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BEVEZETŐ

Magyarország jelenlegi biztonság- és véde-
lempolitikai törekvéseinek, távolabbi am-
bí_ ciószintjeinek megértéséhez, védelmi 
elkötelezettségének komplex vizsgálatához 
célszerű áttekinteni a nemzetközi szövetsé-
gesi rendszereket, az európai államok közötti 
regionális szerveződések gyökereit, kialaku-
lását és fejlődésének lépéseit. Ezen keresztül 
pontosabban megérthetjük a rendszerváltást 
követő hazai biztonságpolitikai törekvések 
változását, áttekinthetjük a nemzeti védelem-
politikai célokat. Az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete1 és az Európai Unió2 gazdasági 
válságokra és katonai konfl iktusokra adott 
válaszainak kronológiai vizsgálatával, a kihí-
vásokhoz igazodó cselekvésváltozatok rövid 
áttekintésével átfogó képet kapunk az elmúlt 
évtizedek világ- és európa-politikai történé-
seiről.

A NATO és más szövetségi rendszerek ál-
tal készített biztonságpolitikai elemzések, ka-
tonai stratégiák által megfogalmazott irány-
elvek, valamint feladatszabások (javaslatok) 
ismerete lehetővé teszi a nemzeti képességek 
fejlesztési irányainak és az együttműködés 
rendjének vizsgálatát mind a tagállamokkal, 
mind a regionális partnerekkel.

1 Észak-atlanti Szerződés Szervezete - North-Atlantic 
Treaty Organization - NATO

2 Európai Unió - European Union - EU

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiá-
ja 2012 (MNKS2012) a Működési környezet 
fejezetében így foglalja össze a biztonság és 
annak katonai feladatai komplex értelmezé-
sének lényegét: „A biztonság nem katonai 
vetületeinek egyre inkább megnő a fontossá-
ga, ez ugyanakkor nem jár együtt a katonai 
tényezők szerepének csökkenésével. A Magyar 
Honvédség feladatainak sikeres végrehajtását 
döntően befolyásolják azok a körülmények, 
amelyek között küldetését végre kell hajtania. 
Csak a biztonsági környezetből fakadó kihí-
vások, Magyarország szövetségi tagságából 
és a ratifi kált nemzetközi egyezményekből 
eredeztethető jogok és kötelezettségek, a had-
erő várható alkalmazásának jellemzői, vala-
mint a rendelkezésre álló anyagi és humán 
erőforrások fi gyelembevételével lehet a szük-
séges képességeket meghatározni.” [1]

Célszerű tehát a nemzeti katonai képes-
ségek fejlesztését folyamatában vizsgálni 
illetve felülvizsgálni, a megfogalmazott mó-
dosítási igényeket/javaslatokat következe-
tesen véghezvinni a szövetségi és regionális 
keretek közötti nemzeti érdekérvényesítés 
sikerének érdekében. Az MNKS2012 meg-
fogalmazza a Magyar Honvédség perspek-
tivikus képességeit is: „A Magyar Honvéd-
ségnek rendelkeznie kell az ország fegyveres 
védelméhez szükséges képességek alapjaival, 
hogy a biztonsági környezet romlása esetén 
lehetőség legyen ezek célirányos fejlesztésé-
re. A nemzeti önerőt Magyarország NATO-

GULYÁS ATTILA ŐRNAGY:
HAZÁNK BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖRNYEZETE 
VÁLTOZÁSAINAK KRONOLÓGIAI ELEMZÉSE 

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSELLENES HARC 
TÜKRÉBEN (I. RÉSZ)
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vállalásait is fi gyelembe véve, tervszerűen és 
fokozatosan kell fejleszteni.” [1, p. 6.]

Érdemes tehát ennek a rendelkezésnek 
mentén elkezdeni a biztonsági környezet 
vizsgálatát. A tudományos közlemény első 
részében a világ- és európai biztonságfelfo-
gás vizsgálatával az aszimmetrikus és hibrid 
fenyegetéseket, a nemzetközi terrorizmus el-
leni NATO és EU szervezetek erőfeszítéseit – 
elsősorban a hazai műhelyek tudományos ku-
tatásaira alapozva, történeti síkon – kutatom.

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGPOLITIKAI 
KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI

NATO védelmi és biztonsági irányelveinek 
fejlődése, átalakulása

A II. világháborút lezáró békekötési folyama-
tok alapjaiban vetítették előre egy politikai és 
katonai értelemben is létjogosultsággal ren-
delkező nemzetközi szövetség megalakulását. 
A NATO 1946. évi washingtoni megalapításá-
nak célkitűzéseit az Észak-atlanti Szerződés 
foglalja magában. Ennek értelmében a tag-
államok minden politikai és katonai eszközt 
igénybe vesznek a tagországok szabadságának 
és a biztonságának megőrzése érdekében. A 
NATO a kollektív védelem eszköze. Az ala-
pító államok – tíz európai és két tengerentúli 
(Amerikai Egyesült Államok és Kanada) or-
szág – célja szövetségi keretek között az Alap-
okmány 5. Cikkelye alapján egymás kölcsö-
nös (politikai és katonai) megsegítése.

A Szovjetunió és szatellit államainak szö-
vetsége a Varsói Szerződés (VSZ) a NATO 
ellensúlyozására alakult meg 1955-ben. Ezzel 
vette kezdetét a hidegháború néven elhíresült 
történelmi korszak (1946-1991), amelyben a 
szembenálló felek – az immáron kétpólusúvá 
vált világrend keretei között – elsősorban nuk-
leáris, másodsorban hagyományos fegyverar-
zenáljaik fejlesztésével próbáltak katonai he-
gemóniát elérni, illetve a törékeny (vélt, vagy 
valós) katonapolitikai egyensúlyt fenntartani.

A hidegháborúnak a Szovjetunió felbom-
lása (1991) vetett véget, melynek egyenes 
következménye volt az egypólusú (más meg-
közelítésben multipoláris) világrend kiala-
kulása, ami a biztonságpolitikai környezet, 
egyben a nemzetközi kapcsolatok gyökeres 
átalakulását eredményezte. A kontinenseken 
átívelő két óriási katonai erőblokk közti ál-
landó feszültség megszűnése egy békésebb 
világ képét vetítette előre, ezért a NATO 
megkezdte politikai és a stratégiai céljainak 
újrafogalmazását annak érdekében, hogy 
megfeleljen új nemzetközi szerepének.

Az 1990. július 5-6-án Londonban tar-
tott NATO találkozót követő állásfoglalás 
az alábbiak szerint fogalmazott: „Felismer-
jük, hogy az újjáalakuló Európában minden 
egyes nemzetállam biztonsága elválasztha-
tatlanul kapcsolódik a környező, a szomszé-
dos államok biztonság- és védelempolitikai 
törekvéseihez. A NATO-nak olyan szövetség-
gé kell válnia, ahol az európai államok, Ka-
nada és az USA együtt fáradoznak a közös 
védelem kialakításán, ezen keresztül egyfajta 
új együttműködést alakítanak ki Európa ösz-
szes nemzetével. A NATO-nak segítő kezet 
kell nyújtania azon Kelet-európai országok-
nak, akik korábban, a hidegháború folyamán 
ellenségnek nyilváníttattak.” [2]

Az 1991. évi római csúcstalálkozón elfo-
gadásra került a NATO új Stratégiai Koncep-
ciója3, valamint a Béke és Együttműködési 
Nyilatkozata4, amely az egykori Szovjetunió 
és a jugoszláv utódállamok támogatását, illet-
ve a velük való új együttműködés kialakítá-
sának kereteit rögzítette. Az 1994. január 10-
11-én Brüsszelben tartott csúcsértekezleten 
elfogadták a Partnerség a békéért program 
PfP5 alapdokumentumát, valamint megfogal-
mazásra került az Összhaderőnemi Alkalmi 

3 NATO Strategic Concept 1991
4 Rome Declaration of Peace and Cooperation
5 Partnership for Peace PfP
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Harci kötelék (CJTF6) katonai koncepciója. 
A CJTF szinte azonnal alkalmazásra is ke-
rült, a Balkán-félszigeten már folyamatban 
lévő katonai műveletek időszakában7.

A NATO védelmi koncepcióinak átgon-
dolására azért is szükség volt, mert a hazánk 
déli határa mentén húzódó több nemzet kö-
zösségéből kialakított állam, Jugoszlávia 
területén a szerb, a horvát, a bosnyák és az 
albán kisebbség nemzetiségi, vallási, poli-
tikai és katonai villongásai nyílt fegyveres 
konfl iktussá szélesedtek. A vérengzés meg-
fékezése céljából – az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) felhatalmazását követően 
– a NATO katonai műveletekbe kezdett, majd 
a béke kikényszerítését követően jelentős 
katonai erőket állomásoztatott a térségben a 
béke megszilárdítása, fenntartása érdekében 
(UNPROFOR8, IFOR9 és SFOR10). 

Az ENSZ Alapokmányának VII. fejezeté-
ben megfogalmazott felhatalmazás alapján 
– hangsúlyozva, hogy a hazánk déli határai 
mentén kialakult politikai, gazdasági insta-
bilitás jelentős biztonsági kockázatot jelent 
Magyarország számára, ezért kiemelt fi -
gyelmet és azonnali válaszlépéseket igényel 
– az Országgyűlés a 112/1995 és 114/1996. 
számú határozatok elfogadásával hazánk is 
csatlakozott a délszláv műveletekhez egy 

6 Combined Joint Task Force
7 A PfP kezdeményezéshez – melynek az akkori NATO 

tagállamokon kívül 23 további nemzet is tagjává vált 
– hazánk 1994. február 8-án csatlakozott, így az első 
PfP-gyakorlaton már magyar tisztek és altisztek is 
részt vehettek. 1995-ben már hazánk területén is PfP-
gyakorlat került végrehajtásra (Cooperative Light 95, 
az Újdörögdi/Tapolca-környéki gyakorlótereken), 
ahol a Magyar Honvédség tervező főtisztekkel, vala-
mint egy századerejű kötelékkel vett részt (a szerző is 
részt vett e gyakorlaton).

8 UNPROFOR – United Nations Protection Force 
1992-1994

9 IFOR – UN Implementation Forces 1995-1996
10 SFOR – Stabilization Forces

műszaki kontingenssel (MH Magyar Műsza-
ki Kontingens) [3].

Az 1997. májusi párizsi csúcstalálkozón 
világpolitikai szempontból is jelentős előre-
lépés történt, ahol megszületett az alapdoku-
mentum az Orosz Föderáció (OF) és a NATO 
kapcsolatáról. A felek ebben kinyilvánították, 
hogy az OF és a NATO együttműködése új 
szakaszába lép, melynek elemként megalakí-
tásra került a NATO-Orosz Állandó Tanács11.

Az ugyanebben az évben megrendezett 
madridi csúcstalálkozó hazánk számára tör-
ténelmi fordulópontnak bizonyult, hiszen – 
másik két PfP-országgal, Csehországgal és 
Lengyelországgal egyetemben – teljes jogú 
tagként meghívásra kerültünk a NATO-ba, 
amely a kötelezettségeken túl jelentős poli-
tikai, ezen belül katonapolitikai előnyökkel 
járt/jár, alapjaiban változtatva meg ezzel Ma-
gyarország biztonsági státuszát. Az erőfeszí-
téseknek és eredményes csatlakozási tárgya-
lásoknak köszönhetően 1999 márciusában 
hazánk felvételt nyert a világ legnagyobb 
katonai szövetségébe. Fontos kiemelni, hogy 
már a jelölti státusz eléréséhez is rögös út 
vezetett, amelynek folyamán számtalanszor 
bizonyítanunk kellett elkötelezettségünket. 
Ilyen volt például a délszláv műveletek si-
kere érdekében tett katonai alegység felaján-
lása, a szövetséges csapatok akadálymentes 
átvonulásának biztosítása, a nemzeti légtér 
megnyitása, vagy befogadó nemzeti támoga-
tás nyújtása.

Az 1999. év további jelentős változásokat 
is hozott a Szövetség életében, hiszen az áp-
rilis 23-24-i washingtoni csúcstalálkozón – a 
NATO alapításának 50. évfordulója megün-
neplésén túl – az új Stratégiai Koncepció12 [4] 
is elfogadásra került. Ebben az alapvető célok 
– azaz a tagnemzetek szabadságának és biz-
tonságának együttműködésre épülő, politikai 

11  NATO-Russia Permanent Joint Council
12  NATO Strategic Concept 1999
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és katonai értelemben vett szavatolása – nem 
változtak, ugyanakkor megfogalmazták a 
kapcsolódó biztonsági feladatokat a tagnem-
zetek biztonságpolitikája, a nyílt konzultáció 
és az elrettentés tématerületein. Deklarálták 
továbbá, hogy hagyományos fenyegetés, 
totális háború (mint ahogyan a hideghábo-
rú időszakában tervezték, modellezték) kis 
valószínűséggel prognosztizálható, azonban 
egyes államok, etnikumok közti feszültsé-
gek, fegyveres konfl iktusok – elsősorban 
azok gazdasági, szociális, vallási és politikai 
különbségei miatt – előfordulhatnak. Fel kell 
készülni az ennek következtében kialakuló 
esetleges válsághelyzetek politikai és katonai 
megoldására.

A Stratégiai Koncepció 1999. évi aláírásá-
val a tagállamok – immáron Magyarország 
is – elkötelezték magukat a határaikat meg-
védeni képes, a NATO szövetségesi kötel-
meinek is megfelelő haderő fenntartásában 
és fejlesztésében, valamint kinyilvánították 
a válságreagáló műveletek13 létjogosultságát 
is. A dokumentum felismeri és megfogalmaz-
za az atom-vegyi-biológiai fegyverek terje-
désének veszélyforrásait, a technológiai for-
radalom által generált újítások integrálásának 
szükségességét a hadiipari termelésbe, illetve 
ezen keresztül prognosztizálja a különleges 
fegyverek és fegyverrendszerek újabb gene-
rációjának elterjedését [5].

A veszélyforrások között, a 24. pontban 
megfogalmazásra kerül, hogy „a Szövetség 
biztonságára hatással lehet a terrorizmus, 
a szabotázs és a szervezett bűnözés is”. A 
NATO felismeri, hogy a bipoláris világrend 
felbomlását követően felgyorsult globalizá-
ció hatásai és az ehhez kapcsolódó szociális, 
politika és gazdasági folyamatok aszimmet-
riái jelentős befolyással lehetnek a Szövetség 
tagállamainak biztonság- és védelempoliti-
kai fejlődési irányaira. A változások katonai 

13  CRO – Crisis Response Operations, más néven: non-
Article-5-crisis-response-operations No5CRO

válaszlépéseket is követelhetnek, hiszen a 
nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító és 
a hagyományos fegyverek terjedése, a legális 
és illegális migráció, a szervezett bűnözés ha-
tárokon, illetve földrészeken átívelő terjedése 
már nem csak közvetetten, de közvetlenül is 
veszélyezteti nem csak a tagországokat, de a 
világ minden államát. A biztonsági kihívá-
sok nagyobb része immáron nem a világ egy 
meghatározott államából, vagy államok kö-
zösségéből indul ki, azaz a korábban megszo-
kott ellenségkép már nem defi niálható egy-
értelműen. Az országhatárokon és óceánokon 
átívelő technológiai folyamatok, gazdasági 
és politikai változások eredményeképpen 
az „ellenség” már nehezen, vagy egyáltalán 
nem azonosítható, határolható körül, ezért az 
ebben a környezetben kialakult konfl iktusok 
döntő többsége már nem kezelhető a korábbi 
– katonai szempontból a tömeghadseregekre 
épülő – műveleti eljárásmódokkal. Nyilván-
valóvá vált, hogy a fenyegetés-percepció 
nem köthető adott nemzetállam, valamely 
tagország, vagy akár a Szövetség területi ha-
táraihoz.

Az 1999. évi Stratégiai Koncepcióban te-
hát megjelentek azok a biztonságpolitikai 
elemek, amelyek a 2001. szeptember 11-i 
terrorcselekményeket követően a Szövetség 
azonnali reagálását tették lehetővé az úgy-
nevezett aszimmetrikus hadviselés jegyében. 
Az ennek szellemében kezdett „modern” há-
borúnak az elsődleges jellemzője immáron 
nem a harc megvívásának módja (nukleáris, 
vegyi, vagy biológiai fegyverek, a hagyo-
mányos hadviselésben alkalmazott erők és 
eszközök tömeges alkalmazása), hanem az 
úgynevezett hálózati hadviselés14 jelleg. Fel 
kell ismerni, hogy bár összefüggő gazdasági, 
politikai és társadalmi kapcsolódások mindig 
is léteznek, azonban az Internet robbanássze-
rű fejlődésével, a globalizáció hatásai követ-

14  Hálózati hadviselés – Network Centric Warfare
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keztében e hálózatos kapcsolatok egyre szer-
teágazóbb, egyre magasabb szinten integrált 
hálózatokká fejlődnek. Ezzel párhuzamosan 
újabb gazdasági, politikai, társadalmi, etnikai 
és vallási feszültségen alapuló, egyre intenzí-
vebben jelentkező konfl iktusok és biztonsági 
kihívások megjelenésével is számolni kell. 
Ez a katonai gondolkodásmódra is jelentős 
hatást gyakorol, hiszen reagálni kell a – glo-
balizálódó hálózati rendszerek által nyúj-
tott lehetőségeket maximálisan kihasználó 
– szervezett nemzetközi terrorista hálózatok 
(például az al-Kaida, a síita Hezbollah, az 
Iszlám Állam ISIL, korábban az északír IRA) 
által jelentett növekvő fenyegetésre.

Az „Global War On Terrorism” (GWOT) 
koncepciója a manhattani ikertornyok elpusz-
títása, a Pentagonra és más kiemelt amerikai 
célpontokra mért csapásokat követően ke-
rült kimunkálásra. Lényege, hogy az USA 
– közösen a NATO tagországokkal – a világ 
bármely pontján harcolhat a nemzetközi ter-
rorizmus ellen. Más megközelítésben tehát 
új típusú háború kezdődött távol az USA és 
a NATO tagországok földrajzi határaitól. Ez 
a fordulópont az úgynevezett távolsági had-
viselés időszakának kezdete is, melynek lé-
nyege, hogy a konfl iktushelyzeteket, a krízist 
vagy a háborús cselekményeket távol az USA 
és a NATO tagországok területétől akár föld-
résznyi távolságra oldják meg, illetve vívják 
meg, sok esetben a csíráiban szüntetve meg a 
lehetséges fenyegetések forrásait. A távolsági 
hadviselés eredményei jelenleg az afganisztá-
ni, korábban az iraki hadszíntér harci cselek-
ményeinek viszonylatában vizsgálhatóak [6].

A 2002. évi prágai csúcstalálkozó záródo-
kumentuma már határozottabban fogalmazta 
meg üzenetét, mint bármely korábbi, hasonló 
dokumentum. Ennek alapján e régi, de újon-
nan megjelenő arctalan veszéllyel, a terro-
rizmussal szemben katonai szempontból is 
más jellegű felkészülés, műveleti tervezés és 
végrehajtás szükséges, a korábban jól bevált 
hagyományos eljárásokat újra kell gondolni. 

A prágai csúcstalálkozó zárónyilatkozatá-
nak 3. pontja az alábbiak szerint fogalmaz: 
„a NATO Stratégiai Koncepciója alapján 
elfogadtunk egy széleskörű intézkedéscso-
magot, hogy növeljük katonai egységeink 
biztonságát, megőrizzük nemzeteink és terü-
leti egységünket bármely veszéllyel szemben. 
Mai döntésünk kiegyensúlyozott és hatékony 
képességcsomagokat eredményez a Szövet-
ségen belül, így a NATO magasabb szinten 
lesz képes támogatni műveleteit és válaszokat 
megfogalmazni a terrorizmus, a tömegpusztí-
tó fegyverek terjedése és terjesztésének kihí-
vásaira.” [7]

A 2001. szeptemberi események megráz-
ták a Szövetséget és nyilvánvalóvá vált, hogy 
a nemzetközi válságok, a terrorizmussal 
szembeni katonai és nem katonai (rendvé-
delmi, igazgatásrendészeti, pénzügyi/gazda-
sági, szociális, stb.) válaszlépések azonnali 
megfogalmazása szükséges, amelyből a ka-
tonai erő alkalmazása csak egyetlen elem, 
jóllehet szerepe a többi között meghatározó 
lehet. Más megközelítésben tehát az 5. Cik-
kely hatályba léptetésével a Szövetség tag-
jai jól reprezentálták az egységet, azonban 
az ellenségkép megfogalmazása már közel 
sem volt olyan egyszerű feladat, mint a hi-
degháború időszakában. Az USA területén a 
nyugati civilizáció ellen végrehajtott támadás 
következtében került előtérbe az a felisme-
rés, hogy a NATO-nak egy azonnal, illetve 
rövid felkészülési idővel bevethető/telepíthe-
tő gyorsreagálású alegységet szükséges lét-
rehoznia, amely képes az azonnali katonai 
válaszlépésekre bármely a Szövetséget ért 
támadás esetén. A fenti elképzelés alapján 
a NATO Reagáló Erői (NRF15) szárazföldi, 
légi és tengerészeti alegységekből kerülnek 
összeállításra, és a teljes műveleti készenlétet 
2006 októberére érik el. Az NRF kezdemé-
nyezés időtálló és eredményes koncepciónak 

15 NRF – NATO Response Forces
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bizonyult, az elmúlt években hazánk is több 
alkalommal – valamely hagyományos szá-
razföldi komponens elemmel – vett részt a 
misszióban, amely napjainkban már külön-
leges műveleti komponenssel is rendelkezik.

