA_enHU468HU468&q=David+E.+John
son+Military+Capabilities+for+Hibrid+War (Letöltés: 2012. augusztus 11.)
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összhaderőnemi szemlélet a vezérkarnál. 19 Mivel a közös haderőnemi alkalmazás elvei csak 
papíron voltak meg, a szárazföldi és légierő csapatok integrált alkalmazását a vezérkar hibásan 
tervezte meg, engedett a rivalizáló haderőnemek közötti „egyezkedéseknek”. 20 

Az egyik legtöbb problémát a szárazföldi harctevékenységeket irányító Északi Parancsnok-
ság és az izraeli légierő közötti felelősség-megosztási és hatásköri viták okozták. A Hezbollah 
elleni hadműveleti terv szerint az izraeli légierő volt felelős a nagy és közepes hatótávolságú 
rakéták megsemmisítéséért Libanonban, amelyek többségében a Litani folyótól északra vol-
tak telepítve. A rövid hatótávolságú, ún. katyusa típusú rakéták pusztításáért a szárazföld volt 
felelős, mivel azok többségében Dél- Libanonban, az izraeli határ és a Litani folyó közötti tér-
ségben voltak elrejtve, ahol a valóságos szárazföldi harctevékenységek folytak. A tervezés so-
rán a legnagyobb hibát az jelentette, hogy a műveleti térségben nem állapítottak meg tűztámo-
gatási koordinációs vonalat (Fire Support Coordination Line - FSCL), így nehéz volt a légi és 
szárazföldi rendszerek tüzének összehangolása. Ez a hiányosság a folyón túli térségekben nem 
jelentett problémát, hiszen ott csak az izraeli légierő tevékenykedett, de Dél-Libanonban már 
komoly nehézségeket okozott, hiszen állandóan koordinálni kellett volna a szárazföldi és légi-
erő csapatok csapásait. Az együttműködést tovább bonyolította, hogy a harctéren tevékenyke-
dő erőket Galilee-i Hadosztály vezette, míg a megerősítő és támogató erők irányítása az Észa-
ki Területi Parancsnokság hatáskörébe maradt. Az FSCL hiánya miatt végül is a haderőnemi 
felek megállapodtak abban, hogy a Litani folyó és az izraeli határ között (a folyó mintegy pár-
huzamosan folyik a határral) létrehoznak egy hasonló funkciót betöltő elválasztó vonalat (ezt 
sárga vonalként ábrázolták a térképeken), melytől északra (amennyiben ott nem folynak szá-
razföldi harcok) a légierő szabadon tevékenykedhetett, délre pedig csak az Északi Parancsnok-
sággal való együttműködésben. Ez a megoldás is szerencsétlennek bizonyult, mivel megosz-
totta az egységes összhaderőnemi hadműveleti teret (a sárga vonal mintegy 10 km-re távolság-
ban követte a határ rajzolatát), csökkentette az erők hatékony alkalmazását. A vita mögött csak 
szűk haderőnemi okok álltak, hiszen a légierő azért szerette volna minél közelebb helyezni az 
„elválasztó vonalat” a határhoz, mert így könnyebb dolga lett volna a tervezésben és alkalma-
zásban a koordinációs kötelezettség hiánya miatt. A szárazföldi parancsnokság pedig minél 
közelebb akarta helyezni a sárga vonalat a folyóhoz, mert leginkább csak abban bízott, hogy 
ők tudják megsemmisíteni a rövid hatótávolságú rakétákat. Az Északi Parancsnokság csak a 
háború végén járult hozzá, hogy légierő gépei és helikopterei a sárga vonaltól délre is pusztít-
hassák a Hezbollah erőit és harceszközeit. Ennek az lett a következménye, hogy amíg a légierő 
gyakorlatilag megsemmisítette a közép- és nagy- hatótávolságú rakétákat Libanon egész terü-
letén, Dél-Libanonban (ahol az izraeli határ mellett egy szűk sávban volt elrejtve a harcászati 
rakéták mintegy 70%-a) a pusztítás megközelítőleg sem volt teljes körű. 

A másik konfl iktust a két haderőnem közötti együttműködésben a közvetlen légi támoga-
tásban (Close Air Support - CAS) részvevő repülőerők, különösen a harci helikopterek alkal-
mazása feletti jogvita okozta. Bár az összhaderőnemi doktrína szabályozta ezt a kérdést, és ki-
mondta, hogy közvetlenül a saját csapatok térségében az ellenséges célok elleni pusztítást a 

19 A háború részletes értékelését, illetve a vezetés rendjét lásd Tomolya János: A „34 napos” izraeli- li-
baboni háború. Hadtudomány, XVII. évfolyam. 2007. 1. szám. 65-66. old.

20 Vö. Benjamin S. Lambeth: Forging Jointness Under Fire. Air- Ground integration in Izrael’s Lebanon 
and Gaza Wars. Joint Force Quarterly, 66. 3rd Quarter. Pp. 48-53.
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szárazföldi parancsnok koordinálja, de ezt a hatáskört csak 24-48 órán keresztül gyakorolhat-
ta. Meghatározta azt is, hogy a szárazföldi erőkhöz delegált légi összekötő tiszt vagy harcásza-
ti légiirányító részleg vezetője jogosult a CAS-erők bevetésére a szárazföldi parancsnok igé-
nyei szerint. Sajnos ez a doktrinális előírás nem működött a gyakorlatban, mivel az alacsony 
intenzitású, terrorizmus elleni harctevékenységben a légierő parancsnoka ragaszkodott a sze-
mélyes irányításhoz, mert csak így tartotta lehetségesnek a felesleges civil áldozatok elkerü-
lését, az anyagi és infrastrukturális károk minimalizálását. A 2. libanoni háború során a har-
ci- és szállítóhelikopterek szárazföldi parancsnoknak való alárendelésében csak lassan alakult 
ki a konszenzus a két haderőnem között. Bár végül a légierő átadta a helikopterek irányítását 
a szárazföldi parancsnoknak, fenntartotta magának a jogot, hogy veszélyes helyzetben (pél-
dául helikopterek alkalmazása közvetlen ellenséges tűz esetén) bármikor visszavegye a köz-
vetlen irányítást. Más volt a helyzet akkor, amikor a vadászgépeket kellett integrálni a száraz-
földi műveletbe vagy az összhaderőnemi hadműveleti térbe. Mivel az izraeli F-15 és F-16-os 
vadászgépek harctéri vezetését a légierő légi hadműveleti központja (Air Operations Centre 
- AOC) vezette, a bevetési parancsot a szárazföldi parancsnok közvetlen légi támogatási igé-
nyére az AOC adta ki. A közvetlen koordinációban a problémát itt az okozta, hogy a két had-
erőnem gyakran eltérő elnevezéseket alkalmazott az egyes célokra, továbbá a csapásmérések 
eredményeiről a szárazföldi csapatok nem kaptak visszajelzést. A centralizált légi irányításnak 
köszönhetően viszont az izraeli légierő a légtér-menedzsment feladatait jól oldotta meg, pedig 
a csúcsnapokon mintegy 70 vadászgépet és 30-40 helikoptert alkalmaztak egyidőben. Ez saj-
nos nem volt elmondható az hadműveleti tér menedzsmentjéről, mert a szárazföldi parancsno-
kok sokszor nem rendelkeztek tiszta képpel a saját harctevékenységi körzetükről, a légierő pi-
lótái pedig a CAS-térségben sohasem lehettek biztosak abban, hogy nincsenek-e baráti erők a 
támadott pusztítási zónában. Szerencsére a háború során baráti tűzre, saját erőknek való vesz-
teségokozásra nem került sor. 

A háború után – a vizsgálati jelentésekkel összhangban – teljes egyetértés volt az új izrae-
li katonai felsővezetésben, hogy az összhaderőnemi együttműködés meggyengült, különösen a 
közvetlen légi támogatás területén. Ezért az új vezérkari főnök, Gabi Ashkenázi altábornagy21 
egy intenzív, középtávú összhaderőnemi kiképzési tervet22 dolgoztatott ki az izraeli hadsereg 
részére. A terv alapját a vezérkar J-3 csoportfőnöksége által szervezett, a háború tapasztalata-
it feldolgozó, magas szintű parancsnoki konferencia tapasztalatai képezték, amelyen az izrae-
li haderő vezetése, a haderőnemi vezérkarok vezetői, valamint a háborús egységparancsnokok 
vettek részt. A terv meghatározta a doktrínák és szabályzatok korrekcióját, a háború tapasz-
talatainak beépítését, új összhaderőnemi és összfegyvernemi harcászati módszerek, technikák 
és eljárások kidolgozását. A hadseregben intenzív összhaderőnemi kiképzés kezdődött, mely-
nek során a törzsvezetési gyakorlatokon valamennyi szint (vezérkar, haderőnemek, területi pa-
rancsnokságok, egységparancsnokok) vezető állománya gyakorolta a harc/ hadművelet közös 
tervezését és végrehajtását, megkezdődött a különböző haderőnemi (és fegyvernemi) szemlé-
let és kultúra egymással való megismertetése, a közös kiképzések és gyakorlatok végrehajtá-
sa. A szárazföldi haderőben visszaállították a légi összekötőtiszti rendszert, létrehoztak egy ál-

21 Ashkenázi tábornok idén februárban köszönt le posztjáról és utódja Banny Gantz altábornagy lett. 

22 A terv részét képezte a haderő ötéves fejlesztési tervének, amelyben a hadsereg képességeinek sok-
oldalú javítását, a hiteles elrettentő képesség visszaszerzését tűzték ki célul.
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landó légi-földi párbeszédet a kiképzés részeként.23 Mindkét haderőnemnél képesség-bemuta-
tó gyakorlatokat szerveztek, hogy a vezető állomány megismerje egymás lehetőségeit. A szá-
razföldi parancsnoki állomány repüléseken, légierő-gyakorlatokon vett részt, hogy megért-
se és megtanulja a repülőeszközök alkalmazásának lehetőségeit. Az intenzív összekovácso-
lásra szükség is volt, mert már „felsejlett” a katonai beavatkozás lehetősége Gázai övezetben. 

A Hamasz ellen vívott háromhetes háborúban az izraeli haderőnek már sikerült elkerülni a 
2. libanoni háború során tapasztalt haderőnemi együttműködési hibákat, sőt az összhaderőnemi 
együttműködést már képesek voltak dandár szinten megoldani. 24 A 2008. december 28-a és 
2009. január 18-e között zajló aszimmetrikus háborúban igen magas szinten szervezték meg a 
két haderőnem együttműködését, a közvetlen légi támogatás végrehajtását. A gázai hadműve-
let volt az első alkalom, amikor a helyi harctevékenységeket közvetlenül, nagy önállósággal a 
dandárparancsnokságok vezették, bár az összhaderőnemi vezetést a vezérkar Tel Avivból va-
lósította meg, a szárazföldi műveleteket pedig a Déli Területi Parancsnokság végezte. A légi-
erő csapatait a légierő hadműveleti központja központilag irányította, de a koordináció javítá-
sa érdekében a Déli Parancsnokságra is delegált ezredesi rendfokozatú képviselőt. A légi had-
műveleti központ (AOC) funkciója a libanoni háborúhoz képest alaposan megváltozott, hi-
szen a légi harctevékenységek közvetlen irányítása helyett egyfajta „transzmissziós” feladat-
kört töltött be, amelyhez az alkalmazási szabályok meghatározása, speciális instrukciók kiadá-
sa tartozott. Különösen hatékonynak bizonyult az a szemléleti változás, amelynek eredménye-
képpen a légierő hadműveleti központ a korábbi igényléses, készültségi légi támogatás helyett 
proaktív vezetési stílusra tért át, és naponta megtárgyalta, pontosította a következő napi légi 
alkalmazás feladatait a dandárparancsnokokkal. A szárazföldi offenzíva kezdetére a harcihe-
likopter-erőket átalárendelték a dandárnak, s minden elsőlépcsős dandárnak egy „saját” heli-
kopterszázada volt. A harcászati légiirányító részleg (Tactical Air Control Party - TACP) lét-
rehozására és működtetésére nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a dandárharcálláspont irányítot-
ta valamennyi CAS-erőt (támadó helikoptereket, pilótanélküli repülőeszközöket /Unmanned 
Aeriel Vehicle - UAV/), sőt gyakran a vadászgépeket is. Ezért a légierő a szárazföldi csapa-
toknál 5 fős légiirányító részleget (parancsnok, vadászpilóta, helikopter pilóta, UAV-szakértő, 
fegyvermester) működtetett, amely nemcsak a közvetlen légi támogatást koordinálta, hanem 
részt vett a légi lefogás és pusztítás szárazföldi érdekű tervezésében is. A hadművelet máso-
dik szakaszában, az ún. légi-földi műveletben a légierő még a zászlóaljakhoz is delegált a lé-
gierő összekötő tisztet. A haderőnemek közötti együttműködés különösen új lendületet kapott, 
amikor a háborúban el kezdték alkalmazni a pilótanélküli eszközöket. A TACP-ot felhatalmaz-
ták a légi támogatást valamennyi formájának önálló végrehajtására, teljes betekintésük volt az 
UAV-eszközök valós idejű információs bázisába és képanyagába. Az új eljárások lehetővé tet-
ték, hogy az izraeli AH-64 Apache harci helikopterek akár a saját erők 30 m-es körzetében is 
(a libanoni háborúban ez a mutató 600 m volt) csapást mérhettek a Hamasz-erőkre. 

23 Az előretolt légiirányító képesség amerikai segítséggel a Magyar Honvédségben is kialakult. A szá-
razföldi erők közvetlen légi támogatásának a jövőben nagyobb szerepet kell kapnia a gyakorlatokon. 
Lásd Sáfár Albert: Gripenek a Szövetség egységes légtérvédelmében. Honvédségi Szemle, 140. évfo-
lyam. 2012. 4. szám 3. old.

24 A háború értékelését lásd Tomolya János: A „huszonkét napos háború” Gázában. Hadtudományi 
Szemle, 4. évfolyam. 2011.szám. 25-53. old. Az összhaderőnemi alkalmazással kapcsolatos értékelő 
megjegyzések a 38-39. és 45-46. oldalon találhatók.
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A gázai hadműveletben tehát az izraeli hadseregnek sikerült egy hatékony összhaderőnemi 
együttműködést megvalósítani csapatszinten, amelyben az összhaderőnemi kiképzés, haderő-
nemi komponensek együttes gyakoroltatása éppúgy szerepet játszott, mind a libanoni háború 
tapasztalatainak feldolgozása, új, modern fegyver- és eszközrendszerek hadrendbe állítása. Ta-
lán emiatt is értékelik a szakértők az izraeli hadsereget intellektuálisan jól felkészült haderő-
nek, amely rövid idő alatt képes intézményi szinten a korszerű követelményeket megtanulni, 
a változó körülményekhez alkalmazkodni, a tapasztalatok feldolgozásán keresztül is fejlődni. 
Kevés hadsereg rendelkezik ezzel a képességgel.

AZ ÖSSZHADERŐNEMISÉG MAGYAR ÚTJA  

Az összhaderőnemi szemlélet és gyakorlat kialakítása a Magyar Honvédségben egyszerre 
könnyű és nehéz is egyben. Könnyűnek azért mondható, mert Magyarországon a hadsereg so-
hasem rendelkezett klasszikus haderőnemi struktúrával, amelyben a haderőnem főnöke önálló 
feladatrendszerrel, jog- és hatáskörrel, költségvetéssel, humánerőforrás-gazdálkodással, szak-
területi önállósággal rendelkezett volna. Ebből fakadóan a haderő felépítése, alkalmazása és 
vezetése mindig szárazföldi dominanciájú volt, amely elvileg megkönnyíti a haderőnemek kö-
zötti határok lebontását, a két haderőnem közös szervezését és alkalmazását. Másik oldalon ez 
hátrány is, mert nincs tapasztalat és kultúra a repülő- és légvédelmi csapatok szárazföldi rend-
szerbe és műveletekbe való bevonásának, illetve a másik haderőnem egyenrangú kezelésének. 
A katonai vezetés fejlődését, az összhaderőnemi alkalmazás evolúcióját a magyar történelem 
sem segítette. A II. világháború, a népi demokratikus fejlődés, az 1948-as fordulat, a hadse-
reg szovjetesítése, belépés a Varsói Szerződésbe, 1956, a haderő újabb fejlesztési szakaszai, 
majd a rendszerváltozás, az önálló katonai védelem, a NATO- és EU tagság mindig más, újabb 
és újabb követelményeket támasztott a hadsereg vezetése felé. A haderő feladatainak változá-
sa, más-más koalíciós rendszerbe való bekötése, a politikai- kormányzati elit katonai tapasz-
talatlansága (ne feledjük, Magyarország a honvédség létezése során 1918-ig, majd 1949-től 
1990-ig nem tudott önálló kül-, biztonság- és védelempolitikát megvalósítani, katonai szerve-
ződése mindig valamiféle „függőségben” történt) permanens változásokat idézett elő a kato-
nai vezetési rendszerben. Ezért is nem szabad összehasonlítani katonai viszonyainkat a fejlett, 
régi demokráciával rendelkező nyugati országok katonai helyzetével. Nem nehéz elgondolni, 
hol tartanánk, ha évtizedes lehetőségeink lettek volna egy-egy haderő-koncepció megvalósítá-
sára, vagy új vezetési rendszer kipróbálására.