A Prágai Képességcsomag (PCC16) a 
NATO folyamatos megújulási folyamatá-
nak részeként a vegyi, biológiai és nukleáris 
fegyverek, a felderítő, hírszerző és célmegje-
lölő rendszerek (ISTAR17), valamint a légi 
szállítási képességek és a műveleti logiszti-
ka területén fogalmaz meg cselekvési kény-
szert. A kijelölt területek kiemelését, illetve 
priorizálását a NATO feladatrendszerek át-
tekintésével, az egyes elemek újra rangso-
rolásával oldották meg. A csomag keretében 
Magyarország is jelentős, négy évre szóló 
fejlesztési vállalást tett, valamint bejelentette 
védelmi költségvetésének növelését is. 

Az erőfeszítések további eredményeként 
elfogadásra került a Terrorizmusellenes 
Együttműködési Terv18, amely a Szövetségen 
belüli terrorizmusellenes műveleteket hiva-
tott összefogni, a tagországok közti együtt-
működést kialakítani. A terrorizmus elleni 
harcban új frontot nyitva, a zárónyilatkozat 
4.d pontja a következőket szögezi le: „a ter-
rorizmus, amit kategorikusan elutasítunk és 
minden megjelenítési formájában elítélünk, 
súlyos és egyre növekvő veszélyt jelent nem 
csak a Szövetség tagnemzeteire, területi 
egységére és katonai erőire, de a nemzetkö-
zi biztonságra is. Eltökélt szándékunk, hogy 
harcoljunk a terrorizmus ellen, széleskörűen 
és sokoldalú válaszok megfogalmazásával.”

A 2001. szeptember 11-i események, majd 
az azt követő prágai csúcstalálkozó tehát át-
vezette a Szövetséget egy új biztonsági ki-
hívásokkal teli, ezekre újabb megoldásokat 

16 PCC – Prague Capability Commitment
17 ISTAR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 

and Target Acquisition
18 Terrorizmusellenes Együttműködési Terv – Partner-

ship Action Plan against Terrorism

igénylő világba. Nyilvánvalóvá vált, a NATO 
és az EU tagállamainak védelme újabb biz-
tonságpolitikai elméletek kidolgozását is 
igényli a történelmi szempontból egyáltalán 
nem új veszélyforrással, a terrorizmussal 
szemben.

A következő időszak (2002 - 2010 között) 
NATO csúcstalálkozóin folytatódott a Prágá-
ban megfogalmazott célok elérésére törekvő 
államok csoportjának integrációja, újabb ta-
gok csatlakozása, a kiemelt veszélyforrások 
elemzése, a tapasztalatok feldolgozása és a 
hatékony válaszok megfogalmazására való 
törekvés. A NATO katonai műveletein belül 
a prioritás eltolódott a preventív műveletek 
irányába. Az USA publikálta azon országok 
listáját, amelyek területén – álláspontjuk 
alapján – a nemzetközi terrorista csoportok 
menedékre, hátországra lelnek, így veszélyt 
jelentenek nem csak az adott ország társa-
dalmi, gazdasági, szociális és katonai beren-
dezkedésére, hanem a nemzetközi közösség 
államainak biztonságára is [8].

A 2004. évi isztanbuli csúcstalálkozón 
elfogadott Terrorizmusellenes Munkaprog-
ram19 végrehajtása a világgazdaság negatív 
folyamatainak hatására új lendületet kapott. 
E dokumentum a bevezetőjében leszögezi: „a 
NATO kifejleszt egy új csúcstechnikán alapu-
ló képességet, katonai erőinek és a polgári la-
kosságának terrorista műveletek elleni védel-
mére”. A program feladatokat határoz meg a 
védelem különböző területein, mint például 
az incidens menedzsment, vagy a saját erők 
védelme és megóvása. A hálózatalapú rend-
szerek tekintetében lépéseket sürget a Szö-
vetség felderítő, hírszerző és célmegjelölő 
képességének (ISTAR) fejlesztése, valamint 
az egyéni biometrikus azonosítás területén. A 
munkaprogram kihangsúlyozza a nemzetközi 
különleges műveleti erők szerepét a terroriz-
mus elleni fellépésekben: „felismerve, hogy a 

19 Defence against terrorism program of work (DAT 
POW)
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különleges műveleti erők vezető szerepet töl-
tenek be a terrorizmus ellenes harcban, ezért 
e munkaprogramnak létfontosságú összete-
vőjét alkotják. (...) E munkaprogram támo-
gatja egy olyan adatbázis kialakítását, amely 
a NATO különleges műveleti erőinek terro-
rizmus ellenes tevékenységeit rögzíti.” [9]

A 2008-ban kezdődött világgazdasági vál-
ság hatására a NATO nemzetek, a katonai 
költségvetéseket is érintő, jelentős forrás-
megvonásokkal voltak kénytelenek szem-
benézni, amely hátrányosan befolyásolta 
a tagországok biztonságpolitikai céljainak 
elérését, katonai rendszereik fenntartását és 
fejlesztését, ezen keresztül a NATO egészé-
nek védelmi képességszintjét. A válság el-
mélyülésével, annak társadalmi, politikai és 
katonai hatásainak súlyosbodásával, a nem-
zetközi terrorizmus elleni harc fokozatosan 
csúszott hátrébb a Szövetség napirendjén an-
nak köszönhetően, hogy biztonságot nagyban 
befolyásoló, egyre sürgetőbb problémákkal 
kellett foglalkozni20.

A nemzeti védelem és a nemzeti biztonság 
fogalmai már korábban eltávolodtak egymás-
tól, hiszen a nemzeti biztonság halmazába 
nem csak a katonai védelem eszközei, esz-
köztára értendő bele, de a társadalmi és gaz-
dasági változások eredményeképpen létrejö-
vő, egyre élesebben jelentkező folyamatok 
(a nemzeti stratégiák alapján: a terrorizmus, 
migráció, környezetszennyezés, atom-vegyi-
biológiai fegyverek terjedése, stb.) is.

A forrásmegvonások időszakában tehát is-
mét indokolttá válik áttekinteni a Szövetség 
védelmi összképességét, valamint az ezt al-
kotó elemeket, majd a kényszerű racionalizá-

20 A 2008-as évektől a rakétavédelmi program került 
előtérbe, később a kibervédelmi koncepció kidolgo-
zása, majd a Líbiai eseményeket követően az „Okos 
Védelem SD” és a közös képességfejlesztés kérdése 
került fókuszpontba. Ezek a területek azonban nem 
vonták el a teljes fi gyelmet a nemzetközi terrorizmus 
elleni közös fellépés igényéről.

lás keretein belül olyan képességcsomagokat 
kialakítani az egyes nemzeti haderők szint-
jén, amelyek a megfelelő válaszokat képesek 
adni a globálisan meglévő és fokozatosan ter-
jedő aszimmetrikus, illetve hibrid válaszokat 
igénylő kihívásokra.

A nemzeti képességcsomagok kialakítá-
sát támogatta a NATO Különleges Műveleti 
Koordinációs Központ (NSCC21), a későbbi 
NATO Különleges Műveleti Parancsnokság 
(NSHQ22) adatbázis-rendszerének létreho-
zása, amely a nemzetközi terrorizmus elleni 
harc katonai vonatkozású tapasztalatainak, 
a különleges műveleti erők műveleti eljárá-
sainak, eredményeinek összegyűjtésére és 
feldolgozására szolgál. Ez képezi alapját a 
későbbiekben a különleges műveleti követel-
ményszintek, a doktrinális háttér, az úgyne-
vezett hatályos műveleti utasítások23 megfe-
lelő szintű kialakításának.

A világgazdaságban bekövetkezett kedve-
zőtlen folyamatok, valamint az ezekkel pár-
huzamosan jelentkező biztonsági kihívások 
tették szükségessé egy megújult Stratégiai 
Koncepció megalkotását, amely a 2010. ok-
tóberi lisszaboni csúcsértekezleten került 
bemutatásra. Az új koncepció alapvetően há-
rom pillérre24 – mint a kollektív védelem, a 
válságkezelés és az együttműködésen alapu-
ló biztonság megteremtése – épül. Figyelem-
mel a feladatok szövetségen belüli megosz-
tására, a résztvevők az alábbi állásfoglalást 
fogalmazzák meg: „a NATO-nak rendelkez-
nie kell az alapvető gazdasági, katonai és hu-
mán erőforrásokkal, hogy véghezvigye külde-
tését, amely létfontosságú a Szövetség népei 
és területének egysége érdekében. Ezeket az 

21 NSCC – NATO SOF Co-ordination Center
22 NSHQ – NATO SOF Headquarters
23 Hatályos Műveleti Utasítások - Standard Operational 

Procedures SOP
24 Collective defence, Crisis management, Cooperative 

security
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erőforrásokat a leghatékonyabban és a leg-
célravezetőbb módon kell felhasználni.” [10]

A fenti kinyilatkoztatás jelentőségét az 
úgynevezett Arab Tavasz Észak-afrikai meg-
mozdulásai, valamint a Líbia elleni szövetsé-
gi műveletek igazolták. A NATO nemzetek – 
a rendelkezésre álló, korábbiaknál szűkösebb 
erőforrások fi gyelembe vételével – külön-
böző komponensekből álló képességcsoma-
gokat állítottak össze és alkalmaztak a valós 
műveletek végrehajtása folyamán.

A világsajtóból Okos Védelem (SD25) né-
ven ismert koncepció a 2012. évi chicagói 
csúcstalálkozón került bemutatásra. Ennek 
egyik célja a tagállamok katonai képessége-
inek fejlesztése arra az alapvetése alapozva, 
hogy a tagnemzetek többsége – az USA ki-
vételével – önállóan nem képes teljes spekt-
rumú (szárazföldi erők, légierő, tengerészeti, 
valamint különleges műveleti erők) védelmi 
erőket fenntartani a területvédelemre és a 
szövetséges műveletek támogatására. Ez – az 
akkor rendelkezésre álló biztonságpolitikai 
elemzések alapján – nem is volt indokolt, 
hiszen a stratégiai koncepciókban egyértel-
műen kinyilatkoztatták, hogy a NATO nem 
készül totális háborúra a föld más nemzetei 
ellen.  Sokkal inkább valószínűek a ka-
tonai szempontból kisebb, aszimmetrikus, 
hibrid besorolású, regionális konfl iktusok, 
amelyek megelőzésére, kialakulása esetén 
kezelésére kell felkészülni elsődleges fel-
adatként. A NATO főtitkára 2012. február 04-
én elhangzott beszédében ezzel kapcsolatban 
a következőképpen fogalmaz: „a NATO fo-
lyamatban lévő műveletei valós időben valós 
összetevőkből összeállított erők által kerül 
végrehajtásra, amely fejleszti képességeinket 
a közös feladat végrehajtás érdekében. Ez így 
van nem csak a 28 NATO tagnemzet közös 
munkájában, de partnernemzeteinkkel való 
kapcsolatainkban is. Öt nemzet vesz részt a 

25  SD – Smart Defence

Líbiai műveletekben, hét NATO tagnemzet 
Koszovóban és huszonkét tagnemzet Afga-
nisztánban. Ez olyan értékes tapasztalatszer-
zés, amit nem hagyhatunk eltékozolni. Ezért 
szükséges az Okos Védelem programjának 
olyan kiegészítése, amelyen keresztül integ-
rált módon mozgósíthatóak a NATO erőfor-
rásai. Az Összekapcsolt Haderők Kezdemé-
nyezés tehát egyedülálló módon növelheti 
szövetségünk hatékonyságát, a közös feladat 
végrehajtást. Jelenleg három tevékenységi 
terület azonosítható, ahol e kezdeményezés 
eredményesen elkezdhető: a képzések és ki-
képzések területe, a gyakorlatok számának 
növelése – elsősorban a NATO Reagáló Erői 
gyakorlat keretében – és a rendelkezésre álló 
technológiai újdonságok nagyobb arányú al-
kalmazása.”[11]. Az Összekapcsolt Haderők 
Kezdeményezéshez hazánk is csatlakozott, 
amely hatással volt a nemzeti missziós fel-
készülésekre, és a NATO Reagáló Erőinek 
gyakorlatain történő részvételre egyaránt.

A terrorizmussal kapcsolatban a chicagói 
csúcsértekezletről kiadott deklaráció ismétel-
ten rögzíti, hogy a terrorizmus léte – bármely 
megjelenési formájában is jelentkezik – nem 
fogadható el. Az Összekapcsolt Haderők 
Kezdeményezés továbbá leszögezi: „vége-
zetül pedig kijelenthető, a különleges műve-
leti erők támogatni fogják az Összekapcsolt 
Haderők Kezdeményezést. A NATO újonnan 
megalakított Különleges Műveleti Parancs-
noksága nagyon fontos szerepet játszik a 
tagországok különleges műveleti erői közötti 
művelettervezés és koordináció megvalósítá-
sában.” [12]

A közelmúlt kiemelt nemzeti eseménye 
volt, hogy 2013. szeptember 13-15. között 
Budapesten ülésezett a NATO Katonai Bi-
zottsága. A bizottsági ülésen áttekintésre ke-
rül a NATO jelenlegi afganisztáni szerepvál-
lalása és a NATO harcoló erőinek kivonulását 
követő időszak műveleti szerepvállalása. 
„Magyarország támogatja a Kapcsolt Erők 
Kezdeményezés égisze alatt megfogalma-
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zott elképzeléseket, amelyek meghatározzák, 
hogy a nemzeti haderők milyen tevékenységet 
folytatnak 2014 után, a chicagói védelmi cso-
magban megfogalmazott „NATO-erők 2020” 
cél elérése érdekében. A Kapcsolt Erők Kez-
deményezés és az Okos Védelem kapcsolatá-
ban rögzítésre került: alapvetésként azt kell 
meghatározni, mit várunk el a NATO-erőktől, 
azaz milyen feladatokra kell felkészíteni őket. 
Fontos, hogy a tervek elsősorban rövidtávon 
minél reálisabbak legyenek, míg hosszú távon 
széles körű sikereket lehet elérni a rövid és 
középtávú projektek eredményeire alapozva. 
Mindehhez azonban elengedhetetlen a prog-
ramokhoz alkalmazkodó előzetes költségve-
tés készítése.” [13]. Nemzeti oldalról kinyil-
vánításra került, hogy a Magyar Honvédség 
részvétele a 2015-ben Afganisztánban indu-
ló új, NATO-vezetésű kiképző és tanácsadó 
műveletekben indokolt és nagy jelentőséggel 
bír. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy hazánk 
szempontjából rendkívül fontos Koszovó és 
a Nyugat-Balkán biztonsági helyzetének ala-
kulása is.

A katonai bizottság áttekintette a 2014-
2015. évek várható legfontosabb feladatait is. 
A magyar tervezés alapján 1000 fős missziós 
létszám-ambíciószint további fenntartásának 
keretében hazánk szeretne mind nagyobb 
szerepet vállalni a balkáni térség biztonsá-
gának fenntartásában, ennek megfelelően 
Magyarország növeli alegységeinek számát a 
koszovói és a boszniai missziókban.

A NATO átalakulása alapvetően függ a 
világ biztonságpolitikai környezetének válto-
zásától, más szavakkal ok-okozati kapcsolat 
fi gyelhető meg a nemzetközi biztonsági kör-
nyezet változásai és a Szövetség perspekti-
vikus átalakítása, megfogalmazott válaszai 
között. Ebben az értelemben a képességfej-
lesztés folyamata és eredményei, kitűzött 
céljai is illeszkednek a világ- és katonapoliti-
kai történések folyamatába. A NATO válasza 
tehát szövetségi környezetünk biztonságpo-
litikai változásaira a közös képességfejlesz-

tésre épülő védelem koncepciója. Katonai 
vonatkozásban – az aszimmetrikus, hibrid 
fenyegetések tekintetében – a nemzetközi 
terrorizmus elleni közös fellépés is jelentősen 
profi tál a képességfejlesztés folyamatából, 
azaz a hagyományos és a különleges műve-
leti erők képességeinek fejlesztésével újabb 
lehetőség nyílik meg a válságszituációk ka-
tonai kezelésére az erők és eszközök integrált 
alkalmazásával.

A 2013. december 11-12-én Washington-
ban rendezett „Forging the future together” 
konferencián a 28 tagország képviselői pró-
bálták megfogalmazni a jövőképet a NATO 
számára. Egyetértés alakult ki, hogy az Okos 
Védelem és az Összekapcsolt Haderők Kez-
deményezés folytatása hosszú távú lehető-
séget biztosít a ma még előre nem látható 
biztonsági kockázatokra adandó válaszok 
területén [14]. A perspektivikus biztonsági 
kockázatok feltérképezésének legcélraveze-
tőbb módja egy kutatássorozat (workshop) 
tervezése és végrehajtása, amellyel a közép-
és hosszú távon (2030-ig, illetve azt követő 
időszakban) jelentkező biztonsági kihívások 
körvonalazhatók. A NATO Stratégiai Elő-
retekintés (SFA26) kutatásainak eredményeit 
fi gyelembe kell venni az Okos Védelem és 
az Összekapcsolt Haderők Kezdeményezés 
átalakítása esetén is. Az SFA tehát komplex 
biztonsági jövőképet modellez, melynek fel-
dolgozása megkönnyíti a műveleti tervezést 
(NATO Védelmi Tervezési Folyamat NDPP27) 
és a későbbi felkészülést. További szövetségi 
kutatást igényel a Jövőbeli Szövetségi Műve-
letek Keretprogramja (Framework for Future 

26  Strategic Foresight Analysis. A vizsgálat célja, hogy 
folyamatosan meghatározásra kerüljenek a – világ-
politikai, a szociális, a katonai, stb. – változások 
mozgatórugói, világosan rámutassanak a folyamatok 
esetleges változtatási igényeire (gyengeségeire/erős-
ségeire) és ezen keresztül nagy valószínűséggel elő-
jelezhetőek legyenek a kimeneti (elvárt) eredmények.

27 NATO Defence Planning Process
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Alliance Operations FFAO28). A stratégiai 
végcél a NATO FORCES 2020 (NF2020) 
dokumentumban rögzített képességek eléré-
se, mely egyben a NATO további átalakulá-
sának záloga is. Ebben az értelemben tehát 
az SFA-n és az FFAO-n keresztül megha-
tározott, kitűzött végállapot a vizionált, tá-
voli célt szimbolizálja, amely eléréséhez az 
NDPP az eszköz. Az SD biztosítja a lehetősé-
gét a fejlesztési folyamatok hatékonyságának 
növelésére, míg a tagállamok lehetőségeinek 
fi nomhangolásában CFI jelenti az eszközt. A 
NATO képességfejlesztés tehát a tagállamok 
szintjéről kiinduló, alulról építkező és fejlődő 
folyamat29. 

A különleges műveleti erők tekintetében 
– a NATO Különleges Műveleti Átalakítási 
Kezdeményezés NSTI30 keretében – az Ösz-
szekapcsolt Haderők Kezdeményezés kere-
teit is fi gyelembe véve a közös különleges 
műveleti kiképzések, gyakorlatok számának 
és szintjének növelésével, a különleges mű-
veleti légi komponensek kialakításával és fel-
fejlesztésével, a földi szenzorrendszerek, va-
lamint az infokommunikációs rendszerekre 
épülő felderítő/hírszerző, vezetési és irányí-
tási rendszer (például a BICES31 keretében) 
fejlesztésével lehet elérni a távoli célokat. 

Általánosságban kijelenthető, mivel a rö-
vid távú biztonsági kihívások is folyamato-
san változnak, nagyon nehéz megbízható 
állásfoglalást kialakítani a NATO jövőbeli 
feladatairól, az ehhez szabott vezetési és irá-
nyítási rendszeréről és a végrehajtó erőkről, 
a tagállamok képességcsomagjainak javasolt 

28 A Jövőbeli Szövetségi Műveletek Keretprogram 
(NATO FFAO) célja, hogy megfogalmazza a képes-
ségalapú Szövetség – a stratégiai okmányokban rög-
zített – fő műveleti feladatait a meghatározott ambí-
ciószinteknek megfelelően.

29 Bottom-up process
30 NATO SOF Transformation Initiative
31 Battlefi eld Information Collection and Exploitation 

System

átalakításairól és azok alkalmazásainak pers-
pektivikus lehetőségeiről. 

A jelenlegi tudományos kutatások és elő-
jelzések alapján a következő két évtized-
ben az alábbi biztonsági kockázatokkal kell 
szembenéznünk (súlyozás és a teljesség igé-
nye nélkül): az energiabiztonság kérdései; az 
atom-vegyi-biológiai fegyverek terjedése, a 
hagyományos fegyverek és fegyverrendsze-
rek kereskedelmének bővülése; a szegény-
ség, a legális és illegális migráció; a környe-
zetbiztonság kérdései; a szervezett bűnözés 
térnyerése; a terrorizmus további terjedése, 
szélsőséges fanatikus csoportok, államok tér-
nyerése; a technológiai újításokat alkalmazó 
különleges fegyverek és fegyverrendszerek 
kereskedelmének bővülése [15].

Az Európai Unió védelmi és biztonsági 
irányelveinek fejlődése

A II. Világháborút követő időszakban, az 
európai államok részleges felszabadulását 
követően vált csak igazán nyilvánvaló le-
hetőséggé egy valódi, az európai államokat 
tömörítő szövetség létrehozása. Az Európa 
Tanács megszületésével (1949) megkezdő-
dött folyamat elsősorban gazdasági egység 
kialakítására törekedett, amely együtt járt a 
politika kapcsolatok kiszélesítésével is.

Az Európai Gazdasági Közösség (EGK), a 
mai Európai Unió elődszervezete, a megújult 
Európa politikai és gazdasági szerveződése 
megalapításának közvetett célja – gazdasá-
gi célok kitűzésén és elérésén keresztül – a 
totális európai háború elkerülése. Az alapító 
tagországok, Belgium, Franciaország, Hol-
landia, Luxemburg, Németország és Olasz-
ország között egyre élénkebb politikai és 
kereskedelmi kapcsolatok indultak be, és az 
országok közötti gazdasági szabályzók egy-
ségesítése is megtörtént. 