Az összhaderőnemi gondolkodás csírái pedig már korán megjelentek a magyar katonai gon-
dolkodásban. Az 1939-es harcászati szabályzat már arról rendelkezett, hogy a „légierők műkö-
désének súlya a földi hadműveletekhez igazodjék”, melynek át kell hatnia az egész kiképzési 
rendszert. 25 Pedig az összhaderőnemi fejlődés nyugati útjának meg lett volna a lehetősége: a 
légierő 1939. január 1-jén önálló fegyvernem lett, 1949. december 1-től a Honvéd Légierő Pa-
rancsnokság már haderőnemi szervezetként szerepelt.26 A Varsó Szerződéshez tartozás azon-
ban számos koalíciós (szovjet) előírás, minta átvételét követelte, így – többek között – a lég-

25 Lásd Szabó József, M. Szabó Miklós: A magyar katonai repülés története 1938-2008. Zrínyi Kiadó. 
Budapest, 2008. 13. old. 

26 Uo. 53.old.
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védelmi és repülő erők összevonását is, melynek eredményeképpen 1957. április 14-én meg-
alakult az Országos Légvédelmi és Repülő Parancsnokság (OLLEP). A haderőnemi szervező-
dés azonban nem szűnt meg, bár a repülőerőknek (ellentétben a nyugati fejlődési modellel) az 
új parancsnoksági rendszerben már eggyel hátrább kellett lépni. A légvédelmi fegyvernem elő-
retörésének azonban nemcsak a szovjet minta volt az alapja (az OLLEP 1957. december 1-jén 
Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) néven27 önálló HM szervezet lett), hanem a ma-
gyar légtérvédelem nemzeti hatáskörbe való átvételének politikai szándéka is. Az OLP 1960. 
november 15-én kivált a HM struktúrából28, de még mindig önálló haderőnemi parancsnok-
ságként látott hozzá a repülő, légvédelmi és rádiótechnikai csapatok korszerű összfegyvernemi 
erővé történő fejlesztéséhez. Az erőfeszítések eredményeképpen a Magyar Néphadsereg 1962. 
január 1-jétől átvette a szovjet csapatoktól Magyarország légtérvédelmét.29 Mindezen idő alatt 
a szárazföldi csapatok vezetését a HM Vezérkara közvetlenül látta el. A hadsereg modernizálá-
sa és minőségi fejlesztése következtében azonban a párt és a kormány hozzálátott a felső szin-
tű vezetés korszerűsítésének is, melynek keretében összfegyvernemi hadműveleti parancsnok-
ságokat hoztak létre. 1961-ben alakult meg Székesfehérváron az MN 5. Hadsereg Parancs-
noksága (MN 5232), majd 1973-ban az MN 1. Honi Légvédelmi Hadsereg (MN 6205), illet-
ve a Csapatrepülő Parancsnokság (MN 8300).30 Az új középszintű parancsnokságok létrehozá-
sa korszerű lépés volt, tükrözte a nemzetközi tendenciákat nyugaton és keleten egyaránt, lehe-
tővé tette a harc, hadművelet összfegyvernemi keretek közötti gyakorlását, az új kihívásokra 
való felkészülést. A csapatrepülő erők létrehozása is megfelelt a NATO és VSZ szabványok-
nak, a 70-es években ugyanis (a vietnami háború után) minden fejlett haderőben megkezdő-
dött a helikopterek tömeges rendszeresítése (a Magyar Néphadseregben a csapatrepülők fej-
lesztése 1966-ban indult, 1978-ban kezdődött a harci helikopterek rendszerbe állítása),31, ame-
lyet tovább erősített a 70-es évek végén, a 80-as évek elején az amerikai haderőben és a NA-
TO-ban megjelent légi-földi koncepció (AirLand Battle Concept). Ugyanakkor a felső szintű 
vezetés-irányítás nem változott, hiszen a szárazföldi csapatok esetében nem jött létre egy egy-
séges „haderőnemi irányítás”, a fegyvernemi csapatokat a vezérkar részét képező főnökségek 
irányították. A légierő vonatkozásában ugyanakkor 1972-ben a HM részeként megalakult egy 
kvázi haderőnemi vezérkar, az MH Légvédelmi és Repülő Felügyelőség, amely a három légi-
erő fegyvernem (repülő, légvédelmi rakéta- és tüzér, rádiótechnikai) közös tevékenységét ter-
vezte és szervezte. A két haderőnem összfegyvernemi irányítása között tehát létrejött egy kü-
lönbség, mert a szárazföldi csapatoknál soha nem alakult ki egy egységes haderőnemi vezetés, 
ezt a tevékenységet mindig a vezérkar látta el. 1961-től pedig Székesfehérvárra hárult az a fel-
adat, hogy a sokcsatornás fegyvernemi vezetésű csapatokat integrált összfegyvernemi haderő-

27 Uo. 61.old.

28 Uo. 75.old.

29 Uo. 80.old.

30 Kiss Jenő: A katonai felső és közép szintű vezetés főbb jellemzői. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves 
a Magyar Honvédség. (Szerk. Holló József, Lugosi József, Markó György). Zrínyi Kiadó, Buda-
pest.2008. 225-236. old

31 Lásd Szabó József, M. Szabó Miklós: I.m. 64.101. és 107.old., valamint Brandt Gyula: A 87. Bakony 
harcihelikopterezred és jogelődjeinek története 1958-2004. Szentkirályszabadja, 2004. 719. old.
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vé „varázsolja” harcban és hadműveletben az egységes hadműveleti vezetés révén. 
1972-től tehát a HM integrált összhaderőnemi vezetést próbált megvalósítani, és a hadmű-

veleti vezetés feladatait két középszintű parancsnoksághoz (MH 5. hadsereg parancsnokság, 
MH Légvédelmi és Repülő Főfelügyelőség) delegálta. Ez a felső szintű vezetési modell lénye-
gében megmaradt a 80-as évek végéig, amelyet a szigorúan centralizált vezetés, a nyugati tí-
pusú haderőnemi vezérkarok hiánya jellemzett. A hadsereg vezetése a honvédelmi miniszter 
kezében összpontosult, aki egyszemélyben látta el az államigazgatási irányítási és parancsnoki 
vezetési funkciókat. A korszerű harc összfegyvernemi koordinációját és szükségszerű integrá-
cióját a hadműveleti szintű funkciókat ellátó közép- szintű parancsnokságoknak kellett ellátni. 

A rendszerváltozás mindjárt egy jelentős vezetési változással kezdődött: politikai döntésre 
a korábbi egységes minisztériumot – fi nn modell alapján – szétválasztották két különálló szer-
vezetté: Honvédelmi Minisztériumra és Magyar Honvédség Parancsnokságára (MHP).32 Ezzel 
a döntéssel elkezdődött a haderő vezetésének soklépcsős átalakítási folyamata, amelyből hi-
ányzott a hosszú távú vízió, dominált az új helyzetnek, majd később a NATO követelmények-
nek való megfelelés szándéka, kényszertényező volt a költségvetési források elégtelensége, il-
letve sokszor megterhelték az aktuális pártpolitikai és katonai-szakmai viták. Az 1989. decem-
beri átalakítás fő szempontja a „civil-katona” szereposztás elválasztása, a haderő feletti polgá-
ri demokratikus kontroll kormányzati feltételeinek megteremtése volt. A képet tovább árnyal-
ta a köztársasági elnöki poszt létrehozása, aki egyben a honvédség főparancsnoka is lett. Ha-
mar kiderült, hogy a szétválasztás nem volt körültekintő, a HM és az MHP viszonyát állan-
dó viták, feszültségek terhelték, és már 1994-től felmerült az integrált védelmi minisztérium 
visszaállításának gondolata, amely végül is 2001-ben valósult meg. A minisztérium közigaz-
gatási és vezérkari blokkjai közötti súrlódások, a HM ismétlődő átszervezései, a kormányza-
ti ciklusonként változó vezetési koncepciók nem segítették az összhaderőnemi szemlélet fej-
lődését.33 A hatástanulmányok hiánya, a ciklusonként változó „átalakítási” kényszer, a kor-
szerű menedzsment módszerek adaptálásának elmaradása több olyan átszervezési „cikk-cak-
kot” hozott, amely rontotta a vezetés-irányítás hatékonyságát, az egységes összhaderőnemi, 
hierarchizált rendszerben való gondolkodást. Ilyen körülmények között természetesen nehéz 
volt beilleszteni az átszervezési tervekbe az olyan új követelményeket, mint a NATO-val való 
együttműködés hatékony struktúráit, az összhaderőnemi jelleg kialakítását, a képesség-alapú 
tervezést, a hatás-alapú műveletek kezelésének vagy az új biztonsági fenyegetéseknek szer-
vezeti hatásait. 

A legtöbb átszervezést a katonai vezetés rendszerében a hadműveleti vezetési tagozat szen-
vedte el, amely szinte minden kormányzati ciklusban alapjaiban változott. Ebben sajnos ben-
ne van az a magyar gondolkodásmód és kultúra is, hogy nem becsüljük a hagyományokat, a 
látványos átszervezéseket előtérbe helyezzük az aprólékos, sok időt igénylő, hatékonyság-ja-
vító szervezeti fi nomhangolásoknál. 1991. november 11-én megszűnt az 5. Hadsereg Parancs-
nokság, felszámolták a hadtestvezetési szintet, és Székesfehérváron létrehozták a Szárazföldi 
Csapatok Parancsnokságát. A légvédelmi és repülőszervezetek vezetésére pedig Veszprémben 

32 Az okokat lásd Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül c. könyvében. Duna International, 2011. 185-227.
old.

33 Részletesen lásd Szenes Zoltán-Tálas Péter: A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a 
haderőreformok 1989-2011. I. rész. Nemzet és Biztonság. 5. évfolyam, 2012. március
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megalakult a Légvédelmi Parancsnokság. A következő nagy átszervezésnél, 1997-ben a két 
parancsnokságot haderőnemi vezérkarrá „emelték”, amelyet a stratégiai felülvizsgálat (1999-
2000) eredményeképpen 2001-ben vissza-alakítottak MH Szárazföldi Parancsnoksággá, illet-
ve MH Légierő Parancsnoksággá. Az utolsó nagy átalakítást a 2007. január 1-jével létrejövő 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság létrehozása jelentette. 

A rendszerváltozás utáni vezetési átalakítások nemcsak a harcvezetési parancsnokságokat 
érintették, hanem kiterjedtek a teljes támogatási és kiszolgálási háttérstruktúrára. A haderő 
csökkentése, a költségvetési források apadása, a VSZ –tagságból fakadó logisztikai felada-
tok megszűnése különösen a hadtáp és technikai biztosítás területén jelentett nagy kényszert 
a struktúra karcsúsítására. A legígéretesebb, nyugati szabványoknak megfelelő (lásd például a 
brit, kanadai vagy a német példákat) átszervezés a logisztikai területen 1990-1991-ben meg-
valósult integrált anyagi- technikai biztosítási rendszer létrehozásával kezdődött, amely 1997-
ben az integrált Logisztikai Főigazgatóság létrehozásával folytatódott, és végül 2001-ben - a 
különböző támogató elemek beépítésével – az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogatá-
si Parancsnokság (ÖLTP) létrehozásával zárult. A rendszer teljes körű vertikális integrációja a 
védelmi felülvizsgálat (2002-2003) után alakult ki, amikor az ÖLTP megkapta a HM HVK J-4 
logisztikai csoportfőnökség feladatait, jog- és hatáskörét, és HM jogosítványokkal rendelke-
ző, közvetlen szervezetként végezte mindkét haderőnem csapatainak logisztikai biztosítását. 
Sajnos a 2006-os átszervezés során- a nemzetközi példákkal ellentétben – a parancsnokságot 
„szétszedték”, és a logisztikai biztosítást, illetve támogatást ma már megint három szervezet 
(MH ÖHP, a HM HVK J-4 csoportfőnökség és a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM 
FHH), a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) jogutódja) végzi. 

Hasonló integrációs folyamatok zajlottak le a híradó és informatikai szakterületen, vala-
mint az egészségügyi szolgálatnál. A rendszerváltozás után folyamatos evolúció eredménye-
képpen létrejött egységes MH Híradó- és Informatikai Parancsnokságot, illetve az MH Egész-
ségügyi Parancsnokságot megszüntették, részeit különböző szervezetekbe beolvasztották. Kü-
lönösen az egészségügyi szakterületen alakult ki sajátos megoldás, amikor 2007-ben a Hon-
védkórházat Állami Egészségügyi Központtá alakították, majd 2011-ben egyetlen integrált 
szervezetté vonták össze, ahol a stratégiai, hadműveleti és csapatvezetési szintek keverednek, 
a polgári, katonai és egyenruhás szervezetek (rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervezetek) 
ellátása összefolyik, a többszöri átszervezés és az erőforrások hiánya pedig jelentősen megne-
hezíti a rendkívül komplex katonai egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtását. Ilyen kö-
rülmények között nyilvánvalóan nehéz elvárni az egészségügyi szolgálattól, hogy a modern 
összhaderőnemi hadviselés egészségügyi követelményeinek megoldásán dolgozzon. 

Jelentős integrációs folyamat zajlott le a katonai felsőoktatás területén, amely tendenci-
ájában összhangban van a nemzetközi megoldásokkal. Az összhaderőnemi gondolkodás el-
terjedése nagymértékben függ az oktatás és kiképzés összhaderőnemi jellegének megerősí-
tésétől, a haderőnemi együttes alkalmazási tudás kialakításától. Ezért mindenütt - mint aho-
gyan ezt az amerikai tapasztalatok például azt mutatják – az összhaderőnemiség kialakítá-
sát az oktatás- képzés területén megtett lépésekkel kezdték. A katonai felsőoktatás integrá-
ciós folyamata (1997, 2000) eredményeként létrejött önálló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen alap- és mester szakon megteremtődtek az összfegyvernemi, a vezérkari kép-
zésben pedig az összhaderőnemi oktatás feltételei. A szakfejlesztés, a karok összevonása, az 
összhaderőnemi tanszék létrehozása és az oktatási tematikák fejlesztése jó feltételeket biztosít 
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az összhaderőnemiség tanításához. Az egyetemi oktatás hatékonyságát azonban – akárcsak a 
középvezetői szinteknél – hátráltatja a gyakori átszervezés, az oktatás-irányítás változásai, az 
erőforrás-hiány, illetve a katonai parancsnokok egyre távolabb kerülése a képzéstől. Magyar-
országon a katonai felsőoktatási intézmények nem a vezérkari főnök (katonai vezetés) aláren-
deltségében működnek, a gyakorlati tapasztalatok képzésbe integrálása, az oktatás gyakorlati-
asságának segítése bonyolult együttműködési és támogatási rendszerekben valósul meg. Ez a 
folyamat tovább erősödött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával.  