A hatvanas évek gazdasági fellendüléséhez 
hozzájárult, hogy a tagországok között meg-
szűnt a vámfi zetés, megvalósult a termékek 
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és áruk szabad áramlása, valamint az élelmi-
szer termelés közös szabályozása hatására 
megszűnt a korszakot jellemző élelmiszerhi-
ány. 1973-ban újabb három európai ország, 
Nagy-Britannia, Írország és Dánia csatlako-
zott az EGK-hoz. Elfogadták az első regioná-
lis politikai egyezményt, amelynek keretében 
megkezdődött a tagországok hátrányosabb 
régióinak gazdasági (infrastruktúra fejlesz-
tése és munkahelyteremtés) felzárkóztatása. 

Az átalakuló Európa politikai és gazda-
sági folyamatainak hatására újabb európai 
országok (Görögország, Spanyolország és 
Portugália) csatlakoztak a közösséghez, majd 
1986-ban megszületett az Egységes Európai 
Okmány32 szerződés, amely rögzítette alapja-
it a – hat évre tervezett – közös programnak. 
Ennek célja, hogy a tagországok közötti egy-
séges piac létrehozásával, a termékek szabad, 
vámmentes áramlásának biztosításával előse-
gítse a bimbózó európai integrációt.

Az 1989. évi események, a berlini fal le-
omlása, és a Szovjetunió Kelet-európai 
„glasznoszty és peresztrojka”33 politikája 
inspiráló időszak volt a fejlődő EU számára, 
a politikai változások eredményképen létre-
jövő új, szabad államokkal történő kereske-
delmi lehetőségek lendületet biztosítottak a 
politikai és gazdasági kapcsolatok további 
fejlődéséhez [16]. Maastrichtban aláírásra 
került az Európai Unió létrehozásáról szóló 
egyezmény, melynek eredményeként 1993-ra 
megvalósult az áruk, szolgáltatások, szemé-
lyek és tőke szabad áramlása. Kialakult az 
egységes európai piac.

Az új együttműködési programban szere-
pelt először a közös kül- és védelmi politika 
is [17]. A Maastrichi Szerződés második fe-
jezetének 24 (2) cikke leszögezi: „Az Unió a 

32  Single European Act
33  Glasznoszty jelentése: nyíltság. A Szovjetunióban 

1985-től alkalmazott politikai irányzat a politikai és 
gazdasági korlátozások feloldására. A peresztrojka 
társadalmi-gazdasági reformcsomag.

külső tevékenységeire irányadó elvek és cél-
kitűzések keretében közös kül- és biztonság-
politikát folytat, határoz meg és hajt végre, 
amely a tagállamok közötti kölcsönös poli-
tikai szolidaritás továbbfejlesztésén, az ál-
talános érdekű ügyek azonosításán és a tag-
államok fellépései között egyre növekvő fokú 
összhang megvalósításán alapul.” [18]

A közösség kül- és biztonságpolitikai kon-
cepciójának fő feladatait az EU a Petersbergi 
Nyilatkozat (PNy) alapján defi niálta. A PNy 
által meghatározott katonai feladatok között 
szerepelt a humanitárius szerepvállalás, a 
béketámogató, valamint – válsághelyzetben 
– harci feladatok ellátása és a béketeremtés 
is [19].

1998-ban a Saint Malo-i angol-francia 
csúcsértekezleten fektették le az európai kö-
zös védelmi politika alapjait felhatalmazást 
adva az irányelvek kidolgozására. 1999-től 
az Európa Parlament döntései határozták 
meg az európai közös kül- és biztonságpoli-
tika34 részének tekintett európai biztonsági és 
védelmi politikát35. Az irányelvek átgondolá-
sát és kibővítését, elsősorban a volt jugoszláv 
tagköztársaságokban kialakult válság, majd 
háborús állapotok is befolyásolták, amely 
kapcsán a tagországoknak be kellett látniuk, 
hogy az EU határai mentén kialakuló válság-
gócok jelentős befolyással bírnak nem csak 
az EU határnemzeteire, de az EU egészének 
biztonságára. Nyilvánvalóvá vált immáron az 
EU tagországok számára is, hogy az új év-
század elején a kollektív védelem kérdésköre 
háttérbe szorul, az elsődleges feladat sokkal 
inkább a kialakult válságok hatékony és ered-
ményes kezelése, ez fogja jelenteni a valós 
kihívásokat.

A délszláv események miatt kiemelt hang-
súlyt kapott az Európai Unió biztonságára 

34 Európai közös kül- és biztonságpolitikai irányelvek – 
Common Foreign Security Policy (CFSP)

35 Európai biztonsági és védelmi politikai irányelvek – 
European Security and Defence Policy (ESDP)
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közvetlenül veszélyt jelentő legális és ille-
gális migráció, az ehhez ezer szállal köthe-
tő, kapcsolódó szervezett bűnözői csoportok 
megjelenése az EU országaiban, valamint a 
terrorizmus sejtjeinek, csoportjainak megje-
lenése. Az Amszterdami Szerződés (1999) 
változtatásokat hozott a közös kül- és bizton-
ságpolitika területén, valamint fontos szere-
pet játszott a bel- és igazságügyi együttmű-
ködés szorosabbra fűzésében is. Kibővítette 
a védelmi irányelveinek alkalmazását, azaz 
a maastrichti célkitűzések elérésére az Unió 
a következő eszközökkel törekszik: a közös 
kül- és biztonságpolitika elveinek és az arra 
vonatkozó általános iránymutatásoknak a 
meghatározása; közös stratégiákra vonatko-
zó határozatok; együttes fellépések elfoga-
dása; közös álláspontok elfogadása; a rend-
szeres együttműködés erősítése a tagállamok 
között politikájuk folytatásában.” [20].

Az Európa Tanács Helsinkiben tartott ta-
lálkozóján az EU válságkezeléséhez szorosan 
kapcsolódóan döntés született az intézményi 
háttér kialakításáról. A négy fő intézmény 
2001-től látja el feladatait, amelyek közül 
ezen értekezés témája alapján az EU Kato-
nai Bizottsága bír kiemelkedő jelentőséggel. 
Ez a legmagasabb szintű katonai döntéshozó 
grémium EU-ban, melynek feladata a kato-
nai egyeztetés, valamint a tanácsadó szerep-
kör ellátása az EU Politikai és Biztonsági 
Bizottsága felé. Az EU katonai törzse polgári 
és katona szakértőkből álló testület, amely a 
válságkezelések katonai tervezéséért, hely-
zetelemzéséért, a meghatározott válságkeze-
lői feladatok végrehajtásáért felelős [21][22].

A helsinki csúcstalálkozón a szükséges in-
tézmények létrehozása mellett döntés született 
a katonai és polgári válságkezelésekhez szük-
séges európai katonai és polgári erők felállí-
tásról és fejlesztéséről. Az EU-nak képesnek 
kell lennie 60 napon belül egy 50-60000 fős 
válságreagáló kontingens összeállítására, 

amelynek fenntartását legalább egy éven ke-
resztül képesnek kell lennie biztosítani [23].

A 2001. szeptember 11-i amerikai esemé-
nyeket követően még inkább fókuszba került a 
nemzetközi terrorizmus, illetve az ellene való 
eredményes fellépés szükségessége. Ismétel-
ten nyilvánvalóvá vált, hogy a terrorizmus nem 
ismeri el az országhatárokat, a terrorista cso-
portok – kihasználva hálózatszerűen felépített 
rendszereiket – a világ bármely pontján bárhol 
és bármikor lecsaphatnak, ezért az USA által 
meghirdetett GWOT elveit az Európai Unió-
nak is adaptálni kell. Az adaptáció napjaink-
ban is működik, csupán az Obama elnök által 
fémjelzett külpolitikai gondolkodásmódnak 
megfelelően kialakított paradigmaváltás újabb 
megnevezés alkalmaz: Tengerentúli Szükség-
helyzeti Műveletek36. A paradigmaváltásról 
Dr. Tomolya János tudományos közleményé-
ből szerezhetünk bővebb információkat [24].

Az Európa Tanács 2001. szeptember 21-i 
ülésén, majd az azt követő hónapban, október 
19-én Ghent-ben és 20-án Brüsszelben tartott 
csúcstalálkozókon kinyilvánították, hogy 
még nagyobb hangsúlyt fektetnek a terroriz-
musellenes felkészülésre és harcra, valamint 
a közös fellépés érdekében az európai bizton-
sági és védelmi politikai irányelvek átalakí-
tására kerül sor. Az EU egységes terrorizmus 
elleni összefogása ebben az időszakban vált 
igazán hangsúlyossá. 

Fontos volt a tagországok közös terro-
rizmusellenes harcának, és az e területen 
történő együttműködésnek az újbóli kinyil-
vánítása, hiszen a Maastrichti Szerződésben 
(1993) a nemzetközi terrorizmussal a bel- és 
igazságügyi, valamint a kül- és biztonság-
politikai fejezetben külön-külön is foglal-
koztak, azaz e két pillér37 vált a nemzetközi 

36  Tengerentúli Szükséghelyzeti Műveletek - Oversees 
Contingency Operations

37 Az Európai Unió három pillére az európai közös-
ségek, a közös kül- és biztonságpolitika és a bel- és 
igazságügyi együttműködés.
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terrorizmus elleni fellépés két különálló, de 
egymással szoros összefüggésben lévő terü-
letévé. A nevezett pillérek katonai területei 
alapvetően a felderítő/hírszerző szolgálatok, 
egységek és alegységek együttműködésének 
szorosabbá tételére, az atom-vegyi-biológiai 
fegyverek terrorista erők általi alkalmazását 
követő eljárások kidolgozására, az egységes 
európai légtér szabályainak megteremtésé-
re, a humanitárius segítségnyújtásra kijelölt 
és felkészített erők biztonsági körülményei-
nek fokozottabb elemzésére (Erők Védelme 
FP38) fókuszálnak [25]. A 2001. szeptemberi 
eseményeket követően a nemzetközi terroriz-
mus elleni harc koordinációjának érdekében 
tehát indokolttá vált egy egységes szabályzó 
dokumentum elfogadása.

Az Európai Biztonsági Stratégia 2003 
(ESS39) máris kiemelt szerepet tulajdonított a 
nemzetközi terrorizmusnak, mint az Európai 
Unió érdekkörében jelentkező és folyama-
tosan bővülő alapvető veszélyforrásnak. Az 
ESS az első számú biztonsági veszélyforrás-
nak nevezi meg a terrorizmust, a tömegpusz-
tító fegyverek terjedése, a regionális konfl ik-
tusok és a szervezett bűnözés mellett [26].

Az EU-nak az ESS-ben megfogalmazott 
válságkezelési műveletekben az alapvető 
katonai szervezeti egységek a harccsopor-
tok (EU BG40). Az EU BG zászlóalj/dandár 
erejű alkalmi harci kötelék, amely a riasztást/
kiértesítést követően 10 napon belül beve-
tésre kész és műveleteit 30 napon keresztül 
önállóan képes végrehajtani. Az EU BG első 
köteléke 2007. január 1-én érte el teljes mű-
veleti képességét. Hazánk Olaszországgal és 
Szlovéniával alkotott közös harccsoportot 
2007 második szemeszterében.

Az EU bővítése a közös felelősségválla-
lás, illetve a védelmi képességcsomagok ész-

38 Force Protection
39 European Security Strategy
40 European Union Battle Group

szerű megosztásának kérdését is fölvetette. 
A terroristacselekményekkel kapcsolatosan 
az első, talán legfontosabb jogi reakció egy 
határozat 2002. évi elfogadása (2002/475/
IB), amely részletesen meghatározta a tagor-
szágok számára, mely cselekményeket kell 
terroristacselekményként kezelni. E hatá-
rozat módosításával – melynek célja az eu-
rópai terrorizmus megelőzése, a prevenció 
– lehetőség nyílt a tagországok jogrendjének 
közelítésére a terrorista szervezetek tagtobor-
zása és az ezen keresztül elkövetett izgatás, a 
terroristacselekményekre való felbujtás és a 
terrorista kiképzés területein.

2004-ben megalakult az Európai Védelmi 
Ügynökség (EDA41), amely a tagállamok kö-
zötti katonai együttműködés előmozdításával 
hozzájárult az ESS céljainak mielőbbi eléré-
séhez. Ugyanebben az évben az EU miniszte-
reinek találkozóján – az újszerű biztonsági ki-
hívásokra válaszul – kimunkálásra kerülnek 
azok a célkitűzések (Headline Goal 2010), 
amelyek az azonnal bevethető, gyorsreagá-
lású európai erők létrehozása érdekében ke-
rültek meghatározásra. Az erre a célra kijelölt 
és felkészített erők rendeltetése, hogy az EU 
érdekszférájában, a válságkezelési feladatok 
teljes spektrumában be tudjanak avatkozni, 
segítséget tudjanak nyújtani a biztonság meg-
szilárdítása, a béke megőrzése érdekében. 

A 2004. március 11-i madridi terroresemé-
nyek42 újra rádöbbentették az EU tagországa-
it, hogy a terrortámadások valóban bárhol és 
bármikor megtörténhetnek, a veszélyhelyzet 
kialakulásának kockázatát csak közös fellé-
péssel lehet csökkenteni. Az is világossá vált 
az Európa Tanács számára, hogy a nemzetkö-
zi terrorizmus elleni harcnak a katonai fellé-
pés csak kis szeletét jelentheti, a tagországok 

41 European Defence Agency
42 2004. március 11-e csütörtök reggelén Madridban 

négy vonatszerelvénynél összesen tíz robbanás tör-
tént. A robbantásokban 191-en meghaltak és 1800-an 
megsérültek [27].
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területén bel- és igazságügyi együttműködés 
keretében nagyobb szerep hárul a határ- és 
igazságrendészeti, valamint a rendőrségi és 
a migrációs szervezetek bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési munkájára [28]. A merényle-
teket követő napokban az EU kiadta a Se-
villai Nyilatkozatot43, melyben kijelentik, a 
terrorizmus elleni harc csakis közös alapokon 
képzelhető el, és amelynek keretében minden 
rendelkezésre álló eszközt – ide értve a kato-
nait is – megragadnak a hasonló támadások 
megelőzésére a tagállamok közös védelme 
érdekében.

Az EU a terrorista cselekmények büntethe-
tősége jogi háttérének kialakítását követően 
(2005) megalkotta saját Terrorizmusellenes 
Stratégiáját, amely négy fő feladatrendszer-
re, gondolatmenetre épül fel. Az első a radi-
kalizálódás és a terrorista utánpótlás toborzás 
megelőzése, a második a potenciális cél-
pontok védelme, a harmadik az azonosított 
terroristák semlegesítése, valamint a terror-
támadást követő intézkedések44. Az EU-ban 
létrehozásra került a főkoordinátori beosztás, 
akinek a fő tevékenysége – mivel a terroriz-
musellenes harc alapvetően a tagállamok kö-
telessége – a nemzetek vonatkozó feladatai-
nak összehangolása és a közös erőfeszítések 
megfeleltetése az EU stratégiáknak [29].

A 2004. év végére már 25 tagország együt-
tese – hazánkkal együtt – alkotja az Európai 
Uniót, míg további 3 állam tagjelölt státusz-
ba került. A demokratikus döntéshozatal 
megkönnyítése érdekében indokolttá vált az 
Európai Unió új alaptörvényének előkészítő 
munkája. 2007-ben Bulgária és Románia is 
csatlakozott a szövetséghez, így a 27 tagor-
szág vezetői 2007. december 13-án Portugá-
liában írták alá a Lisszaboni Szerződés néven 
ismert Európai Uniós alapdokumentumot, az 

43 Seville Declaration on solidarity against Terrorism
44 A terrorizmusellenes stratégia az alábbi angol kifeje-

zéseket használja: prevent-protect-pursue-respond

EU alkotmányát, amely 2009. január 1-től lé-
pett hatályba.

A Lisszaboni Szerződés a közbiztonságra 
és védelempolitikára vonatkozó 42. cikk 3. 
pontjában kiemeli: „A tagállamok vállalják, 
hogy fokozatosan fejlesztik katonai képessé-
geiket. A védelmi képességfejlesztési, kutatá-
si, beszerzési és fegyverzeti kérdésekkel fog-
lalkozó ügynökség (a továbbiakban: Európai 
Védelmi Ügynökség) megállapítja a műveleti 
igényeket, támogatja az ezen igények kielé-
gítését szolgáló intézkedéseket, hozzájárul a 
védelmi szektor ipari és technológiai alap-
jainak erősítéséhez szükséges intézkedések 
meghatározásához és – adott esetben – vég-
rehajtásához, részt vesz egy európai fegyver-
zet- és képességpolitika meghatározásában, 
valamint segíti a Tanácsot a katonai képessé-
gek javításának értékelésében.” Mivel a ter-
rorizmus elleni harc az EU katonai feladatai 
között előkelő helyen szerepel, a Szerződés 
külön is kihangsúlyozza az EU katonai műve-
leteinek fontosságát a következő esetekben. 
„A 42. cikk (1)45 bekezdésében említett misz-
sziók, amelyek végrehajtása során az Unió 
polgári és katonai eszközöket vehet igénybe, 
közös leszerelési műveleteket, humanitárius 
és mentési feladatokat, katonai tanácsadói 
és segítségnyújtási feladatokat, konfl iktus-
megelőzést és békefenntartást, harcoló erők 
válságkezelésben kifejtett feladatait – bele-
értve a béketeremtést is – és a konfl iktusok 
lezárását követően a helyzet stabilizálására 
irányuló műveleteket foglalnak magukban. E 
missziók mindegyike hozzájárulhat a terro-
rizmus elleni küzdelemhez, ideértve a terro-
rizmus ellen saját területükön küzdő harma-
dik országok támogatását is.” [30]

2007-ben kiadásra került az EU terrorizmus 
megfékezésére46 szolgáló akcióterve, amely 

45 EU területén kívüli műveletek: Unión kívüli béke-
fenntartó, konfl iktusmegelőző és a nemzetközi biz-
tonságot erősítő missziók

46 EU Action plan on combating terrorism
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feladatokat fogalmaz meg az Európai Tanács-
nak47, az EU által létrehozott szervezeteknek, 
valamint a tagállamoknak egyaránt, a terro-
rizmus európai térnyerésének megállítására, 
az EU európai és Európán kívüli érdekeltsé-
geinek védelmére. E cselekvési tervnek 2009-
ben megszületett a végrehajtási utasítása is, 
ami tovább pontosítja, frissíti a terrorizmus 
megelőzésével kapcsolatos, a tagországok ál-
tal elvégzendő konkrét feladatok listáját.

Uniós tagságunk első három évének nem-
zeti vonatkozású politikai, gazdasági és szo-
ciális szempontból történő átfogó értékelé-
séhez, nemzeti céljaink megfogalmazásához 
a Magyar Köztársaság kormánya is elké-
szítette és 2007. augusztus 1-én közzétette 
kiadványát „A Kormány Európa-politikai 
stratégiájának irányai és feladatai” címmel. 
A biztonság és védelempolitikai kockázatok 
tekintetében leszögezte: „az Európai Unió 
további fejlődését jelentős mértékben meg-
határozzák azok a globális – elsősorban 
gazdasági, biztonsági és környezetvédelmi 
– kihívások, melyek a tagállamok számára 
komoly kényszerítő erőként jelennek meg. Az 
Európai Unió ezeket a biztonsági kockázato-
kat átfogóan közelíti meg, fi gyelembe véve, 
hogy a kisebb tagállamok nem tudnak egye-
dül választ adni az olyan kihívásokra, mint a 
terrorizmus, a természeti és civil katasztrófák 
megelőzése, az illegális bevándorlás vagy a 
tömegpusztító fegyverek proliferációja.” E 
kiadvány, helyesen értékelvén a kockázato-
kat, a terjedő terrorizmus veszélyét előkelő 
helyre sorolva, „A Kormány Európa-politi-
kájának sarokpontjai és prioritásai” fejezet 
4.4 pontjában (Biztonság) alapvetésként fo-
galmazza meg: „Az Európai Unió biztonsá-
gának fenntartása Magyarország elemi érde-
ke. A globális kihívások – és ezeken belül is 
főként a nemzetközi terrorizmus megjelenése, 
a természeti és civil katasztrófák kockázata, a 

47 Európai Tanács – European Council

globális környezeti problémákból adódó ve-
szélyek – nyilvánvalóvá tették, hogy az Unió 
külső és belső biztonsága egymástól elvá-
laszthatatlan fogalmak. Ehhez járul hozzá, és 
ezt erősíti a transz-atlanti közösség egészé-
nek biztonsága is, amelyet a NATO garantál. 
Magyar érdek a transz-atlanti és az európai 
biztonság oszthatatlanságának erősítése, a 
közös fenyegetésekkel szembeni hatékony fel-
lépés feltételeinek megteremtése.” [31]

A világméretű és az EU tagországokban 
is megjelenő nemzetközi és regionális ki-
hívások a terrorizmus tekintetében is egyre 
sürgetőbb intézkedéssorozatot indokoltak. 
2010 novemberében „Európa biztonságát 
legközvetlenebbül fenyegető veszélyek ellen” 
hirdetett programot az Európai Bizottság. A 
program fő célja feltérképezni és – lehetőség 
szerint – felszámolni a bűnözői és terrorista 
hálózatokat, megvédeni a polgárokat, a vál-
lalkozásokat, a társadalmat a számítástech-
nikai bűnözéssel szemben, valamint fokozni 
az unió készenléti szintjét a válságokra adott 
válaszok hatékonyságának érdekében. A 
program illeszkedik az EU-ban genti folya-
matként ismert Erőforrások Csoportosítása 
és Megosztása programhoz (P&S48). A P&S 
a katonai képességek áttekintő rendszerezése 
és ésszerű megosztása elvén alapul, és négy 
fő folyamatot foglal magába: a képességek 
csoportosítása, a képességek megosztása, a 
konkrét szerepek és a feladatok megosztása, 
valamint a megosztott beszerzések [32].

A 2010. szeptemberi EU miniszteri érte-
kezleten meghatározott feladatok új távlato-
kat nyitottak meg az Európai Unió hazánkhoz 
hasonlóan válságok által sújtott kisebb tagál-
lami számára is, ahol a közös beszerzésekből 
származó haditechnikai eszközök nem csak a 
tagország védelméhez járulnak hozzá, de az 
EU közös katonai képességeihez is [33].

48  Pooling & Sharing
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A 2011. évi magyar EU-elnökség is sokat 
tett a P&S program sikeréért, mivel a védelmi 
együttműködés területén tovább növekedett 
az uniós kohézió. Az EU politikai célkitűzései 
keretében leszögezték, hogy „a gyakorlatban 
is működőképes biztonság és védelempolitika 
szükséges. Tagállamként egyrészt továbbra is 
tevékenykednünk kell az európai külügyi szol-
gálat működésének tökéletesítése és ezáltal a 
közös kül- és biztonságpolitika/közös bizton-
ság- és védelempolitika hatékonyságának ja-
vítása érdekében, másrészt mindent meg kell 
tennünk azért, hogy erősítsük a magyar jelen-
létet a szolgálatban, illetve fejlesszük rész-
vételünk hazai feltételeit. Ugyancsak kiemelt 
cél, hogy Magyarország továbbra is aktív 
szerepet vállaljon az EU nemzetközi válság-
kezelő tevékenységében, valamint az ehhez 
szükséges képességek meglévő intézményekre 
épülő fejlesztésében.” [34].

2013. július 01-én hazánk déli szomszéd-
ja, Horvátország is csatlakozott az Európai 
Unióhoz, e csatlakozással az EU tagorszá-
gok száma 28-ra nőt. Hazánk EU-elnöksége 
sokat tett a horvát csatlakozás megteremtése 
érdekében. Horvátország csatlakozásával 
politikai, gazdasági és katonai értelemben is 
erősödött az európai országok szövetsége.

A 2013 decemberében tartott EU csúcsér-
tekezleten elfogadásra került zárónyilatkozat 
alapján a tagállamok – a Lisszaboni Szer-
ződés keretei között – hatékony és hiteles 
közös védelmi- és biztonságpolitika mellett 
kötelezték el magukat. A megfogalmazott 
célok között szerepel, hogy – a 2013-ban el-
fogadott kibervédelmi stratégiához kapcso-
lódóan – 2014 folyamán el kell készíteni az 
EU kibervédelmi szabályzóit. A zárónyilat-
kozat szerint a képességfejlesztés területén 
az Európai Tanács további együttműködésre 
bátorítja a tagállamoknak, akik az erőfor-
rások közös használata, a közös kiképzés, 
karbantartás során kihasználhatják a méret-
gazdaságosság jelentette előnyöket (P&S). A 

célok között szerepel továbbá, hogy a 2020 
és 2025 közötti időszakra kell elkészülnie az 
EU tagállamai által tervezett távirányítású pi-
lóta nélküli repülőgép rendszernek (UAV 49), 
továbbá fejleszteni kell a légi üzemanyag-
utántöltési képességeket is.

A közös kiképzések és a nemzetek közöt-
ti gyakorlatok – az EU védelmi stratégiákra 
alapozva – lehetővé teszik a közös európai 
védelmi képesség fejlesztését, amelynek 
a tagállamok önálló védelmi képességeire 
kell épülnie. Az Európai Unió biztonság- és 
védelempolitikai folyamatainak vizsgálata 
alapján, a következő évtized EU katonai fel-
adatainak tervezésénél az alábbi képességek 
élveznek prioritást: a nemzetközi terrorizmus 
ellen vívott harc mind az EU területén, mind 
az EU területén kívül; a válságreagáló műve-
letek; a krízishelyzeteket megelőző, feloldó, 
a kialakult krízist kezelő katonai feladatok 
tervezése; az ezekre való felkészülés gyakor-
latok szervezésével; valamint alacsonyabb 
intenzitású, hosszú időtartamú műveletek és 
– ezzel egy időben – magas intenzitású, rövi-
debb műveletekben való részvétel, a helsinki 
csúcstalálkozón elfogadottak szerint.

AZ I. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁSA

E tudományos közlemény első részében kro-
nológiai módszerrel összefoglaltam a NATO 
és az EU biztonság- és védelempolitikai el-
veinek változásait a II. Világháborút követő 
időszaktól 2013-ig. Célom rávilágítani, hogy 
a nemzetközi szövetségek terrorizmusel-
lenes harcának katonai feladatait megoldó 
szervezetek fejlesztése hatásos válasz lehet 
e globális küzdelemben, azaz a nemzetközi 
különleges műveleti struktúrák kialakítása 
és szövetségi szintű összehangolt munkája 
a globális biztonságpolitikai célok gyorsabb 
elérését teszi lehetővé.

49 Unmanned Air Vehicles
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Az NSHQ által koordinált nemzeti képes-
ségfejlesztések nem állnak meg, inkább új 
lendületet vesznek korunk legjelentősebb biz-
tonsági kihívásaival szemben, mint például 
az Iszlám Állam térnyerése a Közel-keleten, 
az Ázsiából és Afrikából indult migráció kihí-
vásai, vagy napjaink ukrán-orosz konfl iktusa.

Meggyőződésem, hogy e biztonságpolitikai 
fenyegetésekkel szemben csakis a NATO és az 
EU államainak határozott, együttes fellépése 
jelenthet megoldást. Ebben hazánknak is nagy 
szerep jut. Tudományos közleményem máso-
dik részében hazánk biztonság- és védelem-
politikai törekvéseinek kronológiai elemzését 
végzem el a nemzetközi terrorizmusellenes 
harc tükrében, valamint válaszokat fogalma-
zok meg e globális kihívás-rendszerre.
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BEVEZETÉS

Meggyőződésem, hogy a repülésbiztonság 
témaköre egészen addig aktuális marad, míg 
akár egyetlen egy légijárművünk is a levegő-
be emelkedik, ráadásul ez a fajta munka jó 
befektetés, mely személyi,- és anyagi-techni-
kai értelemben is jól kamatozik. Még mielőtt 
a téma érdemi tárgyalásába kezdenék, fon-
tosnak tartom tisztázni, hogy a Magyar Hon-
védségen belül három részre kell osztanunk 
a repülésirányítókat; katonai légiforgalmi 
irányítók, légvédelmi irányítók és előretolt 
repülésirányítók - jelen írásomban az első 
csoporttal, vagyis a katonai légiforgalmi irá-
nyítókkal kívánok foglalkozni. Az említett 
irányítók mindegyike katonai környezetben 
látja el a feladatait, ennek ellenére a légifor-
galmi irányítók előtt ki kell hangsúlyozni a 
katonai jelzőt, hiszen ennek a csoportnak van 
polgári megfelelője is. Ebből helyesen követ-
keztethetünk arra, hogy a katonai-, és polgári 
légiforgalmi irányítók feladatköre még a kü-
lönbözőségek ellenére is egészen hasonló és 
éppen emiatt megkerülhetetlen elemnek kell 
lennie, a repülésbiztonságot befolyásoló té-
nyezők között. A HungaroControlt1  a 6 000 
000 döntés vállalatának is szokták nevezni, 

1 A HungaroControl, Magyarország egyik legsikere-
sebb állami tulajdonú vállalata, légiforgalmi szol-
gáltatásokat nyújt a magyar légtérben és (a NATO 
felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben 

ugyanis egy légijármű magyarországi repü-
lése során legalább 10 olyan pont van, ahol 
egy polgári légiforgalmi irányítónak döntenie 
kell. Mivel a polgári légiforgalmi irányítók 
évente körülbelül 600 0002 repülést irányíta-
nak, így nagy általánosságban kijelenthetjük, 
hogy 6 000 000 hibátlan döntést kell meghoz-
niuk az emberélet és a technika megóvása ér-
dekében. Ez persze nem teljesen igaz, hiszen 
nem csak az Ő döntéseiktől függ ezek bizton-
sága, de nagyon jól kihangsúlyozza azt, hogy 
micsoda felelősséggel jár ennek a munkának 
az elvégzése. Ez elmúlt évek tapasztalataira 
támaszkodva kijelenthetem, hogy katonai lé-
giforgalmi irányítóként sem túlzás a repülé-
senkénti átlag 10 döntés meghozatala. Ennek 
analógiája mentén érdemesnek tartom meg-
vizsgálni a Magyar Honvédség légierő had-
erőnemének éves műveletszámát, majd e két 
szám szorzatából kapunk egy közelítő érté-
ket, ami megmutatja, hogy éves szinten hány 
alkalommal kell kvázi hibátlanul döntenie a 
katonai légiforgalmi irányítóknak3 a katonai 
és polgári személyek életéről, illetve milliár-
dos értéket képviselő repülőtechnikáról.

is), a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzi és 
léginavigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik.

2 http:/ /www.hungarocontrol.hu/legiforgalmi-
iranyitas/legiforgalmi-statisztika letöltve 2015.02.23

3 2014-ben a három katonai repülőtér (Kecskemét, 
Szolnok és Pápa) műveletszáma összesen 28 636. 
Vagyis, a fenti analógia mentén circa 300 000 alka-
lommal kellett döntést hozniuk a katonai légiforgalmi 
irányítóknak.  
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BIZTONSÁG, MINDEN ÁRON

Az alcím könnyen érthető iránymutatás a pol-
gári repülésben, ahol valóban a biztonság a 
legfőbb szempont („safety fi rst”). Ezzel ellen-
tétben, a katonai környezetben vannak olyan 
körülmények, melyek megkövetelik a feladat 
elsőbbségét („mission fi rst”). Tehát, a teljes 
megértés érdekében érdemes a biztonság fo-
galmát meghatározni, mégpedig úgy, hogy azt 
a katonai repülésre vonatkoztatva is alkalmaz-
ni tudjuk. A feladat nem egyszerű, de a modern 
biztonságtudomány szerencsére már nem csak 
egyszerű „igen-nem” válaszaként tárgyalja a 
fogalomkört, - miszerint biztonságos-e valami, 
- hanem mérlegel:, „az elfogadhatatlan kocká-
zattól való mentesség”4-et vizsgálja. Tehát, ha 
valaha is meg szeretnénk határozni, hogy biz-
tonságos-e a (katonai) repülés, előbb meg kell 
határoznunk, hogy mit tekintünk elfogadhatat-
lan kockázatnak. Ez utóbbit, rengeteg ténye-
zőt befolyásolja, a média fi gyelmétől kezdve, 
a várható események váratlanságán keresztül 
egészen a feladat végrehajtásától remélt elő-
nyökig. Ezek részletes feltárását és értékelését 
nem kívánom elvégezni, csupán betekintést 
szeretnék nyújtani az olvasónak abba, hogy 
mennyire komplex fogalomkör a (katonai) 
repülésbiztonság értelmezése, mivel meggyő-
ződésem, hogy ennek segítségével teljesebb 
képet lehet alkotni a (katonai) légiforgalmi irá-
nyítók repülésbiztonságra gyakorolt hatásáról. 

KATONAI LÉGIFORGALMI 
IRÁNYÍTÓK SZEREPE 

A REPÜLÉSBIZTONSÁGBAN 

„A repülés természete hasonlatos a hajó-
záséhoz. Alapvetően nem a repülés vagy a 
hajózás veszélyes, hanem a környezet, ami-
ben végbemegy kérlelhetetlen. Nem bocsátja 

4 KRITZINGER, Duane: Aircraft System Safety: Mili-
tary and Civil Aeronautical Applications, Woodhead 
Publishing, 2006, 17p., 9781845691363

meg a felelőtlenséget, a fi gyelmetlenséget, 
az alkalmatlanságot.”5 Érdemes odafi gyelni 
az előbbi szépirodalmi idézet részleteire: az 
említett környezetet akár úgy is leírhatnánk, 
mint egy dinamikusan változó háromdi-
menziós tér. Ezt magunk elé képzelve már-
is kézzelfoghatóbbá válik, hogy miért van 
olyan nagy hangsúlya az alkalmasságnak, az 
odafi gyelésnek és a felelősség vállalásának 
a repülésben. Ezen feltételek rövid értelme-
zését követően jól körvonalazódik a katonai 
légiforgalmi irányítók repülésbiztonságon 
belül betöltött helye és szerepe. Az alkal-
masság megkerülhetetlen kulcskérdés, ami 
máris leszűkíti az amúgy is válogatott katona 
állományt, növeli az egyes személyek kato-
nai légiforgalmi irányító szerepkörben való 
alkalmazhatóságának mértékét. Már a kivá-
logatás folyamatában komoly orvosi és pszi-
chológiai alkalmassági vizsgálatoknak kell 
megfelelni, ezek ráadásul kétévente ismét-
lésre kerülnek, hiszen nem engedheti meg 
magának a rendszer azt, hogy olyan személy 
lássa el ezt a feladatot, akivel kapcsolatban 
akár egy pillanatra is felmerülhet a kérdés, 
hogy képes emberéletekkel játszani vagy 
stressz nyomása alatt összeroppan. Nyilván, 
ez önmagában még nem jelent garanciát a 
repülési feladatok biztonságos végrehajtásá-
ra, éppen ezért van szükség az odafi gyelésre. 
Könnyen belátható, hogy ebben a szakmai 
környezetben egész egyszerűen nincs helye 
a hanyag munkavégzésnek. A vonatkozó jog-
szabályok gyakorlati alkalmazóiként a kato-
nai légiforgalmi irányítók minden egyes rá-
diólevelezése rögzítésre kerül, vagyis minden 
egyes elhangzott szóért vállalni kell a felelős-
séget6 – és nem elsősorban a vízionált bünte-
tés esetleges jogossága, hanem még inkább 

5 FAITH, Nicolas: Black box, Repülő gép szerencsét-
lenségek titkai és felderítésük, Atheneaum 2001, 11 
p., ISBN: 9639261408 

6 A rádió véd és vádol, ahogy szakmai berkekben han-
goztatni szokták.
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a tapasztalat feldolgozás miatt. Szerencsére 
a jogszabályok világosan fogalmaznak és a 
légiforgalmi szolgálatok ellátásának céljai 
között előírják a repülések biztonságos és 
hatékony lebonyolítását.7Mégis, a katonai 
légiforgalmi irányítás alulreprezentált a Ma-
gyar Honvédség légierő haderőnemén belül. 
Állításomat támasztja alá, az elmúlt évek 
repülésbiztonsági konferenciáinak anyagai, 
illetve a csapatoknál és az Összhaderőnemi 
Parancsnokságon élő gyakorlat, miszerint az 
adott állományon belül a hajózó és a repü-
lőműszaki kolléga mellett nincs katonai lé-
giforgalmi irányító végzettséggel rendelkező 
repülésbiztonsági szakember. Pedig a felada-
tok várhatóan a jövőben is csak nőni fognak, 
mivel már politikai szinten is megjelent az 
igény a közös felhasználású polgári-katonai 
repülőterekre8 és a szövetséges szerepvál-
lalásunk is számottevő.9 Meggyőződésem, 
hogy csupán szervezeti átalakításokkal erre a 
problémára nem adhatunk hatékony választ. 
Célunk csak az lehet, hogy csapat és közép-
vezetői szinten is megjelenjen egy olyan, a 
repülésbiztonsági kultúra ápolásában és fej-
lesztésében motivált, a katonaságra – és ezen 
belül még inkább a légierőre – teljes életpá-
lyaként tekintő katonai légiforgalmi irányító 
réteg, akiknek a munkája garancia arra, hogy 
megakadályozzák az ún. blood priority10-t. 
Fontos tudnunk, hogy azok közül, akik sike-
resen elhelyezkednek a polgári légiforgalmi 
irányításban, nagyon kevesen keresnek ma-
guknak másmilyen munkát. Katonai társaikra 

7 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet a légiforgalom 
irányításának szabályairól, 1.2

8 http://veol.hu/papa/szallitasi-csomopontta-valik-a-
papai-repter-1657374 letöltve 2015.02.23

9 http://www.fl ightglobal.com/news/articles/analysis-
baltic-air-policing-mission-in-estonia-to-continue-
through-407252/ letöltve 2015.02.23

10 Blood priority, azaz a vér elsőbbségének elve. Ebben 
a sajnálatos esetben csak a repülőesemény bekövetke-
zését követően történik a megelőzésre irányuló intéz-
kedés. 

ez sajnos nem igaz, elég magas a szakmát el-
hagyó személyek száma, akiknek a legtöbbje 
bár a honvédségi pályán megmarad, de más, 
kevésbé felelősségteljes és valószínűleg job-
ban is fi zető beosztást keres magának. Ezzel 
a repülésbiztonság legértékesebb értékcikkét, 
a tapasztalatot veszítjük el. 

MI IS AZ A STRESSZ?

Nem hiszem, hogy az olvasók között akad-
na olyan, aki nem találkozott volna még 
valamilyen formában a stressz fogalmával. 
Selye János11 egyik közismert meghatáro-
zásával élve, a stressz az élet sava-borsa.12 
A fogalom elnevezésekor alkalmazott ana-
lógia szerint a stressz magyar megfelelője 
a nyomás (angolul: stress), hiszen ezek a 
tényezők (stresszorok) úgy nehezednek 
az emberre, ahogy az egymás felett elhe-
lyezkedő földrétegek nyomják az alattuk 
levőket. A hétköznapok emberére szinte 
mindig nyomás nehezedik, nem csak a 
munkájából adódóan, hanem egyéb em-
beri, társas kapcsolatok folytán is. Tudo-
mányosabb megfogalmazást alkalmazva, 
a stressz az élő szervezet nem specifikus 
válasza bármilyen igénybevételre.13

STRESSZ A REPÜLÉSIRÁNYÍTÁSBAN

Korábban, az alkalmasság tárgykörének 
érintésénél utaltam arra, hogy nem lehet 
mindenkiből repülésirányító, hiszen a vég-

11 Selye János: osztrák-magyar származású belgyó-
gyász, vegyész, 18 egyetem díszdoktora, a kanadai 
tudományos akadémia, illetve 43 tudományos társa-
ság tagja, számos város és állam díszpolgára, több 
rangos kitüntetés tulajdonosa volt. A stressz fogalom 
megalkotója, kutatási területe is főleg a stressz kuta-
tásra összpontosít

12 SELYE, János: Stressz distressz nélkül, Akadémia 
Kiadó, Budapest, 1976, 79 p., ISBN 9630511061

13 SELYE, János: Stressz distressz nélkül, Akadémia 
Kiadó, Budapest, 1976, 25 p., ISBN 9630511061
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rehajtandó feladat olyan elvárásokat tá-
maszt az állománnyal szemben, melyet csak 
az arra rátermett, tudással és szakértelemmel 
rendelkező egyén elégíthet ki. A ma elérhető 
információk pedig arra engednek következ-
tetni, hogy az arra alkalmas személyek talál-
ták meg a pályát, mivel a legbiztonságosabb 
közlekedési forma a repülés és Magyarorszá-
gon katonai repülésirányító hibájából „A” 
kategóriájú légiközlekedési baleset14 még 
nem történt. 

Giovanni Costa, a Veronai Egyetem pro-
fesszora a téma egyik legjelentősebb kuta-
tója. Az általa alkalmazott stresszor15 táb-
lázatot16 találtam eddigi munkám során a 
legátfogóbbnak a repülésirányítók munkahe-
lyi stresszével kapcsolatban: 

Követelmények:
• irányított légijárművek száma;
• csúcsidőszakok a légiforgalomban (magas 

munkaterhelés, nagy forgalom);
• ismeretlen forgalom;
• előre nem látható események;

Műveleti folyamatok:
• időkényszer;
• szabályok (és eljárások);
• az irányítás elvesztésétől való félelem;
• hibák következményeitől való félelem;

Munkaidő
• Folyamatos munkaidő (fáradás);
• Váltások és éjszakai munka (fáradás);

14 Aviation Accident Investigation Student Handout 
7K-F-12-INV-13-23 USASC Fort Rucker, AL May 
1996.

15 Stresszor: a (munka)feladat követelményei vagy más 
traumatikus egyéni esemény

16 GIOVANNI, Costa: Occupational stress and 
stress preventionin air traffi c control, Institute of 
Occupational Medicine, University of Verona ISBN 
9221100707

Munkaeszközök
• a rendelkezésre álló eszközök megbízha-

tósága;
• kommunikáció minősége (technikai 

szemszögből);
• eszközök elhelyezése;

Munkakörnyezet
• Világítás (tükröződés);
• zaj, egyéb fi gyelemelterelés;
• mikroklíma;
• helytelen testtartás;
• pihenési és étkezési lehetőségek;

Munkaszervezet
• szerep kétértelműség;
• kapcsolat a munkatársakkal;
• a kontroll hiánya a munkafolyamatok fe-

lett;
• fi zetés;
• társadalmi megítélés.

A fenti stresszorok rövidtávon az agyi tevé-
kenységet, a keringési rendszert, a hormon-
kiválasztást (ehhez kapcsolódó érdekesség, 
hogy Selye kutatásai elején azt feltételez-
te, hogy maga a stressz is egy hormon), az 
egyéni teljesítményt és viselkedést, vala-
mint a mentális folyamatokat fogják befo-
lyásolni. A Costa által publikált táblázatot 
nem kívánom részletekbe menően elemezni, 
hiszen e nélkül is látható, hogy szinte tel-
jes egészében felsorolja a munkából fakadó 
stressz források lehetőségeit, ezt azonban 
még ki kell egészíteni az „otthonról” hozott 
egyéb források lehetőségeivel, hiszen mint 
korábban már kitértem rá, nem csak és ki-
zárólag munkából, foglalkozásból adódóan 
kerülhetünk stressz befolyása alá. 
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A KRITIKUS INCIDENS OKOZTA 
STRESSZ KEZELÉSE

A fenti alcím hordozza magában a mondani-
valóm kvintesszenciáját, hiszen meggyőződé-
sem, hogy a kritikus incidensek által okozott 
stressz kezelésének a rendszere viszonylag kis 
befektetés mellett nagyon jól megtérülhet. Mi-
vel a „vér elsőbbségének elve”17 nem csak a 
katonai repülésben résztvevőket veszélyeztet-
heti, így ennek a stressz kezelési rendszernek 
az alkalmazhatósága nem korlátozódik a kato-
nai légiforgalmi irányítók jól körülhatárolható 
csoportjára, hanem valószínűleg további szá-
mos, a Magyar Honvédségen belül megtalál-
ható alegység profi tálhatna ebből. 