A honvédségen belüli összhaderőnemi gondolkodás előretörését az MH ÖHP megalakulá-
sa szimbolizálja legjobban. Bár előremutató szervezési megoldásnak tekinthető a parancsnok-
ság létrehozása, az elmúlt évtizedek tapasztalatai mégis visszafogott lelkesedésre intenek. A 
parancsnokság létrehozásában ugyanúgy megvannak az improvizációs elemek, mint a korábbi 
középszintű vezetési átszervezéseknél. Létrehozásakor a HM-nek az volt az elképzelése, hogy 
egy erős összhaderőnemi vezető szerv létrehozásával csökkenthető a HM HVK szerepe, fel-
adatköre és létszáma, a döntéshozatalban pedig erősíthető a vezérkari főnök tanácsadó szere-
pe. Ugyanakkor ez az ambíció nem jelent meg az MH ÖHP feladatrendszerének, jog- és hatás-
körének megfogalmazásánál. Sőt a kormányváltás után megerősítették a vezérkart, visszaállt 
és megerősödött a csoportfőnökségi rendszer (J-1-től J-7-ig), viszont az új feladatrendszer ki-
alakításánál nem vették fi gyelembe az új rendeltetésű parancsnokság mandátumát. Az integrált 
középszintű vezetőszerv alapító okiratában34 szerepelnek ugyan a képességfejlesztés felada-
tai, azonban nem jelennek meg az összhaderőnemi szabályozás és képességfejlesztés - nyuga-
ton kialakult – teendői. A felállítás óta hiányozik az MH ÖHP működési szabályozása (a pa-
rancsnoksági szervezeti és működési szabályzat miniszteri jóváhagyását nem lehet annak te-
kinteni), a békétől eltérő vezetési rend koncepciója – amelyben az új parancsnokságnak pri-
mer feladatai lennének – nem alakult ki, a jogi és doktrinális hatásköri felhatalmazás elmaradt. 
Bár 2011-12-től megjelentek az új jogszabályok, azonban az új honvédelmi törvény nem ne-
vesíti az MH ÖHP feladatait, a HM Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) pedig 
nemcsak az összhaderőnemiséggel kapcsolatos szervezeti feladatok hiányoznak, de a képes-
ség-fejlesztéseknél, a kiképzésnél és oktatásnál, a doktrína- és szabályzat-fejlesztéseknél még 
csak utalás sincsen a fehérvári parancsnoksággal való nevesített munkamegosztásra.35 A HM 
SZMSZ a stratégiai (összhaderőnemi) szakmai képviseletet a HVK Hadműveleti Csoportfő-
nökséghez telepítette. 36  De az elmúlt öt év sem a nyugodt „építkezés” időszakáról szólt, hi-
szen a parancsnokság élén négy parancsnok állt, háromszor változott szervezete, vezetési- irá-
nyítási rendje, létszáma csökkent.37. Amennyiben pedig az MH ÖHP nem kap megoldható fel-
adatokat, jog- és hatáskört az összhaderőnemi képesség-fejlesztés, kísérletezés és tesztelés, a 

34 Vö. MH ÖHP Alapító Okirata, HM 118/2006 (HK 23) sz. utasítás.

35 A z amerikai tapasztalatok pedig arra intenek, hogy az összhaderőnemi elmélet és gyakorlat csak ma-
gas szintű jogszabályi eszközökkel (törvény, elnöki rendelet, miniszteri határozat) valósítható meg, 
az alacsonyabb szintű összhaderőnemi elképzeléseket, terveket és megoldásokat könnyen kiolthatja 
az újjal szembeni ellenállás, az érdekkülönbségek, a rivalizálás vagy a feltételek hiánya. 

36 Lásd HM Szervezeti és Működési Szabályzat. HM 87/2010 (X.6) sz. utasítás, 92. old.

37 Lásd Tóth Sándor: Összhaderőnemi gondolkodás, korszerű vezetés. Sereg Szemle, X. évfolyam, 
2012. január- március. 8. old. 
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kiképzés és oktatás, a szabályzat- és doktrínaalkotás, valamint kiadás területén, akkor nem tud-
ja hatékonyan ellátni összhaderőnemi műveletben sem a vezetési és funkcionális feladatait. 

Pedig az Összhaderőnemi Parancsnokság létrehozásának gondolata már a második kor-
mányzati ciklus alatti átalakításoknál felmerült38, de azóta sem sikerült egy olyan feladat- és 
hatáskör- megosztást létrehozni a HM HVK és az MH ÖHP között, amely tényleg a száraz-
földi és légierő csapatok hatékony alkalmazását, az összhaderőnemi szemlélet és gondolko-
dás elterjesztését segítené. A harc, hadművelet megvívásához szükséges valamennyi támoga-
tási alrendszer (hírszerzés, megfi gyelés és felderítés; híradás, informatika és információvé-
delem; logisztikai támogatás; egészségügyi biztosítás; személyügyi utánpótlás) központi irá-
nyítása változatlanul megmaradt, az MH ÖHP sikere végső soron tehát a minisztériumi szer-
veken múlik. A korszerű összhaderőnemi műveletek – mint ahogyan ezt Izrael esetében lát-
tuk – azonban nincsenek tekintettel a közép- és felső szintű munkamegosztás problémáira, az 
összhaderőnemi hadműveletben a parancsnoknak a legjobb tudása szerint kell dönteni, a fel-
adatok megoldásához valamennyi képességre a hadműveleti térben van szüksége, függetlenül 
attól, hogy a biztosításáért ki felelős. Csak így veheti fel a siker reményében a harcot.

KÖVETKEZTETÉSEK

A nemzetközi példák elemzése azt mutatja, hogy az összhaderőnemiség elmélete és gya-
korlata igen sokat fejlődött a hidegháború után, és különösen előtérbe került 2001. szeptem-
ber 11 után, az iraki és afganisztáni háborúk tapasztalatai nyomán. Ma az egész világon meg-
fi gyelhető a haderőnemek háborúkban, katonai konfl iktusokban, béketámogató műveletekben 
való közös alkalmazása, hiszen ezt követelik a korszerű hadviselés jellemzői. A sikeres alkal-
mazás érdekében már békeidőszakban olyan szervezeti, vezetési, technikai fejlesztési és be-
szerzési megoldásokat alkalmaznak a modern haderőkben, amelyek hozzásegítik a hadsere-
geket a sikeres összhaderőnemi alkalmazáshoz. A megvizsgált példák azt üzenik, hogy az 
összhaderőnemi gondolkodás elterjesztéséhez reális jövőképre, szervezeti- működési változá-
sokra, az új technikákat, megoldásokat és eljárásokat támogató jogszabályi környezetre, a 
nemzetközi és hazai tapasztalatok folyamatos értékelésére és hasznosítására van szükség. Ma-
gyar vonatkozásban is csak akkor tudunk előrelépni az összhaderőnemi elmélet és gyakor-
lat fejlesztésében, ha – mint ahogyan ez látható volt Izrael esetében – hosszú távú koncepciót 
dolgozunk ki, az elképzeléseket beépítjük a hosszú-, közép- és rövidtávú haderő-fejlesztési és 
kiképzési tervekbe, helyes munkamegosztást hozunk létre a HM szervek és az MH ÖHP kö-
zött. Bár a székesfehérvári parancsnokság – mint ahogyan láttuk ezt az összhaderőnemi témá-
jú konferencián – sokat tehet az összhaderőnemiség fejlődéséért, de egyedül mégiscsak keve-
set érhet el. Ahhoz, hogy megvalósuljon a parancsnokság „korszerű vezetés, összhaderőnemi 
gondolkodás” mottója, az egész honvédség együttes tevékenységére szükség van. Csak ekkor 
válhat az összhaderőnemi gondolkodás és gyakorlat a jövő hadviselésének általános és egy-
öntetű mintázatává.

38 Lásd Végh Ferenc: A Magyar Honvédség feladatai és struktúrája az ezredforduló után, a biztonság 
alakulásának függvényében. Doktori (PhD) értekezés. ZMNE, Budapest 1999. 98.old. A volt MH pa-
rancsnok és vezérkari főnök az Összhaderőnemi Parancsnokság létrehozásának idejét a HM-HVK 
integráció utáni időszakra tette, igaz, akkor még úgy gondolta, hogy a HM-ben megmaradnak a had-
erőnemi vezérkarok is. 
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ELŐSZÓ HELYETT

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága ez év júni-
us 5-én megrendezett tudományos-szakmai konferenciája – véleményem 
szerint – minden szempontból meghatározó eseménye volt jelenkori hazai 
hadtudományi közéletünknek.  

A konferencia témaválasztásának aktualitása, a feldolgozott és közrea-
dott témakörök tükrében megkérdőjelezhetetlen! A tudományos igényes-
séggel felépített, az érthetőséget nagyszerűen elősegítő szemléltetéssel tá-

mogatott, szakmailag autentikus, és a kifogástalanul magas színvonalon felkészült előadók ál-
tal megtartott előadások jól szolgálták a rendezvény célkitűzésének megvalósulását. 

E vonatkozásban egyébként, a konferencia egyik legfontosabb üzenetét én abban látom, 
hogy a hadtudomány eredményes, hatékony művelésének biztosítéka napjainkban is az el-
mélet és gyakorlat egységének megvalósulásában keresendő!

Fontos tehát és a tudományág fejlődése, társadalmi hasznossága szempontjából elengedhe-
tetlen, hogy az elméleti és gyakorlati területeken dolgozó szakemberek alaprendeltetésből adódó 
tevékenységüket, egymással szoros együttműködésben egymást segítve és támogatva végezzék! 

A konferencia résztvevőjeként, a fentiekben leírtak okán, az egyébként jókor és főleg jó hely-
színen megtartott rendezvény sikeréhez szeretnék néhány, olyan gondolatom közreadásával 
hozzájárulni, melyek a hadtudomány vonatkozásában, annak jelenkori hazai helyzete és tudo-
mányági viszonyrendszere megítélése tekintetében segíti, illetve segítheti a már említett tudo-
mányági fejlődést és társadalmi hasznosulást biztosító közös gondolkodást.

A HADTUDOMÁNYRÓL MAGYAR SZEMMEL2

Helyzetértékelés

A magyar hadtudomány mai helyzetét és fejlődésének tendenciáit alapvetően azok az át-
alakulások határozzák meg, amelyek az elmúlt két évtizedben, a világban, térségünkben, illet-

1 A szerző, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Katonai Vezetői Mesterkép-
zési Szak szakalapító szakfelelőse, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási-dékánhelyettese.

2 A szerzőnek, e témakörben hasonló tartalommal írása jelenik meg – várhatóan ez év harmadik ne-
gyedév folyamán – a Magyar Tudomány című folyóiratban, melynek célja, a magyar tudományos 
közélet informálása, tájékoztatása, a hadtudomány tudományági fejlődésének és társadalmi haszno-
sulásának helyzetéről.

PROF. DR. SZENDY ISTVÁN EZREDES1: 
EGY KONFERENCIA MARGÓJÁRA
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ve hazánk külső és belső körülményeiben végbementek. Ezek, a társadalom egészére ható és 
annak valamennyi szegmensében érvényesülő folyamatok, a tudományág területén olyan át-
alakulásokat, módosulásokat és végső soron új kihívásokat eredményeztek, melyek a magyar 
hadtudományi közélet szereplőinél a „küldetés” rangjára emelték a diszciplína elmélete és 
gyakorlata – kor követelmények szerinti – megújításának szükségességét.

A folyamat, melynek mozgatórugója e törekvés, immár közel húsz éve tart. Különféle tu-
dományos műhelyek, tudós társaságok és testületek tagjai külön-külön és együtt, szimpóziu-
mokon, konferenciákon, illetve tudományos publikációkban igyekeztek és igyekeznek ma is, 
a hadtudomány helyét, szerepét, tárgyát, fogalomrendszerét, illetve struktúráját a valós, vagy 
valósnak vélt társadalmi (felhasználói, alkalmazói) igényekkel harmonizációban megfogal-
mazni, vagy újrafogalmazni.3 E tevékenység önmagában tulajdonképpen üdvözlendő, hiszen 
a tudomány akkor szolgálja az embert, illetve a társadalmat, ha a valós és aktuális igények, 
megoldásához nyújt jól felhasználható, hatékony elvi és gyakorlati megoldásokat, úgy, hogy 
közben a jelentkező kihívásokra történő eredményes válaszadáson túl az élet egy adott terüle-
tén segíti az eligazodást és a fenntartható fejlődést.

Azt, hogy a magyar hadtudomány e megújítási, megújulási periódusának mely szakaszában 
tart nehéz lenne ma megmondani, hiszen jól érzékelhetően, a tudományág tekintetében, annak 
minden területe – az egyébként normálisnak tekinthető önfejlődést biztosító ütemtől eltérő, 
nem egy esetben szélsőséges kilengéseket is produkáló – mozgásban van.

Hazánkban, a hadtudományban, a rendszerváltozást követően viszonylag gyorsan megkez-
dődött a korábbi ismeretrendszer, terminológia és struktúra átalakítása, mely folyamatot a tu-
domány önfejlődése törvényének gyakorlatban történő érvényesülésén túl, döntően, a nyuga-
ti katonai kultúra elméletének és gyakorlatának szükségszerűen teljes körű megismerési, vala-
mint alkalmazásra vonatkozó igénye iniciált.

A hadtudomány – jellegéből és feladataiból adódóan – mindig szoros kapcsolatban állt más 
tudományterületekkel, illetve tudományágakkal. E tudományági jellemző az utóbbi tizenöt év-
ben – tartalmát tekintve – a létező kapcsolatrendszer kiszélesedéséhez vezetett/ vezet (példá-
ul: új tudományszakok létrejötte), egyúttal pedig a gyakorlatban a hadtudomány funkcionális 
gazdagodását eredményezi.

Az egyetemes tudomány fejlődési és funkcionális tendenciáit vizsgálva, meghatározóan 
érvényesülő tényként kell elfogadnunk, hogy napjainkban bármely tudományág eredményes 
működésének egyik alapfeltétele, a hazai és nemzetközi tudományos kutatási rendszerhez/
rendszerekhez történő – minden területre kiterjedő, a kreativitást ösztönző és egyúttal az inno-
vációs folyamatokat elősegítő – aktív integrálódás.

Figyelembe véve, hogy a hadtudomány teljes terjedelmű művelésére csak azok az államok 
képesek, melyek rendelkeznek az ehhez szükséges feltételek mindegyikével (politikai, gazda-
sági, katonai stb.), felvethető a kérdés: Célszerű e, a „kis országok” kutatóinak alapkutatások-
kal foglalkozni, vagy elsősorban a „nagyok” által feltárt tudományos eredmények adaptálásá-

3 Az utóbbi néhány évben, e vonatkozásban fi gyelemre méltó publikációkat jelentettek meg: Dr. Ács 
Tibor ny. ezredes, Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, Dr. Gőcze István alezredes, Prof. Nagy 
László ny. ezredes, Prof. Szabó Miklós ny. altábornagy akadémikus. 
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ra törekedjenek? Illetve, vagy emellett, fi gyelemmel az adott ország lehetőségeire, valamint 
igényeire, mekkora mértékben és mélységben fordítsák fi gyelmüket a nemzeti értékek védel-
mét biztosító részletekre?

A realitásokból kiindulva – úgy vélem – Magyarországnak és a hazánkhoz hasonló mére-
tű országoknak, a hadtudomány terén is alapvetően a nagyhatalmak (elsősorban persze a szö-
vetségeseik) hadikultúráját, illetve hadtudománya elméletét és gyakorlatát célszerű fi gyelem-
be venni. Ugyanakkor azonban – és ezt alapelvnek tartom – mindent meg kell tenni, a nemze-
ti specifi kumok alapján kialakított és funkcionáltatott saját (esetünkben magyar) hadtudomány 
(hadikultúra) megőrzése, fejlesztése és elméleti, gyakorlati művelése érdekében.

A rendszerváltozást követő években hazánk fokozatosan visszatért a nyugat–európai civi-
lizációs kultúrkör értékrendjéhez, illetve a NATO teljes jogú tagja lett. Szeretném azonban le-
szögezni, hogy ezek az események, egy ígéretes jövő elérését biztosító fejlődési folyamat dön-
tő fontosságú mozzanatai voltak. A varázslat hatása elmúlt, és természetesen csoda sem tör-
tént. A magyar hadügy, annak elméleti és gyakorlati oldala ugyanazokat a szimptómákat mu-
tatja, mint amelyek napjainkban országunk és társadalmunk egészére jellemzők. 