MI IS AZ A KRITIKUS INCIDENS?

Mike Dooling18 által adott defi níció a leg-
elfogadottabb a témában, ez alapján bármi-
lyen olyan helyzetet, mely szokatlanul erős 
érzelmi választ idéz elő az irányítóban, kri-
tikus incidensnek kell tekinteni. Korántsem 
biztos azonban, hogy bárki részéről hiba 
történt. Ezt szemlélteti a 1. ábra, ahol jól 
látható, hogy bár lehet, hogy az ember hibá-
zik, az mégsem vezet minden egyes esetben 
kényszerhelyzethez19 és fordítva, a megtör-
tént kényszerhelyzetek okozója nem feltét-
len a humán faktor hibája. Könnyen belát-
hatjuk, hogy nem egyértelmű a légijármű 
vezetőjének a felelőssége abban az esetben, 
ha például felszállás közben egy felreppent 
madár az egyik hajtómű áldozatává válik és 
ezzel komoly műszaki problémákat idéz elő. 

17 ld. 10. lábjegyzet
18 Mike Dooling: repülésirányító, a téma kutatója
19 A kényszerhelyzet olyan közvetlen veszélyt és/vagy 

súlyos helyzet jelent, mely nem nélkülözheti az 
azonnali segítségnyújtást. A repülésben a közismert 
„Mayday, Mayday, Mayday” felszólítás mellett tájé-
koztatja a légijármű személyzete a frekvencián levő-
ket, hogy asszisztenciára van szüksége.

1. ábra Kényszerhelyzetek és a humán faktor 
hibáinak összefüggése20

A téma vizsgálatának az is aktualitást ad, 
hogy ma hazánkban a balesetek, incidensek 
kivizsgálása mellett kevés fi gyelmet szen-
telnek az ezen eseményeket közvetve átélt 
repülésirányító állomány lelki állapotának 
vizsgálatára. Pedig a későbbiek során akár 
egy ilyen lelki probléma is hozzájárulhat egy 
balesethez vezető események láncolatához, 
tehát a kritikus incidensek stressz kezelése21 
ezen esetek során való alkalmazása hosszú-
távon jótékony hatással volna a repülésbiz-
tonságra, hozzájárulna a jövő biztonságosabb 
repüléséhez. 

2. ábra A kritikus incidens okozta stressz 
kísérőjelenségei22

20 Szerkesztette: Horváth Gábor 2015
21 Critical Incident Stress Management, CISM
22 Szerkesztette: Horváth Gábor 2015, AMAT, L. - 

WOLDRING, A.: Human Factors Module Critical 
Incident Stress Management, European Organisation 
for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), 
1997, REFERENCE NUMBER: HUM.ET1.
ST13.3000-DEL09
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az 
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A 2. ábrán láthatjuk, hogy milyen faktoro-
kat is kell kezelni a kritikus incidens okozta 
stressz reakciókat követően, hogy mibe kell 
mélyebb betekintést nyerni. 

KRITIKUS INCIDENS STRESSZ 
KEZELÉSE

Ez nem más, mint egy szisztéma, egy meg-
szokott reakció kezelésére melyet egy meg-
szokottól eltérő eset váltott ki. Nagyon fon-
tos kihangsúlyozni, hogy maga a kritikus 
helyzet az, ami a megszokottól eltérő eset és 
a stressz az, ami a szerveztünk megszokott 
reakciója. A következő, nagyon egyszerű 
szinte magától értetődő elvre épül. Az inci-
denst átélt személy nem maradhat sokkban, 
összezavarodva és tehetetlenül, segítséget 
kell számára biztosítani, hogy megértse a 
történéseket és azokat feldolgozza magában. 
Kritikus incidens okozta stressznek vannak 
kitéve, akik közvetlenül megtapasztalják az 
eseményt, például egy légikatasztrófa során 
az esetleges túlélők. Azok, akik valós idő-
ben végigkövetik az eseményt, mint példá-
ul az repülésirányítók, valamint azok, akik 
közvetett módon kapcsolódnak a kritikus 
incidenshez, a példa fonalát követve ebbe a 
csoportba tartozhatnak az áldozatok hozzá-
tartozói. A kritikus incidens okozta stressz 
kezelésében többen is segíthetnek. A legelső 
sorban kell azokat megemlíteni, akik a hely-
színen vannak és ilyen képzésben részesül-
tek. Elsősorban a váltás parancsnokának, 
esetleg a váltás egyik tagjának. Valamivel 
később segítséget nyújthatnak a szakembe-
rek, az erre kiképzett tiszt, orvos, pszicholó-
gus vagy pszichiáter. Végül, de nem utolsó 
sorban kell megjegyezni az egész projekt 
(CISM) mögött álló menedzsmentet, akik 
leginkább a közvetett segítségnyújtásért 
felelősek, tájékoztatnak, segítenek, hozzá-
járulnak az ilyen irányú képzéshez minden 
szinten, életben tartják a rendszert. 

További, nagyon fontos elem az egész ter-
vezet legalizálása, ehhez kapcsolódó szabá-
lyok, rendeletek kidolgozása. Ajánlott ez nem 
csak azért, hogy külön válasszuk azon szak-
embereket akik az incidens kivizsgálásában 
részt vesznek és azokat akiknek az a felada-
tuk, hogy segítsenek megbirkózni az incidens 
okozta stresszel, hanem annak érdekében is, 
hogy nyomatékosítsuk ezen kérdés súlyát ez-
zel is erősítve a repülésbiztonsági kultúránkat.

3. ábra CISM fázisai23

A fenti ábrán láthatjuk a kritikus incidens 
stressz kezelésének három fázisát. Az első 
lépés a folyamatban a tájékoztatás. Tájékoz-
tatás magáról a fogalomról, az ebben rejlő 
lehetőségről, majd a témába egyre mélyebb-
re ásva, a potenciális reakciók ismertetése, 
kezelési stratégiák bemutatása. Bizonyos 
értelemben jelen írás is beletartozik az első 
fázisba. A második fázis a képzés. Ez már 
sokkal inkább elmerül a potenciális reakci-
ók ismertetésében és negatív hatásokkal való 
megküzdési módok bemutatásában. Mindezt 

23 Szerkesztette: Horváth Gábor 2015, AMAT, L. - 
WOLDRING, A.: Human Factors Module Critical 
Incident Stress Management, European Organisation 
for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), 
1997, REFERENCE NUMBER: HUM.ET1.
ST13.3000-DEL09
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megteszi több szinten, hiszen a rendszernek 
szüksége van olyan helyszíni segítőkre, akik 
közvetlenül már jelen lehetnek ilyen ese-
mény során és rövid időn belül hathatós se-
gítséget tudnak biztosítani. Ennél azonban 
magasabb szintről is beszélni kell a képzésen 
belül, olyan, elsősorban orvosi és/vagy pszi-
chológus, pszichiáter szakképzettséggel már 
rendelkező személyek szakirányú továbbkép-
zéséről, akik ezen területre specializálódva 
segédkezhetnek. Valamint a harmadik lépés, 
a segítségnyújtás. Vagyis a rendszernek biz-
tosítania kell a kiképzett személyekkel való 
találkozási és konzultációs lehetőséget, ha 
szükség van rá akkor meghatározott rendsze-
rességgel, újra és újra egészen addig, amíg 
célját el nem éri a stressz kezelés. 

Ez azonban felvet egy másik kérdést is: 
mi a cél? Habár a válasz triviális, mégis sze-
retném nyomatékosítani: a cél, hogy a kriti-
kus incidens által okozott stressz tüneteit 
rövidtávon enyhítsük, hosszú távon pedig 
az incidenst megelőző, vagy annál jobb fi -
zikai és szellemi állapotba segítsük vissza 
az érintettet. 

EGY MIG-29B VADÁSZREPÜLŐGÉP 
ELVESZTÉSE

A 2008. április 17.-én bekövetkezett légi-
közlekedési baleset során a Magyar Honvéd-
ség elvesztett egy MiG-29B típusú vadász-
repülőgépet. A zárójelentésből kiderül, hogy 
a műszeres bejövetelt végrehajtó légijármű 
futómű nélkül érte a betont, majd a további-
akban a hasán csúszott, nem sokkal később 
pedig a 44-es út keresztezése után lángolva 
megállt, a pilóta eközben szerencsésen kata-
pultált. Képzeljük el, ahogy ezt az eseményt 
a légiforgalmi irányító toronyból nézzük vé-
gig és máris kézzelfoghatóvá válik, amit a 2. 
ábrán láthattunk: látható aggodalom az em-
berekért, biztonságért és anyagi károkért. 
Vajon az egyébként forgalmas 44-es út ke-
resztezésekor szedett-e polgári áldozatot az 

irányítás nélkül száguldó katonai légijármű, 
vagy sem? Szerencsére nem, de ezt akkor 
még nem tudhatta senki. A másik terhet az 
jelentette, hogy további légijárművek vol-
tak még a levegőben, melyek nyilvánvaló 
okokból már nem tudtak a kecskeméti re-
pülőbázison leszállni, ezek sorsáról kellett 
gondoskodni, koordinálni majd végrehajtani 
a kitérő repülőtérre történő irányítást.

Illetve az illetékes légiforgalmi irányítók 
szempontjából volt még egy faktor: vajon 
ők hibáztak-e? Ez a kérdés joggal merült fel, 
mivel az irányításnak minden műszeres – és 
nem műszeres – megközelítési feladat vég-
rehajtása során fel kell hívnia a légijármű 
vezetőjének a fi gyelmét a futók kiengedésé-
re – amennyiben ez elmaradt, a felelősségre 
vonás elkerülhetetlen. Ott és abban a pilla-
natban teljesen biztosan erre nem lehetett vá-
laszt adni, ehhez vissza kell hallgatni a rádió-
levelezést. Erre azonban – az egyéb feladatok 
végrehajtása miatt – csak valamivel több, 
mint egy órával az esemény bekövetkeztét 
követően lehetett sort keríteni. Még a laikus 
számára is könnyen belátható, hogy ilyen 
körülmények között a további feladat vég-
rehajtás, majd később az esemény feldolgo-
zása szinte emberfeletti teljesítményt követel 
meg. Valószínűnek tartom, hogy mindkét as-
pektusban jelentős segítséget jelentett volna 
a kritikus incidens okozta stressz kezelésének 
rendszere, még annak ellenére is, hogy ennek 
hiányában is eredményesen tevékenykedett a 
végrehajtó irányítói állomány.

ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogy az elején már hangoztattam, a repülés-
biztonsági munka jó befektetés, máshol már 
jól kamatozik. Életekben és pénzben egy-
aránt.24 Mivel a katonai repülés elképzelhe-

24 VARGA, Ferenc: Repülésbiztonsági munka az olasz 
légierőben, in: Új Honvédségi Szemle, 2000/3.szám, 
128 p.
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tetlen katonai repülésirányítás, azon is be-
lül katonai légiforgalmi irányítás nélkül, 
így fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk 
ez utóbbi csoport repülésbiztonságra gya-
korolt hatásaival. Ez a hatás optimális kere-
tek között javítja a repülésbiztonság „jósági 
tényezőjét”. Ennek egyik hatékony eszköze 
lehetne a kritikus incidens okozta stressz 
kezelésének rendszere. Tudjuk, hogy a gép-
járművezetői jogosítvány megszerzésének 
feltétele, hogy bizonyos fokú elsősegély 
nyújtási ismeretekkel rendelkezzünk. Vé-
leményem szerint a repülésirányítás „jo-
gosítványának” – vagyis a szakszolgálati 
engedélynek a katonai és polgári légifor-
galmi irányítás esetében, illetve az egyéb 
jogosításoknak melyek a légvédelmi, illet-
ve előretolt repülésirányítói beosztás betöl-
téséhez kellenek - megszerzésének hasonló 
módon feltétele kell, hogy legyen egy ilyen 
„(stressz-) elsősegély nyújtási ismeret”. 
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BEVEZETÉS

A civilizáció fejlődésével számos az emberiség-
re nézve halálos kockázati tényező jelent meg. 
Gondoljunk az atom biológiai és vegyi fegyve-
rekre, a nukleáris energia békés felhasználásából 
adódó balesetekre (Three Mile Island, Csernobil, 
Fukusima), veszélyes üzemekre (Seveso) veszé-
lyes áruk közúton történő szállítására és a piszkos 
bombákra. Fontos, hogy rendelkezésre álljanak 
mindazon szervezeti, technikai és operatív ele-
mek, amelyek képesek ezen kockázati tényezők-

ből következő katasztrófák megelőzésére, azok 
bekövetkezése esetén a védekezésre és a kelet-
kezett károk felszámolására. Az ABV felderítés 
egyik fő feladata a szennyezett terepszakasz de-
tektálása és kijelölése, esetleges pontszerű sugár-
források felkutatása. Ezen feladatok ellátásában 
jelentős szerep hárul a technikai eszközökre, 
amelyek segítségével információkat kaphatunk a 
szennyeződés fajtájáról, annak intenzitásáról és 
esetleges terjedési irányáról. Nagy segítséget je-
lenthetnek az ABV felderítés feladataiban a pilóta 
nélküli repülőgépek, amelyek emberi élet kockáz-

KISS BÉLA FŐHADNAGY:
AZ ABV FELDERÍTÉS ESZKÖZEI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A PILÓTA 
NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEKRE

1 Honvédelem.hu: Tíz tény a vegyi fegyverekről. http://www.honvedelem.hu/cikk/44082 (letöltés: 2015. április 12.)

1. sz. fotó: A tokiói metró elleni szarintámadásban tizenketten vesztették életüket.1
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tatása nélkül, jelentős költségmegtakarítás mellet 
lépesek gyorsan, hatékonyan, és ha kell észrevét-
lenül végezni feladataikat.

Az elmúlt évtizedek civilizációs katasztrófái 
rávilágítottak arra a tényre, hogy nincs tökéletes 
biztonság. Az eddig bekövetkezett nukleáris bal-
esetek (Windscale 1957, Three Mile Island 1979, 
Csernobil 1986 és Fukusima 2011) esetében em-
beri és természeti (tóhokui földrengés) tényezők 
és konstrukciós hibák együttes jelenléte vezetett a 
katasztrófákhoz. A tömegpusztító fegyverek meg-
jelenésével új korszak nyílt a hadviselés történeté-
ben. Alkalmazásukat számos nemzetközi törvény 
és jogszabály tiltja, azonban a terrorizmus első 
számú elrettentő eszközévé váltak. Az 1. számú 
fotón az 1995. március 20-án szarin gázzal vég-
rehajtott tokiói metrótámadás látható, amely során 
12 ember veszítette életét és közel 5000-en meg-

sebesültek. Huszon öt évvel a bipoláris világrend 
felbomlása után a proliferáció egyre folytatódik, 
Észak – Korea felmondta az „Atomsorompó szer-
ződést”, gazdasági és ideológiai céljait nukleáris 
zsarolással próbálja elérni.

Ezen tények alapján megállapítható, hogy ABV 
veszélyek kiváltó tényezői lehetnek a különböző 
nemzetektől független terrorista csoportok, ter-
mészeti katasztrófák és az ipari balesetek. Éppen 
ezért fontos olyan eljárások, technológiák, eszkö-
zök és feladatrendszerek kidolgozása, amelyek se-
gítségével ezek a katasztrófák az eddiginél sokkal, 
nagyobb eséllyel megakadályozhatóak, illetve az 
általuk keltett kockázati tényezők tovább csök-
kenthetőek. Az atomenergia békés célokra való al-
kalmazásakor bekövetkező (a lakosságot és a kör-
nyezetet veszélyeztető) nukleáris veszélyhelyzet 
elhárítására, következményeinek csökkentésére, 

2. sz. fotó: RDO-3221 ABV Komondor.2

2 Gamma Zrt.: RDO-3221 ABV Komondor. http://www.gammatech.hu/?module=products&group=teruletszeri
nt_katonai_abvfelderito&product=abv_komondor (letöltés: 2015. április 14.)
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illetőleg megszüntetésére hazánkban létrehozásra 
került az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási 
Rendszer (továbbiakban: ONER), amelynek fel-
építéséről és feladatairól a 167/2010. Kormány-
rendelet rendelkezik.1

ABV FELDERÍTÉS

Az ABV felderítést alkalmazás szempontjából két 
fő csoportra oszthatjuk. Első csoport a felderítési 
feladatok végrehajtása katonai műveletek során, 
amelyek akkor kerülnek alkalmazásra, ha a had-
viselő felek valamelyike feltételezhetően tömeg-
pusztító fegyvereket alkalmazott. A másik cso-
port a békeidőszakban bekövetkező alkalmazás, 
amikor az adott ország területén vegyi, nukleáris 
baleset vagy szándékos tevékenységből fakadóan 
szennyezett területek jönnek létre. Hazánk nuk-
leáris szempontból a paksi atomerőmű, az MTA 
KFKI irányításával működő budapesti kutató re-
aktor és az országhatár 50 km-es körzetében talál-
ható két Szlovák atomerőmű által veszélyeztetett. 
Az ABV felderítésnek öt alapvető szempontot kell 
kielégítenie:
• hírszerzési adatokon kell alapulnia, mivel lehe-

tetlen minden területet felderíteni;
• minden információt gyorsan és pontosan jelen-

teni kell;
• gyorsnak kell lennie (intenzitás, azonosítás, át-

haladási utak meghatározása, stb.);
• az ABV felderítő egységeknek kerülnie kell a 

harcérintkezést, mivel elvesztésük következmé-
nye veszélyezteti az egész rendszer működését;

• a tevékenységet úgy kell a parancsnoknak ter-
veznie, hogy maximális legyen a teljesítmény, 
a mobilitás, a detektáló kapacitás, a fenntartha-
tóság és a túlélőképesség szempontjából.2

Nemzetközi viszonylatban 1998-ban fogadták el a 
STANAG 2112, amely az ABV háborús feladatai 
mellett meghatározza a mérgező ipari anyagokból 
és alacsony szintű sugárzó anyagokból eredő ABV 
felderítési feladatokat.

1 BM OKF: Országos Nukleárisbaleset-elhárítási 
Rendszer. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=pvl_oner (letöltés: 2015. április 13.)

2 Pintér István mk. Alezredes, Földi László mk. szds: 
ABV felderítés és ellenőrzés feladatrendszere hábo-
rúban és békeműveletek során. http://www.zmne.hu/
tanszekek/vegyi/docs/fi atkut/FL_0106_3_ABV.htm 
(letöltés: 2015. április 13.)

A légi és a földi ABV felderítés végrehajtható 
légi járművel, gyalog, illetve speciálisan erre a 
célra kifejlesztett felderítő járművek segítségével. 
Ilyen jármű a 2. számú fotón látható Gamma Zrt. 
által kifejlesztett RDO-3221 ABV KOMONDOR. 
A technika kiválóan alkalmas a gamma dózistelje-
sítmény, a szélirány, a sebesség, a hőmérséklet és 
a páratartalom mérésre. Képes azonosítani a bak-
tériumokat, a toxinokat, a mérgező harcanyagokat 
és toxikus ipari gázokat. Az ABV-felderítő jármű 
elsődleges feladata a veszélyforrások gyors és 
pontos detektálása szélsőséges klimatikus viszo-
nyok és mechanikai behatások mellett is. A tech-
nika előnyei közzé sorolható, hogy a kezelése és 
felderítési feladatok végrehajtása nem igényelnek 
mélyebb szakirányú előképzettséget és a levegő-
ben lévő vegyi szennyeződéseket akár több kilo-
méteres távolságból is képes detektálni.

1. sz. ábra: ABV felderítés a csillag változat 
alkalmazásával.3

A földi ABV felderítés, útvonal illetve menetvonal 
módszerének végrehajtása történhet az 1. számú 
ábrán látható csillag vagy doboz, sáv, cikk cakk 
változat alkalmazásával.

Hazánkban az ONER részeként működik az 
Országos Sugárfi gyelő, Jelző és Ellenőrző Rend-
szer (továbbiakban OSJER), melynek 132 db ra-
diológiai távmérő hálózatában működő mérőállo-
mása óránkénti méréssel monitorozza az országos 
sugárzási helyzetet. A mért adatok egy központi 
rendszerbe a BM OKF Nukleáris Baleseti Infor-

3 Kiss Sándor-Simon Ákos: ABV felderítési módok,
módszerek és változatok. http://uni-nke.hu 
downloads/bsz/bszemle2007/3/04_kissanyi_new.pdf 
(letöltés: 2015. április 16.)
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mációs és Értékelő Központjába futnak be, ahol 
a normál háttérsugárzástól (50-180nSv/h) maga-
sabb szint 250n/Sv/h felletti érték esetén riasztást 
ad. Az OSJER mérőállomás adatait kiegészítve 
csatlakoznak a rendszerhez az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat és a Paksi Atomerőmű Zrt mérő-
állomásai. A Magyar Honvédség szervezetén belül 
az MH Görgei Artúr Vegyvédelmi és Informáci-
ós központ irányítása alatt működik az MH ABV 
Riasztási és Értesítési Rendszer, amely normál 
és minősített időszakban egyaránt korai riasztó-
rendszerként működik, három különböző időszak 
megkülönböztetésével: normál, veszélyhelyzet és 
teljes készenlét. A rendszerben történő mért alap-
adatok érkezhetnek földi és légi ABV felderítő 
alegységektől, automata mérőállomásoktól (to-
vábbiakban AMAR) és mobil laboratóriumoktól.

LÉGI ABV FELDERÍTÉS LEGÚJABB 
ESZKÖZEI

A légi ABV felderítés alatt a 80-as évekig kizáró-
lag sugárfelderítését értettek, amelyet a helikopte-
rekbe épített IH-31L sugárszintmérő segítségével 
hajtottak végre. Napjainkban azonban a földi ABV 
felderítés kiegészítéseként és helyettesítéseként 
alkalmazzák. Előnye, hogy a döntést hozó szak-
emberekhez gyorsan eljutnak a mért adatok a 
szennyezett terepszakaszról, hátránya pedig, azok 
viszonylagos pontatlansága a földi felderítés során 
végzett mérésekhez képest. Alkalmazhatóságát 
jelentősen befolyásolják az időjárási tényezők, 
hiszen repülési minimum paraméterek hiányában 
a légi járművek hajózó személyzetei nem képesek 
a feladatok végrehajtására, azonban a harcjármű-
vekkel és gyalogosan járhatatlan akár magas su-
gárszintű (az ABV felderítő személyi állomány 
túlélését veszélyeztető) terepen is alkalmasak 
ABV felderítésre.4 A légi ABV felderítés csopor-
tosítható a tömegpusztító fegyverek fajtái szerint. 
Ennek tükrében megkülönböztetünk légi-sugár 
felderítést, légi-vegyi felderítést és légi-biológia 
felderítést. A légi-sugárfelderítés elsődleges célja 
egy esetleges katonai nukleáris csapás, az atom-
energia békés célú felhasználásából adódó erő 

4 Dr. Jakab László Phd. alezredes: Pilóta nélküli repülő 
eszközök alkalmazása légi ABV felderítésre. http://
www.szrfk.hu/rtk/kulonszamok/2004_cikkek/jakab_
laszlo_2.pdf (letöltés: 2015. április 17.)

művi baleset esetén a szennyezett terepszakasz 
vagy eltűnt, illetve ellopott radioaktív izotópok, 
pontszerű sugárforrások detektálása. A Magyar 
Honvédség 24 órás szolgálatban biztosítja hazánk-
ban a légi-sugárfelderítési feladatok szükség sze-
rinti ellátását. A légi-vegyi és biológiai felderítés 
révén a szakszolgálati személyzet képes a szeny-
nyezett terepszakasz felderítésére és az ott elő-
forduló vegyi és biológiai anyagok típusainak be-
azonosítására. Fontos, hogy mindhárom eljárás a 
földfelszín közeli értékek megállapítására szolgál.

3. sz. fotó: Légi ABV felderítő rendszer.5

A légi ABV felderítőrendszer célja adatok szolgál-
tatása az adott szennyezett terület kiterjedéséről és 
szennyeződésének mértékéről. Hazánkban a Gam-
ma Műszaki Zrt. a 2000-es évek elején fejlesztet-
te ki a 3. számú fotón látható légi sugárfelderítő 
rendszerét, amelyhez a Mi 24-es harci helikoptert 
használták platformként. A rendszer működését 

5 Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság: Légi
ABV felderítő Rendszer. http://gammatech.hu/?mnu
Grp=&module=products&lang=hun&group=teru
letszerint_katonai_abvfelderito&product=labv&
termek=LABV%20L%C3%A9gi%20ABV%20
felder%C3%ADt%C3%B5%20rendszer&menu
path=teruletszerint_katonai_abvfelderito-&csoport
=ABV%20felder%C3%ADt%C5%91%20eszk%
C3%B6z%C3%B6k (letöltés: 2015. április 20.)
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tekintve egy olyan GM-csöves és szintilációs de-
tektorokkal felszerelt technikáról beszélhetünk, 
amely GPS-es koordináta meghatározás segítsé-
gével, 4 órás üzemképességgel, ATP-45 jelentés 
készítési képességgel a helikopterre függesztve 
képes ellátni feladatait. A sugármérő konténer a 
terepszakasz 1 méterre vonatkoztatott sugárszint-
jét, vagy a pontszerű sugárforrás dózisteljesítmé-
nyét képes detektálni a repülési magasságon mért 
dózisteljesítményből és a repülési magasságból a 
légköri és talajviszonyok fi gyelembevételével. A 
légi-vegyi felderítés egyik kiválóan alkalmazott 
eszköze a Fourier Transzformációs Spektromé-
ter elvén működő JLSCAD (Joint Light Stanford 
Chemical Agent Detector).  Biológiai távfelderí-
tő eszközöket az USA hadserege fejlesztetett ki. 
Ezek infravörös és UV LIDAR elven működnek. 
Triptofán és aminosav jelenléte alapján azonosít-
ják a biológiai harcanyag felhőket.6

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK 
ALKALMAZHATÓSÁGA 

AZ ABV FELDERÍTÉSBEN

A civilizáció és a technológia fejlődésével kifej-
lesztésre kerültek a pilóta nélküli repülőgépek 
(továbbiakban pnr), amelyek képesek emberi élet 
kockáztatása nélküli feladat végrehajtásra. A pnr-
ek és a robotrepülőgépek között a célfelhasználás-
ban mondható jelentős különbség. Míg a robot-
repülőgép maga a fegyver és azzal az a feladata, 
hogy elpusztítsa a számára kijelölt célokat, a pnr-
ek többször felhasználhatóak. Mind a civil mind a 
katonai szférában az alkalmazási területük nagyon 
sokrétű. Feladatrendszere szerteágazó alkalmazá-
si kört illetve körülményeket biztosít. Belátható, 
hogy nem ugyanolyan eszközt kell bevetni egy lö-
vész alegység műveletének támogatását szolgáló 
felderítő információ begyűjtéséhez, mint például 
az ellenséges légvédelmi eszközök elpusztításá-
hoz. A stratégiai, hadászati, illetve harcászati szin-
tű követelményeknek való megfelelés érdekében a 
mérnökök jelenleg is komoly fejlesztéseket hajta-

6 Pintér István mk. alezredes, Földi László mk. szá-
zados: ABV felderítés és ellenőrzés feladatrendsze-
re háborúban és békeműveletek során. http://www.
zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fi atkut/FL_0106_3_
ABV.htm (letöltés: 2015. április 20.)

nak végre. Mára a pnr-ek több kategóriája került 
kialakításra.7

1. sz. táblázat: A UAV-k kategóriái.8

A pnr-ek kategóriái az 1. számú táblázatban lát-
hatóak, amely szerint hatótávolságuk, repülési 
magasságuk, repülési időtartamuk és felszálló tö-
megük szerint 7 különböző csoportba oszthatóak 
be. Alkalmazási tulajdonságaik, felszereltségük 
mindig az adott feladat függvényében kerülnek 
kialakításra. A pnr-ekkel szemben támasztott alap-
vető követelmények:
• a feladat függvényében gyorsan legyenek fel-

készíthetőek ez által bevethetőek;
• nehezen legyenek felderíthetőek;
• hatótávolságuk legyen elegendő a célfeladat 

végrehajtásához;
• rendelkezzenek megfelelő adattovábbítási, 

adattárolási rendszerrel, amelyek segítségével 
képesek információt szolgáltatni;

• programozásuk tegye lehetővé, hogy navigá-
ciós hiba esetén visszatérjenek a kiindulási 
bázisra;

• legyenek megbízhatóan irányíthatóak vagy 
programozhatóak;

• repülési tulajdonságaik tegyék lehetővé spe-
ciális feladatok ellátását (alacsonyan és lassan 
repülni a légi-sugár felderítéshez).

7 Bali Tamás:A katonai UAV személyzet képzésének kö-
vetelményei. http://www.repulestudomany.hu/folyo-
irat/2012_3/2012-3-06-Bali_Tamas_UAV.pdf (letöl-
tés: 2015. április 21.)

8 Dr. DUDÁS Zoltán - Dr. RESTÁS Ágoston: Nemzet-
közi példák az UAV repülés emberi tényezőit érintő 
jogi szabályozásra az RPAS 2012 konferencia ta-
pasztalatai alapján (Repüléstudományi közlemények, 
XXIV évfolyam 2012 3. szám, ISSN: HU ISSN 1789-
770X)

Megnevezés Hatótáv
(km)

Repülési
magasság

(m)

Repülési
időtartam

(óra)

Felszálló
tömeg
(kg)

Nano ≤1 100 ≤1 ≤ 0,025
Micro 10 250 1 ≤5
Mini 10 150-300 ≤ 2 ≤30
Close range (kis hatótávú) 10-30 3000 2-4 150
Shört range (rövid hatótávú) 30-70 3000 2-4 150
Medium range
(közepes hatótávú) 70-200 5000 6-10 1250

Medium range endurance (köze-
pes hatótávú, megnövelt repülési 
időtartammal)

≤500 8000 10-18 1250
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A légi-sugárfelderítési adatok ellátására a Gam-
ma Műszaki Zrt. a 90-es években kifejlesztette a 
4. számú fotón látható RABV sugárfelderítő rend-
szerét pnr-ekre is. A készülék kiválóan alkalmas 
kiterjedt szennyezett terepszakaszok és pontszerű 
sugárforrások felderítésére, gamma sugárzás mé-
résére.

4. sz. fotó: RABV sugárfelderítő rendszer 
UAV-ra.9

• Légi-sugár felderítésre olyan sugárfelde-
rítő mérő műszert kell alkalmazni, amely-
nek nagyon kicsi az indikálási tartománya: 
5-10nGy/h, hogy minél hamarabb fel lehes-
sen fedezni a sugárszennyezettséget, vagy 
sugárforrást; széles a mérési tartománya: 
10-30nGy/h–tól 1-10nGy/h–ig. 

• Légi-vegyi felderítésre olyan gázdetektor ér-
demes alkalmazni, amely egyidejűleg képes 
minimum 5 különbözőfajta mérgező anyag 
detektálására (fotoakusztikus, infravörös, léze-
res módszerek stb.); a kimutatási küszöb mini-
mum: 0, 00001mg/dm3; kimutatási idő néhány 

9 Gamma Műszaki Zrt.: RABV Sugárfelderítő rendszer 
UAV-ra. http://www.gammatech.hu/?mnuGrp=mnuPro
ducts&module=products&lang=hun&group=teruletsz
erint_katasztrofavedelem&product=rabv&termek=RA
BV%20Sug%C3%A1rfelder%C3%ADt%C3%B5%20
rendszer%20UAV-ra&menupath=-teruletszerint_katas
ztrofavedelem&csoport=Katasztr%C3%B3fav%C3%
A9delem (letöltés: 2015. április 23.)

másodperc; kicsi zavarérzékenységű; szelekti-
vitás: elsősorban idegmérgeket és hólyaghúzó 
mérgező anyagokat mutassa ki; ismeretlen 
mérgező anyag esetén mintát vesz a levegőből. 

• Légi- biológiai felderítésre olyan detektort kell 
alkalmazni, amely képes baktériumok (USA 
felosztás szerinti!), vagy toxinok közül mini-
mum 5 fajta fertőzés kimutatására; nagyon ala-
csony kimutatási küszöbe van; kicsi a zavar-
érzékenysége; mintát vesz a levegőből; 2-30 
percen belül képes a vett mintákból az elem-
zéshez szükséges adatokat továbbítani.

Ahhoz, hogy a felderítési repülések során kinyert 
adatok online továbbítása megoldott legyen fon-
tos a megfelelő rádióadó és antenna kiválasztása. 
Azonban ezek teljesítménybeli növekedése súly-
növekedéssel jár együtt, amely tényezők ront-
ják a pnr repülés és élettartambeli képességeit. 
Éppen a pnr-ek alkalmazásánál nagyon fontos a 
felhasználási célok tisztására, és a méretbeleli és 
felszereltségi igényeket ehhez igazítani. A pnr 
méretének megduplázása nem feltétlenül jelent 
kétszeres ható és adó távolságot.

5. sz. fotó: Pnr irányító központ.10

Az 5. számú fotón látható módon a pnr-eket 
irányító földi személyzetnek a rendszer megfele-
lő és biztonságos üzemeltetéséhez rendelkeznie 
kell aerodinamikai, meteorológiai, légi jogi, légi 
irányítási, légi jármű, fegyverrendszerek, ismere-
tekkel és tudnia kell a repülőeszközön elhelyezett 
szenzorok működésének elvét.

10 HTKA.hu: Anglia újabb Reaper-eket rendszeresítene. 
http://htka.hu/2008/01/05/anglia-ujabb-reaper-eket-
rendszeresitene/ (letöltés: 2015. április 23.)
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ÖSSZEGZÉS

Napjaink természeti és civilizációs katasztró-
fáinak kockázati tényezői és a tömegpusztító 
fegyverek által okozott fenyegetettség szükség-
szerűvé teszik az ABV felderítési rendszer mű-
ködtetését, annak fejlesztését. Ennek egyik mód-
ja a légi ABV felderítés, melynek jelentős előnye 
a gyorsasága, egyben a pnr-ek megjelenésével le-
hetőség nyílt az emberi élet kockáztatása nélküli 
feladat végrehajtására. Hátrányuk a hatótávolság 
és adott feladat esetén az emberi vizuális meg-
erősítés hiánya. Alkalmazásukkor fontos fi gye-
lembe venni a feladat típusát, a szükséges repülé-
si távolságot, a rádió hatótávolságát, hiszen ezen 
adatok összessége nagymértékben befolyásolja 
a pnr méretét és repülési tulajdonságait. A pnr-
ek szakszerű működtetéséhez elengedhetetlen a 
megfelelő szakmai tudással rendelkező személyi 
állomány, melynek a megfelelő szakmai, repülési 
és aerodinamikai ismeretek mellet rendelkeznie 
a repülőeszközre felszerelt detektorok működési 
ismereteivel is. A pnr-ekkel való feladat végre-
hajtás fontos szempontja az alacsony üzemel-
tetési költség az ember vezette helikopterekkel 
szemben.
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2009. szeptember 17-én az Amerikai Egye-
sült Államok elnökének bejelentésével pár-
huzamosan a Fehér Ház sajtóosztálya köz-
leményt1 adott ki, melyben rögzítik, hogy 
Barack Obama jóváhagyta Robert Gates 
védelmi miniszter és a Vezérkari Főnökök 
Egyesített Bizottságának javaslatát az euró-
pai rakétavédelmi rendszer szakaszolt adap-
tív megközelítésen (a továbbiakban: EPAA 
– European Phased Adaptive Approach) ala-
puló kialakítására. Döntésével Obama elnök 
gyakorlatilag felmondta elődjének, George 
W. Bush-nak az észak-amerikai kontinens 
ballisztikus rakéták elleni védelmére kifej-
lesztett rakétavédelmi rendszer (a további-
akban: NMDS – National Missile Defense 
System) kulcselemeinek európai kontinens-
re telepítésén alapuló elgondolását. Ezzel 
egyidejűleg új alapokra helyezte a NATO 
európai tagállamai területének, valamint la-
kosságának ballisztikus rakéták elleni védel-
mét. Az új koncepció egy olyan, a technikai 
fejlődés eredményeinek, valamint a potenci-
ális – elsősorban iráni eredetű – fenyegetés 
mennyiségi, minőségi jellemzőinek és időbe-

1 Offi ce of the Press Secretary, The White House, 
September 17, 2009 A “Phased, Adaptive Approach” 
for Missile Defense in Europe, Elérhető az interneten: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_offi ce/FACT-
SHEET-US-Missile-Defense-Policy-A-Phased-
Adaptive-Approach-for-Missile-Defense-in-Europe 
(2014.10.27)

ni2 rendelkezésre állásának elemzésén alapul, 
melynek eredményeként szükséges volt a 
Bush-adminisztráció 2007-es rakétavédelmi 
koncepciójának újragondolása és lényegesen 
realisztikusabb, rugalmasabb, a meglévő és 
már bizonyított képességekre jobban alapo-

2 A közlemény egyértelműen megnevezi Iránt, mint 
potenciális fenyegetést és rögzíti, hogy míg a perzsa 
állam rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus 
rakéta arzenálja nagyobb ütemben fejlődik a prog-
nosztizáltnál, addig az interkontinentális ballisztikus 
rakéták területén a fejlődés elmaradt az előzetes becs-
lésektől.

KÖNCZÖL FERENC ALEZREDES: 
A NATO BALLISZTIKUS RAKÉTAVÉDELMI 

KONCEPCIÓJÁNAK ÁTALAKULÁSA 
A VÁLTOZÓ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Obama elnök bejelenti az európai rakétavédelmi 
rendszert érintő változásokat
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zó, ezáltal nem utolsó sorban költséghatéko-
nyabb új megközelítés elfogadtatása. Jelen 
írás célja, hogy a kiinduló helyzet felvázolá-
sát követően bemutassa azokat a tényezőket 
és átalakítási folyamatot, amely a XX. század 
végére kialakított koncepció, illetve az azt 
megvalósítani hivatott struktúra átalakítását 
jellemezte és jellemzi napjainkban is.

BALLISZTIKUS RAKÉTA, 
MINT FENYEGETÉS

A közgondolkodásba a II. világháború során 
London ellen bevetett V–2 rakéták megjele-
nése óta a ballisztikus rakéta mint az első, 
többnyire meglepetésszerű csapás, vagy – 
főként tömeges, jellemzően sűrűn lakott te-
rületek elleni alkalmazása esetén – a terror 
jellegű megtorlás eszközeként került be. A 
hidegháború időszakában a tömegpusztító, 
elsősorban nukleáris robbanófejekkel páro-
sítva a ballisztikus rakéták a polarizálódott 
világ többszörös, akár fél-egy óra alatt ki-
vitelezett elpusztításának lehetőségét hor-
dozták magukban, elrettentve a szembenálló 
feleket a másik megtámadásától. A kétpólu-
sú világrend felbomlását követően azonban 
a keleti blokk központi ellenőrző szerepét 
játszó Szovjetunió szétesése, majd az utód 
Oroszország meggyengülése rendkívül ve-
szélyes folyamatokat indított el. Ezek közül 
az egyik legjellemzőbb, hogy a politikailag 
instabil, illetve a Nyugattal, annak érték-
rendjével szemben barátságtalan, esetenként 

kimondottan ellenséges viselkedést tanúsító 
országokban felgyorsult a volt szovjet tudós-
társadalom tagjai, illetve az általuk birtokolt 
(hadi-)technikai know-how iránti kereslet, 
amely egyrészt a ballisztikus rakétatechnoló-
giához való hozzáférést, másrészt, ami még 
veszélyesebb, az általuk (is) hordozni képes 
tömegpusztító eszközök proliferációját vonta 
maga után. Mivel a fenyegetés megjelenése 
realitássá vált, egyre többször merült fel a 
katonai kérdésekkel napi szinten nem fog-
lalkozó civil társadalom körében is a kérdés: 
mi az a ballisztikus rakéta és mért is jelent ez 
veszélyt ránk nézve? 

A ballisztikus rakéta egy olyan rakéta el-
ven3 működő eszköz, amelynek hasznos 
része az égésvégi pont elérése (a hajtómű 
kiégése) után a gravitáció törvényei szerint, 
szabadeséssel, ballisztikus röppályán mozog 
tovább. Hatótávolság szerint a szakirodalom 
megkülönböztet kis (< 1000 km), közepes 
(1000 – 3000 km), közbenső – vagy egyes 
helyeken „nagy”-nak fordított – (3000 – 
5500 km) és interkontinentális hatótávolságú 
(>5500 km) ballisztikus rakétákat.4

3 A rakéta-elv a lendületmegmaradás törvényén ala-
pul, amely szerint a zárt rendszer lendületének vek-
tori összege állandó, azaz egy rakéta esetében ha az 
üzemanyag adott sebességgel áramlik ki hátrafelé, a 
rakéta ezzel ellentétes irányban halad előre.

4 Arms Control Association: Wordlwide Ballistic 
Missiles inventories – Fact sheets & briefs. Elérhető 
az interneten: http://www.armscontrol.org/factsheets/
missiles (2014.10.28)

Hatótávolság (km) 300 1000 2000 3000 5000 8000 10000

Röppálya magassága (km) 100 260 460 650 970 1270 1320

Sebesség a célközelben (m/s) 1020 3100 4000 4800 5900 6580 7300

Repülési idő (perc) 4 9 12 15 21 29 33

(1. sz. táblázat A ballisztikus rakéták röppályájának főbb jellemzői*)
* Ruttai, László – Bunkóczi, Sándor: A ballisztikus rakéta, mint célanyag, Nemzetvédelmi egyetemi közlemények 

7. évfolyam 5. szám, Budapest, 2003
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A ballisztikus rakéták repülését alapve-
tően aktív (a hajtómű működik) és passzív 
(a hajtómű már nem működik) szakaszra 
oszthatjuk. A röppálya további vizsgálata 
során megkülönböztetünk: gyorsítási fázist 
(boost phase), középső fázist (midcourse 
phase), amely a rakéta repülésének leg-
hosszabb szakasza, időtartama a hatótá-
volságtól függően akár 20-25 perc is lehet, 
valamint végső fázist (terminal phase), 
melynek időtartama általában 0,5-1,5 perc 
és melyet a visszatérő egység (robbanófej) 
rendkívül nagy, interkontinentális rakéták (a 
továbbiakban: ICBM, azaz Intercontinental 
Ballistic Missile) esetében akár 5-7 km/s se-
besség jellemez.