Mindezekre fi gyelemmel, követendőnek azt tartanám, hogy a nyugati hadikultúra képvi-
selőinek, gondolkodóinak, teoretikusainak nézeteit, elveit, valamint az ezek nyomán kiala-
kult gyakorlatot, a hazai hadtudományi műhelyek napjainkban is, tudományosan megalapozott 
rendezőelvek szerint – maximális fi gyelemmel a létező feltételekre és lehetőségekre – anali-
zálják és szintetizálják, majd ha az, célszerű, felelősséggel és kellő körültekintés mellett adap-
tálják. A hangsúly – a felelősségen, a célszerűségen és persze a kellő körültekintésen van, 
amely egyúttal a hatékony alkalmazhatóságot és fi nanszírozható költségkihatást is jelent.

Minden más esetben nemzeti megoldásokra kell törekednünk, olyanmódon, hogy az, ha-
zánknak és fegyveres erőnknek mindenkor biztos alapul szolgálhasson honvédelmi-, nemzet-
védelmi-, valamint NATO szövetségesi tagságunkból adódó műveleteink, sikeres és eredmé-
nyes végrehajtásához.

A hadtudomány egyetemes, azonban egyáltalán nem egységes! Abban, a nemzeti specifi ku-
mok is megjelennek, amelyek aztán visszahatnak a tudomány egységes egészére és annak al-
kalmazására.

Átgondolva, az utóbbi közel két évtized diszciplínát érintő történéseit, szeretném hinni (né-
hány aggasztó jelenséget szándékosan feledve), hogy nem volt és ma sem lehet egy pillana-
tig sem feladat, hogy nemzeti hadtudományunkban – valamiféle újat erőszakoló törekvésnek 
engedve – elvetve, lerombolva mindent, újra építkezzünk. Bölcsebben tesszük, ha kellő átgon-
dolás mellett megőrzünk mindent, ami időtálló, értékes és jó; ugyanakkor – természetesen tu-
dományos igényességgel beépítjük a tudományág ismeretrendszerébe mindazt az újat, mely a 
jövő szempontjából annak sikerességét, továbbá alkalmazói, felhasználói oldalról – a szüksé-
gesség és hasznosság okán – nélkülözhetetlenségét eredményezi.

A fentiekben közreadott gondolatok tükrében meggyőződéssel vallom, hogy Magyarorszá-
gon nem egy gyökeresen új hadtudományt kell teremteni, hanem a meglevőt – a létező és valós 
értékei megőrzése mellett – továbbfejleszteni, gazdagítani.
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GONDOLATOK A DISZCIPLÍNÁRÓL

A hadtudomány a fegyveres küzdelem gyakorlatából született és elsősorban, döntően, a 
hadviselés tapasztalatainak általánosítása nyomán fejlődött, úgy, hogy e folyamat során mind-
végig meghatározó szegmense volt, és az ma is társadalmi létünknek. A kezdetben mindent 
egybefogó (tudományok feletti) tudomány, a fi lozófi a differenciálódása már az ókorban bekö-
vetkezett, és elmondhatjuk, hogy a hadtudomány az elsők között lépett az önálló fejlődés út-
jára. A hadjáratok első leírásaitól, majd a háború és a hadviselés módjainak megismertetésére 
szentelt első könyvektől hosszú út vezetett napjainkig. A mában is jól ismert tudományelméle-
ti- és rendszertani struktúra, a hadtudomány végleges kialakulásának folyamatában kristályo-
sodott ki, a XVIII. század végére, illetve, a XIX. század elejére. 

Alapvetően, erre a történelmi időszakra tehető, a tudományág művelői körében annak a 
napjainkig élő törekvésnek a kezdete is, melynek eredményeként, időről-időre – az aktuális, 
vagy annak ítélt, esetleg hitt, társadalmi igények hatására hivatkozással – újra és újra defi niál-
tatott a hadtudomány.

A helyzetértékelésben bemutatott, és – véleményem szerint – napjaink nemzeti hadtudo-
mányában érvényesülő tendenciák is oda vezettek, hogy az előző mondatban leírt jelenség, is-
mét időszerű kihívásként, illetve feladatként jelentkezett. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt 
évek során e vonatkozásban, számos kísérlet tanúi lehettünk. Az akarat (a személyes és cso-
portos egyaránt), érzékelhetően olyan fogalom-alkotás megvalósítására irányult, mely a válto-
zó, átalakuló világunkban, a kor kihívásaira és elsősorban a magyar társadalom (benne a hazai 
tudományos közélet) elvárásaira hatékony, tartalmas és egyúttal elfogadható megoldás lehet. 

Ezt, az egyébként nem kis felelőséggel párosuló tevékenységet, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) Hadtudományi Bizottsága és köztestületi tagsága II. Tudományos 
konferenciáján,4konszenzussal elfogadott állásfoglalás léte okán sem tekinthetjük befejezett-
nek. Sőt biztosak lehetünk benne, hogy akár a közeljövőben – a jobbítás és a tökéletesítés 
szándékától vezérelve – újabb és újabb fogalmi értelmezéseken vitatkozhatunk. Ez persze így 
van rendjén, sőt így természetes, … csak hát, … - van itt egy-két olyan tényező, amelyek alap-
vető, meghatározó fontosságáról egy pillanatra sem feledkezhetünk meg!

Itt van rögtön az egyik: a hadtudomány centrális területe, - a lényege (ettől az ami!), de mer-
jük kimondani a tárgya – az elmúlt másfél, két évtized összes hatásának és változásának tükré-
ben is – napjainkban is a fegyveres küzdelem. Az a fegyveres küzdelem, - és ez a második döntő 
tényező, amely ha adott viszonyok között a gyakorlatban érvényesül „velejéig politika”.5 

A tények makacs érvek, és úgy vélem, hogy a fenti két állítás történelmileg is igazolt.

4 A konferencia 2006-ban a következő tartalommal defi niálta a hadtudományt: „A hadtudomány az 
emberiség létét és biztonságát fenyegető kihívások és veszélyek ellen alkalmazott katonai erők és esz-
közök sikerét meghatározó elméleti tételek és gyakorlati tapasztalatok összefoglaló ismeretrendsze-
re.”

5 „A politika egy komplex társadalmi jelenség, mely létével, illetve funkcionális működésén keresz-
tül a társadalmak (országok, nemzetek, illetve országok és nemzetek alkotta szövetségek), továb-
bá a társadalmakat alkotó különböző csoportok érdekeit érvényesíti, céljaik, megvalósítását teszi 
lehetővé békés, vagy erőszakos eszközök alkalmazásával.” In.: Miller, David (ed.): The Blackwell 
Encyclopaedia of Political Thought. Oxford,: Blackwell, 1991. p. 371-372.
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Világunkat az összetett, a bonyolult és veszélyeket hordozó társadalmi mozgások jellemzik. 
Ha azonban van bátorságunk, az egyébként közhelyszerű szlogen mögé kukkantani, és merünk 
szembenézni az objektív tényekkel, van esélyünk az ok-okozati összefüggések megértésére. A 
helyes diagnózis fél siker a gyógyuláshoz. A sikeres probléma-felismerést azonban, csak ak-
kor követheti a hatékony-probléma megoldás, ha e folyamat során tevékenységünket mindvé-
gig ugyanaz a konzekvens, logikus gondolkodás vezérli. Ekkor és csakis ekkor leszünk képe-
sek a társadalmunkban zajló folyamatokat kontrolálni, illetve hatékonyan kezelni, végső soron 
komplex biztonságunkat garantálni, illetve fejlődésünket fenntartani.

Meggyőződésem, hogy amikor korunk hadtudományának elméletét és gyakorlatát tesszük 
vizsgálat tárgyává, ugyanígy kell eljárnunk.