Miért is jelentenek komoly és egyre ko-
molyabb fenyegetést a ballisztikus rakéták? 
Egyrészt repülési és technikai jellemzői, 
másrészt harci alkalmazásában rejlő lehető-
ségek okán, melyek közül a legmeghatáro-
zóbbak a következők:
• nagy hatótávolság, megbízhatóbb műkö-

dés és egyre növekvő pontosság;
• viszonylag rövid repülési, így ellenreak-

cióra lehetőséget adó idő;
• több robbanófej és álcélok alkalmazásá-

nak lehetősége;
• „mindenidős”, azaz év- és napszaktól 

függetlenül, bármely időjárási viszonyok 
közötti alkalmazhatóság;

• alkalmazása fokozott lélektani hatással 
jár (ideális „terrorfegyver”);

• viszonylagos egyszerűség (fenntartásuk 
és karbantartásuk nem különösebben bo-
nyolult);

• változatos indítási lehetőség (indítósi-
lókban történő telepítés mellett lehetőség 
van mobil – vasúti, közúti, vízfelszíni és 
vízfelszín alatti hordozó/indító járműről 
is alkalmazni);

• a kisméretű visszatérő egység/robbanófej 
végső szakaszban elért rendkívül nagy 
sebessége (komoly nehézséget okoz az 
elfogás és a követésbe vétel)

• korszerű ballisztikus rakéták esetében a 
végső fázisban történő (korlátozott mérté-
kű) manőverezés lehetősége;

• hagyományos töltetek mellett tömeg-
pusztító (CBRN – Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear) fegyverek hor-
dozásának képessége;

• harcászati kategória (kis hatótávolság) al-
kalmazása esetében is elérhetők/fenyeget-
hetők stratégiai célpontok;

• az utóbbi évtizedekben megnőtt a proli–
feráció és a technológiához való hozzáférés 
lehetősége (az Arms Control Association 
adatai alapján 2014 nyarán 31 állam bir-
tokol valamilyen kategóriájú ballisztikus 
rakétát5 – a szerző kiegészítése);

• az elérhető hatáshoz, illetve a képviselt fe-
nyegetéshez képest viszonylagosan olcsó;

• instabil államok által birtokolt fegyverek 
feletti ellenőrzés meggyengülése (lásd Lí-
bia, Szíria).

Fenti tényezők mindegyike önmagában is 
komoly elemzés tárgyát képezhetné, azon-
ban jelen írásnak ez nem célja, ily módon 
összefoglalva csupán annak megvilágítására 
szolgál, hogy miért játszik egyre komolyabb 
szerepet a Szövetség életében a ballisztikus 
rakéták elleni védelem, illetve annak fejlesz-
tése. A felsorolt tényezők által megjelenített 
kockázatok döntő módon járultak hozzá a 
Szövetség ballisztikus rakétavédelmi rend-
szerének újragondolásához és a jelenleg is 
folyamatban lévő átalakítások beindításához.

5 Arms Control Association: Wordlwide Ballistic 
Missiles inventories – Fact sheets & briefs. Elérhető 
az interneten: http://www.armscontrol.org/factsheets/
missiles (2014.10.28)
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A SZÖVETSÉG BALLISZTIKUS 
RAKÉTÁK ELLENI VÉDELMI 

ERŐFESZÍTÉSEI A KEZDETEKTŐL 
AZ EZREDFORDULÓIG

A ballisztikus rakéták elleni védelem igénye 
egyidős a V–2 rakéták megjelenésével és 
azok London, valamint a nagy angol ipar-
városok elleni tömeges, terror jellegű alkal-
mazásával. Az angolok bizonyos kezdetleges 
módszerekkel, főként a vadászlégierő alkal-
mazásával, illetve azok új harceljárásainak 
kidolgozásával minimális sikereket értek 
ugyan el, azonban a ballisztikus rakéták tech-
nikai jellemzői, illetve repülési paraméterei 
az esetek többségében nem tették lehetővé a 
sikeres elhárítási tevékenységet. 

A folyamatos átalakulás és fejlesztés 
alatt álló védőernyő megsemmisítést vég-
ző eszközei kezdetben az ’50-es évek során 
robbanásszerű fejlődésnek indult légvédel-
mi rakétatechnológián alapuló Nike-Zeus 
projekt elemei voltak. Ebben az időszakban 
az ellenrakéták megsemmisítő hatásukat a 
közeledő ballisztikus rakéta(-ák) közelébe 
juttatott és ott elműködtetett nukleáris rob-
banótöltetek elvén működtek. Mivel azon-
ban sem a saját területek felett felrobbantott 
nukleáris töltetek gondolata, sem azoknak a 
védelmi infrastruktúrára (vezetési rendsze-
rek, radarberendezések) gyakorolt hatása 
nem nyert túlzottan nagy támogatást, ezért 
a programot a 60-as évek elején felváltotta 
az un. Defender-projekt, illetve BAMBI-
koncepció6. A koncepció lényege, hogy a 
földi bázisú rendszereket egy olyan, műhol-
dakra telepített elfogórakéta-rendszer vál-
taná fel, mely a ballisztikus rakétákat azok 
felszálló ágában támadná, mégpedig nem 
nukleáris töltettel, hanem annak útjába jutta-
tott (fém)hálóval. Mivel azonban az elhárító 

6 BAMBI – Ballistic Missile Boost Intercept; jelentése: 
a ballisztikus rakéták indítási fázisban történő meg-
semmisítése.

rendszer platformjául szolgáló műholdak vé-
delmére nem sikerült elfogadható megoldást 
találni, ezért a programot 1968-ban törölték. 
Ezzel párhuzamosan azonban már folyt a 
McNamara védelmi miniszter által újtára bo-
csátott és kissé ambiciózus Sentinel-program 
(1963-1967), melyet aztán a Safeguard-
projekt váltott fel 1967-ben. Mindkét prog-
ram ugyanazt a radartechnológiát és ugyanazt 
a két rakétatípust, a nagyobb hatótávolságú 
Spartan-t (600-800 km) és a kisebb hatótá-
volsággal bíró Sprint-et (40 km) alkalmazta 

volna – nukleáris harci résszel. Az 1960-as 
évek végére mind a Szovjetunió, mind az 
Egyesült Államok számára nyilvánvalóvá 
vált azonban, hogy a fegyverkezési verseny 
eredményeként eljutottak arra a szintre, hogy 
a kiépített érzékelő és távolfelderítő-előrejel-
ző rendszereknek, valamint a felhalmozott 
nukleáris arzenálnak köszönhetően egyikük 
sem tud oly módon csapást mérni a másikra, 
hogy ezzel ne tenné ki magát egy legalább 
ugyanolyan mértékű válaszcsapásnak. A 
felismerés a stratégiai fegyverzetkorláto-
zások tárgyában tárgyalóasztalhoz ültette a 
feleket, melynek eredményeként nem csak 
a meghatározó támadófegyverzet, hanem az 
interkontinentális ballisztikus rakéták elleni 
védelmet célzó elhárító rendszerek tekinteté-
ben is korlátozásokat fogadtak el. Az 1972. 
május 26-án Moszkvában aláírt egyezmény 

Spartan és Sprint rakéták
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(Anti Ballistic Missile Treaty, a továbbiak-
ban: ABM egyezmény) mindkét fél számára 
engedélyezte ugyan korlátozott képességű 
elhárító rendszer kialakítását, azonban a vé-
delmi rendszerek korlátozásának nem titkolt 
célja az volt, hogy a két vezető hatalom köl-
csönösen megsemmisíthesse egymást, ezzel 
mintegy biztosítva azt, hogy nem vetnek be 
egymás ellen nukleáris fegyvereket.

A rakétavédelem területén a következő 
jelentős koncepcióváltás a ’80-as évek so-
rán bejelentett nagy fejlesztési program, a 
Ronald Reagen elnök neve által fémjelzett 
Stratégiai Védelmi Kezdeményezés (SDI – 
Strategic Defense Initiative), azaz közismert 
nevén az úgynevezett „Csillagháborús” prog-
ram mentén kialakított elgondolás volt. Az 
SDIO (Strategic Defense Initiative Organiza-
tion) által menedzselt alapkoncepció számos 
alprogramot foglalt magába, melynek leg-
meghatározóbb eleme mégis a ballisztikus 
rakéták megsemmisítése céljából az űrbe te-
lepítendő lézerfegyverek voltak, melyről az-
tán a csillagháborús jelző eredeztethető. Bár 
a program ezen eleme az óriási költségek, a 
világűr militarizálása elleni világméretű tilta-
kozás, illetve az időközben felmerülő techni-
kai nehézségek miatt törlésre került, azonban 
számos, főként földi telepítésű (ERINT7, 
ELINT8), illetve űrbe telepített érzékelő 

7 ERINT: Extended Range Interceptor, azaz megnövelt 
hatótávolságú elfogóegység; a fejlesztése a későbbi-
ekben felhasználásra került a rakétavédelmi képessé-
gekkel is rendelkező Patriot légvédelmi rakétafegy-
verzet (PAC–3) fejlesztése során.

8 ERIS: Exoatmospheric Reentry-Vehicle Interceptor 
System, azaz a ballisztikus rakéták visszatérő egy-
ségét az atmoszférán kívül megsemmisítő rendszer; 
a későbbiekben a THAAD rakétavédelmi rendszer 
alapjául szolgáló fejlesztés.

rendszereket (BSTS9, SSTS10) magában fog-
laló fejlesztései, technológiai megoldásai a 
későbbiekben meghatározó elemekké váltak 
a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendsze-
rek fejlesztés során.

Az 1990-es évek eleje két szempontból is 
radikális változásokat hozott a ballisztikus 
rakétavédelem területén. Egyrészt különbö-
ző tényezőknek köszönhetően felgyorsult a 
ballisztikus rakétarendszerek és az azok ál-
tal hordozni képes tömegpusztító fegyverek 
elterjedése, másrészt 1991-ben kitört az első 
Öböl-háború, melynek során Irak mintegy 
80 SCUD rakétát11 indított izraeli és szaúd-
arábiai célpontok ellen. Maguk a ballisztikus 
rakéták viszonylag pontatlanok voltak, ezért 
alkalmazásuk zömében területcélok– repü-
lőterek, kikötők, katonai bázisok – ellen tör-
tént, míg Izrael esetében, ahol a SCUD-ok al-
kalmazásának inkább stratégiai-politikai okai 
voltak, sűrűn lakott területek ellen irányultak. 
Az ellenük való védelem aktív fegyverrend-
szerét a Patriot légvédelmi rakétarendszer 
(MIM–104) képezte, amely rendszeresítése 
óta első alkalommal mérettetett meg valós 
harci körülmények között. A Szaúd-Arábi-
ába és Izraelbe telepített Patriot ütegek már 
PAC–212 konfi gurációban mutatkoztak be 
kezdetben nagy médiasikerrel, azonban a 
háborút követően levezetett vizsgálatoknak 
köszönhetően a kezdeti közel száz százalé-

9 BSTS: Boost Surveillance and Tracking System, azaz 
ballisztikus rakéta indítását és indítási fázisban törté-
nő követését végző rendszer.

10 SSTS: Space Surveillance and Tracking Sytsem, azaz 
ballisztikus rakéták követését (főként a repülés kö-
zépső fázisában) végző rendszer.

11 Lewis, George N. – Fetter, Steve - Gronlund, Lisbeth: 
Casualties and damage from SCUD attacks   in the 
1991 Gulf war, Defense and Arms Control Studies 
working paper, March, 1993 Interneten elérhető: 
http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/
wp93-2.pdf (2015.02.12.)

12 PAC: Patriot Advanced Capability, azaz továbbfej-
lesztett Patriot képesség
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kos megsemmisítési arány (melynek nyilván 
az ellenség irányába folytatott pszichológiai 
hadviselési céljai is voltak) végül valahol 10-
40 százalék között (vagy még alacsonyab-
ban) állt meg attól függően, hogy mely elem-
ző véleményét és kritériumrendszerét veszi 
fi gyelembe.13 Mindenesetre a harcászati ka-
tegóriájú, kis hatótávolságú ballisztikus raké-
ták tömeges alkalmazása (mint fenyegetés), 
valamint a Patriot légvédelmi rakétarendsze-
rek szereplése, illetve a technikai fejlődés-
ben rejlő potenciál együttesen adott lökést 
az – elsősorban hadszíntéri – rakétavédelmi 
erőfeszítések újjáéledésének és fejlődésének. 

Az Öböl-háború tapasztalatainak feldol-
gozását követően több ballisztikus rakéták 
elleni védelmet célzó projekt is felgyorsult. 
Mindenképp említésre méltó a Patriot légvé-
delmi rakétafegyverzet PAC–3 fejlesztése, 
amely gyakorlatilag a fegyverrendszer min-
den elemére kiható modernizációt foglal ma-
gában. Mindemellett mérföldkövet jelentett a 
ballisztikus rakéták robbanófejeinek (!) köz-
vetlen találattal (un. hit-to-kill) történő meg-
semmisítésében – mintegy megelőzve, hogy 
a ballisztikus rakéta hasznos terhe a találat 
követően sértetlenül tovább repüljön és fel-
robbanjon. A rakéta 1999 márciusa és 2000 
júliusa között több sikeres elfogást is teljesí-
tett és a rendszeresítéshez közeli állapotban 
ért a XXI. század küszöbére. Ezzel párhu-
zamosan a NATO egyes európai tagországai 
(Németország, Hollandia, Görögország) had-
erejében is megjelentek a Patriot rendszerek 
modernizált változatai. A Patriot fejlesztéssel 
párhuzamosan megindult a THAAD (Theatre 
– majd később Terminal – High Altitude Air 

13 Performance of the Patriot Missiles System in the 
Gulf War from Report of the House Committee on 
Governmental Operations, One Hundred Second 
Congress, First and Second Sessions, 1991 - 1992, 
Report 102-1086, pages 179- 188.

Defense) rakétavédelmi rendszer14 fejleszté-
se, melynek a projekt megkezdésekor defi -
niált elsődleges feladata a települt csapatok 
ballisztikus rakéták elleni védelme volt, lehe-
tőleg minél nagyobb távolságban és lehetőleg 
a Föld légkörén kívül. A kontinentális Egye-
sült Államok főként ICBM-ek elleni védelme 
érdekében 1998-ban újraindult a ballisztikus 
rakétákat repülésük középső szakaszán meg-
semmisítő földi-telepítésű védelmi rendszer 
(Ground-based Midcourse Defense, a továb-
biakban: GMD) kiépítése. 

1998 decemberében az ENSZ közgyűlé-
se határozatot fogadott el melyben egyrészt 
megerősítette az ABM-szerződést, másrészt 
mintegy nyomást helyezett az Egyesült Álla-
mokra a ballisztikus rakétavédelmi rendsze-
rek kifejlesztését célzó projektjeinek feladása 
céljából. A kialakult helyzet ellentmondásos-
ságát tovább növelte, hogy a határozat nem 
volt tekintettel arra, hogy míg a ballisztikus 
rakétatechnológia elterjedése a ’90-es évek 
során látványosan felgyorsult és a potenciális 
fenyegetés többirányúvá vált, addig az ABM 
szerződés kötötte az Egyesült Államokat, 
amely részére tiltotta még a védelmi rendsze-
rek elemeinek szövetségesei részére történő 
átadását is.15 Az USA a megváltozott bizton-

14 A program nevének megváltoztatását az amerikai Ra-
kétavédelmi Ügynökség 2004. február 26-i sajtóköz-
leményben (Interneten elérhető: http://www.mda.mil/
global/documents/pdf/04archive0003.pdf) jelentette 
be. A közlemény a névváltoztatás okaként a THAAD 
rendszernek egy többrétegű rakétavédelmi rendszer-
ben betöltött szerepére, azaz a ballisztikus rakéták re-
pülésének végső fázisában történő megsemmisítésére 
történő utalást jelölte meg, egyszersmind törekedve a 
nemzeti rakétavédelmi rendszer (NMD) és a hadszín-
téri rakétavédelmi rendszerek idejétmúltnak tekintett 
megkülönböztetésének felszámolására.

15 Treaty between the United States of America and 
the Union of Soviet Socialist Republics on the 
limitation of anti-ballistic missile systems, May 
26, 1972, Moscow Interneten elérhető: http://www.
state.gov/www/global/ arms/treaties/abm/abm2.html 
(2015.01.30.)
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sági környezetre, a növekvő fenyegetésre és 
a ballisztikus rakétatechnológia elterjedésére 
hivatkozva próbálta meggyőzni mind szövet-
ségeseit (amelyek zöme a szavazáskor tar-
tózkodott), mind Oroszországot a rendszerek 
védelmi jellegéről és kiépítésének szükséges-
ségéről, ám nem járt sikerrel, így Bush elnök 
2001. december 13-án bejelentette, hogy hat 
hónapos határidővel egyoldalúan felmondja 
az 1972-es ABM egyezményt, amelyre aztán 
2002. június 13-án sor is került. Oroszország 
mintegy válaszul a rákövetkező napon szintén 
egyoldalúan felmondta a több robbanófejes, 
önállóan célra vezethető (MIRV – Multiple 
Independetly Targetable Reentry Vehicle) 
interkontinentális rakéták betiltását célzó 
START II szerződést. Ilyen körülmények kö-
zött érkeztek el az Egyesült Államok, illetve 
a NATO tagállamok a Szövetség ballisztikus 
rakétavédelmi koncepciójának egyik megha-
tározó eseményéhez, a NATO tagállamok ál-
lam- és kormányfőinek 2002 novemberében 
rendezett prágai csúcstalálkozójához.

A PRÁGAI NATO-CSÚCS 
RAKÉTAVÉDELMI KIHATÁSAI

Annak ellenére, hogy már a NATO 1999. évi 
stratégiai koncepciója is érintette a balliszti-
kus rakétavédelem kérdését, az ötvenéves ala-
pítási évforduló alkalmából rendezett csúcs-
találkozón elfogadott dokumentumban a 
hangsúly még főként a ballisztikus rakéták és 
a tömegpusztító fegyverek proliferációjának 
megállításán és az elrettentésen volt.16 Ezzel 
ellentétben a NATO tagállamok állam- és 
kormányfőinek 2002. november 19-20. kö-
zött megrendezett csúcstalálkozója már új 
célkitűzésként fogalmazta meg a Szövetség 
területének, lakosságának, valamint a műve-
leti területre települt csapatoknak a rakéta-
fenyegetések teljes spektruma (!) elleni vé-

16 The Alliance Strategic Concept, Washington Summit, 
1999. para 56., 64.

delmét.17 A csúcstalálkozót követően szinte 
azonnal látható és érezhető változások tör-
téntek a Szövetség rakétavédelmi koncepció-
jában: egyrészt még ugyanezen évben, 2002. 
december 16-án George W. Bush amerikai 
elnök kiadta 23. számú nemzetbiztonsági 
elnöki direktíváját (NSPD–23)18 az amerikai 
nemzeti rakétavédelmi rendszer kialakításá-
ra, másrészt pedig a Szövetség vezetői dön-
töttek egy alapvetően tudósokból és műszaki 
szakemberekből álló csoport létrehozásáról, 
melynek elsődleges feladata annak vizsgála-
ta volt, hogy technikailag kivitelezhető-e egy 
olyan ballisztikus rakétavédelmi architektúra 
kialakítása, amely biztosítani tudja mind az 
európai NATO országok területének és lakos-
ságának, mind a harcoló csapatoknak a bal-
lisztikus rakéták elleni védelmét.

A prágai csúcs és az amerikai 
megközelítés irányváltása

Az NSPD–23 elnöki direktíva, amely bizton-
sággal kijelenthető, hogy a 2001. szeptember 
11-i terrortámadást követő biztonsági felül-
vizsgálatok, illetve a kontinentális USA ellen 
ballisztikus rakétákkal és robotrepülőgépek-
kel végrehajtott támadások lehetősége meg-
fogalmazásának következménye volt, jelen-
tős változást eredményezett a NATO vezető 
erejének ballisztikus rakéták elleni védelmi 
koncepciójában. A hidegháborút jellemző és 
főként a válaszcsapás lehetőségének biztosí-
tását célzó, ICBM-ek elleni nemzeti védelmi 
rendszer (NMD), valamint a 90-es éveket 
jellemző, inkább a rövidebb hatótávolságú, 

17 Prague Summit Declaration - issued by the Heads of 
State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Prague on 21 November 
2002. para 4.g.  Interneten elérhető: http://www.nato.
int/ docu/pr/2002/p02-127e.htm 2014. (2014.12.28.)

18 National Security Presidential Directive-23/NSPD-
23, December 16, 2002, Washington. Interneten el-
érhető: http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-23.
htm (2015.01.05.)
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a hadszíntéri rakétavédelem célját szolgáló 
fejlesztéseket priorizáló megközelítést fel-
váltotta egy olyan többrétegű (multi-layer)19 
rakétavédelmet célzó elgondolás, mely egy-
részt egyetlen rugalmas rendszerbe integrálja 
a korábban élesen szétválasztott „nemzeti” 
és hadszíntéri rakétavédelmet, másrészt cé-
lul tűzte ki a ballisztikus rakéták repülésének 
mindegyik fázisában történő megsemmisíté-
si képesség biztosítását. Az elnöki direktíva 
megszabta a kialakítandó rendszer főbb jel-
lemzőit is, melyek a következők:
• további tenger- és földfelszíni telepítésű 

elfogórakéták, valamint Patriot (PAC–3) 
tűzalegységek rendszerbe állítása;

• a THAAD és a repülőgép fedélzetre tele-
pített lézer (Airbourne Laser) kezdeti ké-
pességekkel történő telepítése;

• tengeri, légi és földfelszíni platformokról 
indítható, a ballisztikus rakéták repülésé-

19 A többrétegű védelmi rendszer olyan komplex vé-
delmi rendszer, amely képes a közeledő ballisztikus 
rakéták megsemmisítésére az atmoszférán kívül (ha-
tómagasság >100km), illetve atmoszférán belül (ha-
tómagasság <100km), azok repülésének mindhárom 
– gyorsítási, középső és végső –  szakaszában. 

nek gyorsítási (felszálló), középső és vég-
ső fázisában alkalmazható elfogórakéta-
család kifejlesztése;

• megnövelt képességű felderítő/érzékelő 
berendezések rendszerbe állítása; vala-
mint

• űrbe telepíthető védelmi rendszerek kifej-
lesztése és tesztelése.20

A megfogalmazott program keretében több 
fejlesztés is beindult, illetve lépett intenzív 
fejlesztési szakaszba, ám ezzel párhuzamo-
san több program is technikai/megvalósítha-
tósági vagy anyagi okokból felfüggesztésre 
került, illetve lényegesen lelassult. Ez utób-
biak közé tartoznak olyan fejlesztések, mint 
a gyorsítási fázisban történő megsemmisítést 
célzó és egy átalakított Boeing 747–400F 
repülőgépről alkalmazni tervezett repülőgép 
fedélzeti lézer (YAL–1) vagy az F–15C Gol-
den Eagle fedélzetéről alkalmazni gondolt 

20 National Security Presidential Directive–23/NSPD–
23, December 16, 2002, Washington. Interneten el-
érhető: http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-23.
htm (2015.01.05.)