Ebből kiindulva, célszerű szembenéznünk a következőkkel: 
1. A XX. század utolsó évtizedeiben, jelentős mértékben megváltoztak a létünkre és biztonsá-

gunkra ható veszélyforrások és ezek a változások napjainkban is tapasztalhatók. 
2. E veszélyforrások tükrében sajnos ma még nem zárható ki a lokális és regionális háborúk, 

valamint a katonai erővel megoldani kívánt konfl iktusok veszélye. Figyelemmel a Föld kü-
lönböző térségeiben létező, konkrét országokhoz köthető katonai műveleti képességekre és 
ezeknek a biztonság komplex rendszerében elfoglalt helyzetére, el kell ismernünk, hogy 
lokális és regionális méretű katonai műveletekkel – mint végső politikai megoldással – a 
jövőben is számolnunk kell.

3. Az utóbbi közel két évtized lokális, regionális válságait vizsgálva megállapítható, hogy azok 
kezelésében (különösen a globális hatással bírók esetében!) mindig jelen van a háborús, vagy 
válságreagáló katonai műveleteket folytató nemzeti, vagy szövetséges fegyveres erő, amely 
birtokolt képességei alkalmazásával, fegyveres küzdelemmel teljesíti küldetését.

A leírtakat alapul véve, azt gondolom, korunk hadtudománya megítélése tekintetében akkor 
járunk el helyesen, ha nyomatékosítjuk a társadalmi köztudatban, hogy az elsősorban és min-
denek előtt, a fegyveres küzdelem természetére, lényegére és tartalmára, a fegyveres erők ké-
pességeire, a hadviselés eszközeire és módjaira, továbbá azok támogatására, illetve biztosítá-
sára vonatkozó ismeretek rendszere, amely napjainkban főként a tudományos előrelátáson ala-
pulva fejlődik. 

Viszonyrendszere más tudományágakkal sajátos, hiszen saját hatékonysága biztosítása ér-
dekében fi gyelembe veszi, önállóan elemzi és katonai szempontok sokaságán keresztül, érté-
keli azok részeredményeit, eredményeit.

A hadtudomány funkcionális működése is specifi kus, ugyanis amikor megalkotja, kidol-
gozza – például – egy konkrét fegyveres erő szervezetét, kiképzési rendszerét, illetve alkalma-
zásának műveleti formációit, akkor minden esetben annak a társadalmi közösségnek, csoport-
nak az igényeiből, célkitűzéseiből indul ki, amelynek a szolgálatában áll.

A fegyveres küzdelem egyébként társadalmi jelenség is – és mint ilyen – komplex megis-
meréséhez és kezeléséhez valójában át kell lépnünk a hadtudomány kereteit, hiszen azt, nem-
csak annak tudományági síkon érvényesülő törvényei, hanem a társadalom, sőt a létező anyagi 
világ működését biztosító általános törvények szempontjából is vizsgálni kell.

Valójában emiatt elengedhetetlen, hogy a tudományág elméleti és gyakorlati szakemberei, 
ne csak saját területüknek legyenek avatott, professzionális művelői hanem, tudományosan 
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megalapozott széles látókörrel rendelkezve, az összefüggések egymásráhatásának rendszeré-
ben azt is jól kell ismerniük, hogy a hadtudomány miért és miként szerves része és bizonyos 
értelemben alakítója, a társadalmi lét más területén megvalósuló emberi tevékenységeknek.

Ebből a kontextusból kiindulva, vagy erre fi gyelemmel célszerűnek tartom megemlíteni, 
hogy a hadtudomány, a kutatása tárgyát, tudományági természetét és rendeltetését tekintve – 
a technikai és technológiai tudományterületi jellemzőivel együtt is – társadalomtudomány.6

„VIRIBUS UNITIS (EGYESÜLT ERŐVEL)”

Veszélyes, kockázatos, kihívásoktól és látszólag kezelhetetlen konfl iktusoktól terhes világ-
ban élünk!

Biztonsági környezetünk ma, még fő vonalaiban sem hasonlít azokhoz a prognózisokhoz 
melyeket, a múlt század kilencvenes évtizednek első felében – nemzetközi, illetve hazai – el-
ismert és kevésbé elismert biztonságpolitikai-, gazdasági- és politikai szakértők napjainkra jó-
soltak. A hidegháború, a „nagy” szembenállás korszaka ugyan véget ért, de egyúttal megindul-
tak olyan – az esetek többségében a történelmi múlt „rendezetlenségei” által is determinált7– 
lokális és regionális társadalmi mozgások, melyek a századforduló időszakában, már globáli-
san és igen erőteljesen éreztették hatásukat. A geopolitikai- és geostratégiai helyzet a várako-
zásokkal ellentétben nem egyszerűsödött, sőt olyan biztonsági kihívások, illetve veszélyforrá-
sok jelentek meg, vagy aktivizálódtak, melyek hatásai napjainkban is érvényesülnek. 

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) szuperhatalmi szerepvállalása ellenére, a világ nem 
vált egypólusúvá – sőt, napjainkra egyértelműen behatárolhatók glóbuszunkon azok, a töb-
bé-kevésbé már valóságos hatalmi központok8melyek meghatározó társadalmi elitje, a nyu-
gati-civilizációs kultúrkörhöz tartozó társadalmak által elképzelt – a fenntartható fejlődésü-
ket biztosító és garantáló – elmélettől, illetve gyakorlattól eltérő „jövő-képben” gondolkodik.

Mára sajnálatos módon bebizonyosodott, hogy a fajunk egészét fenyegető globális bizton-
sági kihívásokra, az emberiség nem tud, vagy kontinentális, regionális és nem egy esetben lo-
kális érdekei, érdekeltségei okán nem képes, esetleg nem is akar egységes válaszokat adni, il-
letve megoldásokat találni.

Valójában biztonságfelfogásunk sem egységes. Jelen írásomban nem célom a napjainkban 
létező biztonságelméletek valamilyen rendezőelvek alapján történő elemzése, de azt feltétle-
nül szükségesnek tartom megjegyezni, hogy működő világunkban egyszerre van jelen és érvé-
nyesül, a komplex-, valamint a konzervatív biztonságelmélet- és gyakorlat.

Ez a tény földünkön – az emberiség egésze vonatkozásában – már önmagában megosztott-
sághoz vezet. Ezt az alaphelyzetet aztán tovább bonyolítja, a kontinentális, regionális és loká-
lis specifi kumokként megjelenő politikai, gazdasági, szociális, etnikai és történelmi jellemzők 
által motivált közösségi tudat, helyesebben annak leképződése, az éppen létező történelmi kor-
szak aktuális időszakában, a mában.

6 Multidiszciplináris jellemzőjénél fogva egyébként lehetne akár önálló rendszertani kategória is, az-
az önálló tudományterület!

7 Közép- és Közép-Kelet Európában biztosan. 

8 BRIC országok
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Hazánk, a NATO és az Európai Unió (EU) tagjaként természetesen részese a fentiekben le-
írt, regionálisan, kontinentálisan és globálisan zajló, érvényesülő folyamatoknak. Ebből adó-
dóan azt is természetesnek kell elfogadnunk, hogy miközben nemzetállami érdekeink érvé-
nyesítése mellett, vagy helyesebben azzal együtt, hatékonyan támogatjuk a szövetségeseink-
kel együtt vallott és vállalt közös értékeink védelmét, illetve érdekeink megvalósítását, aköz-
ben szembesülünk mindazokkal a fenyegetésekkel és kockázatokkal, melyek magyar társadal-
munk, valamint államunk biztonságát9veszélyeztetik.

Az nemzetünk, hazánk, de végső soron az emberiség fennmaradásának is garanciális ele-
me, hogy a biztonságunkat veszélyeztető kihívásokra időbeni és hatékony válaszlépések meg-
tételével reagáljunk. Ennek a konfl iktuselhárító, konfl iktuskezelő tevékenységnek az alapvető 
eszköze, a küldetéstudattal bíró tudásalapú társadalmi fejlődés fenntartása. Véleményem sze-
rint, ennek a társadalmi cselekvési folyamatnak a sikeres megvalósulásában a hatékonyan mű-
ködő, illetve működtetett tudományok töltik be a „motor” szerepét.

Komplex biztonságelméletünk- és gyakorlatunk katonai szegmensének társadalmi igénye-
ket és elvárásokat kielégítő funkcionálása, elképzelhetetlen nemzeti hadtudományuk hatékony, 
eredményes és innovatív működése, működtetése nélkül.
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