YAL–1 repülőgép fedélzetre telepített lézer. Az átalakított Boeing 747 orrkúpjában 
jól látható a kémiai lézerberendezés sugárvető egysége
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Patriot PAC–3, illetve AIM–120 AMRAAM 
(NCADE-program).21 

A kiadott direktíva értelmében beazo-
nosításra kerültek azok a megsemmisítő 
rendszerek is, amelyeken a változásokat 
követően hivatalosan is Ballisztikus Raké-
tavédelmi Rendszerre keresztelt (Ballistic 
Missile Defense System – BMDS) architek-
túra alapulni fog: 
• a gyorsítási (vagy emelkedési) fázisban a 

meglehetősen komoly technikai nehézsé-
gekkel küzdő YAL–1 repülőgép fedélzet-
re telepített lézer került nevesítésre (bár a 
program jelentősen lelassult, de a mai na-
pig végeznek kísérleteket vele);

• a középső fázisban a GMD (Ground-
based Midcourse Defense), valamint az 
Aegis BMD rakétavédelmi rendszer – el-
sősorban az SM–3 elfogórakéta-család 
elemeivel párosítva; míg

• a végső szakaszon a THAAD, az SM–2 
Block IV elfogórakétával operáló Aegis 

21 NCADE: Network Centric Airbourne Defense 
Element

BMD rendszer, valamint a Patriot PAC–3 
tűzalegységek kerültek előtérbe.

A főbb fejlesztési elgondolások felvázolását 
követően megindult a ballisztikus rakéták 
robbanófejeit a középső repülési szakaszon, 
a világűrben megsemmisíteni képes GMD 
rendszer elemeinek telepítése. A rendszer – 
mely az úszó, átalakított olajfúró platformra 
telepített X-sávú radarberendezés, illetve az 
AN/TPY–2 telepíthető radarberendezés in-
tegrálásáig alapvetően csak fi xen telepített 
elemekkel rendelkezett (lásd: PAVE PAWS 
korai előrejelző radar, BMC3 rendszerek, 
stacioner indítósilók) – meghatározó eleme a 
földi telepítésű elfogórakéta (Ground Based 
Interceptor, a továbbiakban: GBI). A GBI fő 
feladata a közeledő robbanófej atmoszférán 
kívüli megsemmisítését végző harci részt 
(EKV – Exoatmospheric Kill Vehicle) olyan 
pozícióba juttatni, hogy az a hordozórakétá-
ról történő leválását követően már a kapott 
vezérlőparancsok és saját vezérlő rendszere 
alapján képes legyen a robbanófejet elfog-
ni és kinetikus energiával megsemmisíteni. 
Az elfogórakétákat a 2004-ben megkezdett 

Az amerikai többrétegű BMDS rendszer elvi vázlata
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rendszerbeállítás óta két bázison, az alasz-
kai Fort Greely-ben (26 db) és a kaliforniai 
Vandenberg légibázison (4 db) telepítették. 
2013 áprilisában az észak-koreai fenyegetés 
elhárítására azonban Obama elnök bejelen-
tette további 14 db GBI rakéta 2017-ig Fort 
Greely-be történő telepítését.  (Ez visszalé-
pés a korábban tervezett plusz huszonkettő-
höz képest – a szerző kiegészítése).

A NSPD–23 kiadását követően felmerült 
az igény, hogy – elsősorban az ambiciózus 
és fokozatosan növekvő hatótávolságú meg-
oldásokkal előálló iráni ballisztikus raké-
ta-fejlesztési program jelentette fenyegetés 
elhárítására – szükséges lenne egy X-sávú ra-
darberendezés és egy, 10 darab GBI indítóál-
lását magában foglaló úgynevezett harmadik 
bázis (third site)22 telepítésére – földrajzi és 
technikai okokból praktikusan Kelet-Euró-
pában. Kezdetben a háttérben folytak a tár-
gyalások és csupán 2007-et követően vált 
hivatalosan is ismertté, hogy a radarberen-
dezés helyszínéül a csehországi Brdy került 
kiválasztásra, míg a rakétasilók tervezett 
települési helye az észak-lengyel Slupsk/
Redzikowo lesz.23 A koncepció nem túlzottan 
sokáig tartotta magát, mivel egyrészt a GBI 
rakéták megkérdőjeleződött hatékonysága, 
másrészt az ismételt helyzetelemzést köve-
tő 2009. szeptember 17-i Obama bejelentés 
megpecsételte a GMD rendszer elemei Euró-
pába telepítésének sorsát. (A fenti okok mel-
lett további problémát jelentett, hogy a NATO 
dél-kelet európai szárnyának országai – első-
sorban Törökország, Görögország, Bulgária 
és Románia – csak részben, vagy egyáltalán 
nem élvezhették volna a rakétapajzs védel-
mét, mivel kívül estek a GBI rakéták megsem-
misítési lehetőségein – a szerző kiegészítése).

22 Az első kettő az alaszkai Fort Greely-ben, illetve a 
kaliforniai Vandenberg légibázison található.

23 Ábrahám, Gergely, Négyesi, Áron: Az európai rakéta-
védelmi rendszer I., Biztonságpolitika.hu, 2011 http://
www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1141 
(2014.12.28.)

A GBI elfogórakéták tesztek során muta-
tott ellentmondásos teljesítménye az évti-
zed közepére egyre inkább előtérbe tolta a 
BMDS rendszer részét képező, a balliszti-
kus rakéták repülésének középső szakaszán 
hatékony másik rakétavédelmi rendszert, az 
Aegis BMD-t, melynek alapvetően az ame-
rikai haditengerészet Ticonderoga-osztályú 
cirkálói, illetve Arleigh Burke-osztályú 
rombolói adnak otthont. A rendszer integrál 
egy rendkívül hatékony BMC3 harcvezeté-
si rendszert, a rendszer „lelkét adó” SPY–1 
radarberendezést, az Mk 41 függőleges in-
dító-berendezést, illetve a rendszer szer-
ves részét ugyan nem képező, ám 2005-ben 
hozzá integrált SM–3 Block IA (RIM–161) 
elfogórakétát. Az amerikai haditengeré-
szet Navy Area Defense (NAD) elnevezésű 
programjában az Aegis BMD megsemmisítő 
elemeként szolgál még a Standard Missile 
(SM) rakétacsalád egy másik tagja, az SM–2 
Block IVA (RIM–156). Az SM–2 Block IV 
végső fázisú elfogórakétaként az SM–3 ra-
kétával ellentétben az atmoszférán belül és 
nem a közvetlen ütközés energiájával, hanem 
harci része felrobbantásával semmisíti meg 
a ballisztikus rakéta visszatérő egységét, és 
mint ahogy a nevéből is látható, fő feladata 
egy kb. 50x100 kilométer nagyságú terüle-
ten belül oltalmazni többek között a baráti 
erőket, kikötőket, parti létesítményeket. (Az 
Aegis BMD rendszer rendkívül megbízható, 
mind hardver, mind szoftver komponensei 
folyamatos fejlesztés alatt állnak és bár ha-
tótávolságban lényegesen alatta marad, nem 
véletlen, hogy Obama elnök európai rakéta-
védelmet támogató elgondolásában felváltot-
ta az BMDS elemeken alapuló megoldást – a 
szerző kiegészítése.) 

Az Egyesült Államok tehát a felvázolt ak-
tív védelmi képességek kifejlesztése és integ-
rálása által folytatja a többrétegű, a balliszti-
kus rakéták teljes spektruma elleni védelmi 
rendszerének kialakítását. A BMDS rendszer 
és elemeinek fejlesztése azonban nem csupán 
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amerikai érdekeket szolgál, hiszen a fent rö-
viden bemutatott védelmi rendszerek a Szö-
vetség által a prágai csúcstalálkozót követően 
megcélzott európai rakétavédelmi architektú-
ra – ha nem is kizárólagos, de – meghatározó 
elemeiként szolgálnak.

A prágai csúcs és NATO ballisztikus 
rakétavédelmi koncepciója

A NATO állam- és kormányfőinek prágai 
csúcstalálkozóját követően kiadott közle-
mény rögzíti egyrészt azt a célkitűzést, hogy 
szükséges megvizsgálni a Szövetség területe, 
erői és lakossága ellen irányuló rakétafenye-
getést, valamint annak elhárítására alkalmas 
és hatékony politikai, illetve védelmi meg-
oldásokat. Emellett bejelentették, hogy „ …
kezdeményezzük egy olyan új NATO raké-
tavédelmi megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítését, amely a Szövetség területének, 
fegyveres erőinek és lakosságának a raké-
tafenyegetés teljes spektruma elleni védelme 
lehetőségeit vizsgálja – a fenyegetés folya-
matos fi gyelemmel kísérése mellett.”24 Annak 
ellenére, hogy már a Szövetség 1999. évi 
stratégiai koncepciója is rögzíti, hogy szük-
séges egy ballisztikus rakéták elleni védelmi 
rendszer kiépítése a nukleáris, biológiai, il-
letve vegyi fenyegetések kezelése érdekében, 
azonban igazából a prágai csúcson született 
meg az az áttörés, amely az első komoly gya-
korlati lépések megtételét eredményezték.

A megvalósíthatósági tanulmány 2006-ra 
készült el és még ugyanezen év áprilisában 
a NATO tagországok nemzeti fegyverzeti 
igazgatóinak konferenciája25 nemcsak elfo-
gadta annak megállapításait, hanem a folya-
matban lévő politikai és katonai tárgyalások 

24 Prague Summit Declaration, Prague, November 21, 
2002 http://www.nato.int/cps/en/ natohq/offi cial_
texts_19552.htm?selectedLocale=en (2014.11.02.)

25 CNAD – Conference of National Armaments Direc–
tors

során mint technikai alapot vették fi gyelem-
be a „kívánatos” szövetségi rakétavédelmi 
elgondolás kialakításához.26 Mivel a tanul-
mány megrendelésével párhuzamosan már 
folytak a korábban említett GMD elemek 
Kelet-Európába telepítésével kapcsolatos 
háttértárgyalások (ami által megvalósulni lát-
szott a Szövetség európai szárnya területének 
és lakosságának védelme), 2005 szeptembe-
rében ezért hivatalos NATO-projektként is 
beindult az Aktív Többrétegű Hadszíntéri 
Rakétavédelmi Rendszer (Active Layered 
Theatre Ballistic Missile Defense System, 
a továbbiakban: ALTBMD), melynek elsőd-
legesen megfogalmazott célja a Szövetség 
települt katonai erejének hadszíntéri, azaz kis 
és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták 
elleni védelmének biztosítása volt. A prágai 
csúcstalálkozót követően tehát kialakulni 
látszott egy olyan, legalább két pilléren álló 
európai rakétavédelmi struktúra, melynek 
az újonnan megcélzott terület- és lakosság-
oltalmazási feladatait az USA által telepített 
GMD rendszer, míg a Szövetség területén be-
lül, illetve kívül, műveleti területen települt 
erőinek, kritikus infrastruktúrájának védel-
mét pedig a kialakításra kerülő, többrétegű 
védelmet biztosító NATO-architektúra végzi 
majd el.  Nyilvánvaló volt azonban, hogy mi-
vel az érzékelő, a vezetési és megsemmisítő 
rendszerek, valamint az azok fejlesztéséhez 
és bővítéséhez szükséges technológia meg-
határozó hányada az Egyesült Államok had-
erejének és hadiipari potenciáljának áll ren-
delkezésre, így a NATO közös projektjében 
is meghatározó szerepet fog játszani az USA. 

Az ALTBMD program által felvázolt el-
gondolás szerint elsősorban kialakításra 
kell, hogy kerüljön egy hatékony BMC3I 
rendszer, továbbá olyan korai előrejelző és 
riasztást végrehajtó, valamint különböző 

26 Riga Summit Declaration, Riga, November 29, 
2006 http://www.nato.int/cps/en/natohq/offi cial texts
_37920.htm?selectedLocale=en (2014.11.02.)
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elfogórakétákat integráló alrendszerek, me-
lyek biztosítják a ballisztikus rakéták meg-
semmisítését mind a felső (upper layer – 30 
km feletti), mind pedig az alsó (lower layer 
– 30 km alatti) rétegben. A koncepció szerint 
azonban csupán a tesztkörnyezet (un. test 
bed), illetve a BMC3I rendszerek kialakítása 
és működtetése lenne a Szövetség ALTBMD 
programjának felelőssége, a szenzorok és 
fegyverrendszerek biztosítása a nemzetek 
feladata marad – az ALTBMD program leg-
feljebb ezek egységes és hatékony módon 
történő illesztésében vállal szerepet. A 2010 
novemberében megtartott lisszaboni csúcs-
találkozó döntései aztán véglegessé tették, 
hogy a Szövetség igen is kialakítja saját ra-
kétavédelmi rendszerét, melynek gerincét a 
kiterjesztett hadszíntéri rakétavédelmi rend-
szer, azaz az ALTBMD képezi majd. Ugyan-
itt Franciaország bejelentette, hogy vállalja 
egy, a ballisztikus rakéták indítását előrejelző 
rendszer kifejlesztését.

A két fázisban kivitelezni tervezett 
ALTBMD program első szakaszában, mint 
kezdeti képesség, a már meglévő, elsősorban 
vezetési rendszerek integrálását tűzték ki cé-
lul, míg az új fejlesztések és a rendszer teljes 
műveleti képességének elérését a második, 
tervezetten 2018-ra lezáruló szakasz célkitű-

zéseként fogalmazták meg. A rendszer 2010 
végére teljesítette az ideiglenes képesség el-
érése mindkét lépésének (Interim Capability 
Step 1 és Step 2) alapvető tervezési funk-
ciók kialakítására, valós idejű, megosztott 
helyzetkép (Shared Situational Awareness) 
rendelkezésre állására, a riasztás kiadására 
(Shared Early Warning), valamint szenzor 
és fegyverrendszer-integrációra (alapvetően 
Aegis/SM–3 és Patriot fegyverrendszerek, 
de folyamatban van a francia SAMP/T rend-
szer integrálása is27) vonatkozó követelmé-
nyeit. A kialakított műveleti képesség 2011 
januárjától Ramsteinben, a NATO Légierő 
Parancsnokságán (HQ AIRCOM) létreho-
zott Ballisztikus Rakétavédelmi Műveleti 
Központban (BMDOC – Ballistic Missile 
Defence Centre) került megjelenítésre, mely-
nek kezdeti vezetési és irányítási feltételeit 
biztosító technikai hátterét az Uedemben ta-
lálható Egyesített Légi Hadműveleti Központ 
(Combined Air Operations Centre – CAOC) 
alárendeltségében lévő mobil platform 
(Initial Capability Van – InCa Van) biztosí-

27 Könczöl, Ferenc: Egy lépéssel közelebb az európai raké-
tavédelmi képesség, 2013. április 09., www.raketaezred.
hu Interneten elérhető: http://www.raketaezred.hu/index.
php/hirek/szakmai-hirek/538-egy-lepessel-kozelebb-az-
europai-raketavedelmi-kepesseg (2015.01.08.)

A ramsteini Ballisztikus Rakétavédelmi Műveleti Központ (BMDOC) egyik helyisége 
Photo courtesy: Headquarters Allied Air Command Public Affairs Offi ce
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totta. Miután 2012 májusában, közvetlenül 
a chicagói NATO csúcstalálkozót követően 
Ramsteinben is átadásra került a ballisztikus 
rakétavédelmi célú vezetés és irányítás feltét-
eleit biztosító infrastruktúra, a vezetés teljes 
mértékben a BMDOC kezébe került. 

2009 szeptemberében tehát meglehető-
sen előrehaladott állapotban volt a NATO 
ALTBMD program ernyője alatt kifejlesztett 
architektúra, mely a fenti megkötésekkel (ti. 
hogy a Szövetség csak a vezetési és kommu-
nikációs rendszereket fejleszti, integrálja, 
illetve működteti) megfelelő alapot biztosí-
tott a hadszíntéri ballisztikus rakétavédelmi 
feladatok ellátására. A tervek szerint a terü-
let- és lakosságvédelmi feladatok átmeneti 
biztosítását a GMD elemek telepítésének be-
fejezéséig a Földközi-tengeren járőröző ame-
rikai Aegis BMD/SM–3 Block IA rendszerrel 
felszerelt cirkálók látják el. Ilyen környezet-
ben jelent meg 2009. szeptember 17-én a 
kamerák előtt Barack Obama amerikai elnök 
és jelentette be a tervek GMD rendszerre 
vonatkozó részeinek törlését és az Európai 
Szakaszolt Adaptív Megközelítés (European 
Phased Adaptive Approach, a továbbiakban: 
EPAA) tervét, amely ismét jelentős változást 
okozott a kialakítás alatt álló rakétavédelmi 
struktúrában.

AZ EURÓPAI RAKÉTAVÉDELMI 
RENDSZER SZAKASZOLT 

KIALAKÍTÁSÁNAK (EPAA) 
KONCEPCIÓJA

Az elnöki bejelentés nem csak Európában, 
hanem az amerikai kongresszusban, főként 
annak konzervatív képviselői körében is vi-
harokat kavart és morális kérdésként vetette 
fel az európai szövetségesek „cserbenhagyá-
sát.” Szélesebb kontextusban az is felvető-
dött, hogy a sokak által az orosz fenyegetőzé-
sek elöli meghátrálásként aposztrofált lépés 
vajon milyen üzenetet közvetít a volt szovjet 
érdekszférából kitörni igyekvők (pl. Grúzia, 

Ukrajna) számára. Számtalan diplomáciai 
találkozó és gesztus kellett ahhoz, hogy a ré-
gió országaiban (főként Lengyelországban, 
Csehországban, illetve a balti államokban) 
ismét csillapodjon a kétely, lehiggadjanak a 
kedélyek és az új rakétavédelmi koncepciót 
megismerve abban ismét a lehetőséget, a vé-
delmi garanciákat és a transzatlanti kapcsola-
tok iránti bizalmat lássák. 

Obama elnök bejelentése, illetve az azt 
támogató közlemények az újbóli irányváltás 
okaként alapvetően a következőket fogal-
mazták meg:28

• a fő fenyegetésként kezelt iráni balliszti-
kus rakétaprogram fejlődési iránya mó-
dosult: a kis és közepes hatótávolságú 
ballisztikus rakéták fejlesztése nagyobb 
ütemben haladt a vártnál, míg a perzsa 
állam interkontinentális rakétaprogramjá-
nak fejlesztési üteme lelassult;

• az SM–3 elfogórakéta-család fejlesztése 
során olyan ígéretes technikai és haté-
konysági mutatókat sikerült elérni, amely 
alapul szolgálhat egy sokkal rugalmasabb, 
a fenyegetéshez jobban illeszkedő és nem 
utolsósorban költséghatékonyabb rakéta-
védelmi architektúra kialakításához; va-
lamint 

• az EPAA program nagyobb lehetőséget 
biztosít az európai szövetségesek meglévő 
és fejlesztés alatt álló rakétavédelmi rend-
szereinek integrálására.
A felvázolt EPAA koncepció amellett, 

hogy szakít Bush elnök GMD elemek Euró-
pába telepítését fókuszba állító programjával, 
a következő főbb fázisokat foglalja magába29: 

28 Phased, Adaptive Approach” for Missile Defense 
in Europe, Offi ce of the Press Secretary, The Whi-
te House, september 17, 2009 Interneten elérhető: 
http://www.whitehouse.gov/the_press_offi ce/FACT-
SHEET-US-Missile-Defense-Policy-A-Phased-
Adaptive-Approach-for-Missile-Defense-in-Europe/ 
(2014.11.02.)

29 Forrás: http://www.armscontrol.org/factsheets/
Phasedadaptiveapproach
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Első szakasz (2011): A program az első sza-
kasz során AN/TPY–2 típusú, X-sávú, nagy 
felbontóképességű mobil radarberendezés 
telepítésével és Aegis BMD képességgel 
rendelkező, SM–3 Block IA elfogórakétával 
felszerelt hajóknak a térségbe (Földközi-ten-
ger) küldésével számol. A radarberendezést 
a terveknek megfelelően 2011. év végére te-
lepítették a törökországi Kürecik térségébe 
(mintegy 700 kilométerre az iráni határtól), 
illetve még ugyanebben az évben a kezde-
ti védelmi képesség biztosítása érdekében 
a Földközi-tengerre vezényelték az Aegis 
BMD rendszerrel felszerelt USS Monterey 
(CG–61) Ticonderoga-osztályú cirkálót. 
Mindemellett 2011 év során – a németorszá-
gi Uedem-ből biztosított átmeneti technikai 
háttérrel – elérte kezdeti műveleti képességét 
a műveleti központ, majd a feladatokat 2012 
májusában véglegesen is átvette a NATO Lé-
gierő Parancsnokságán kialakított BMDOC.
Második szakasz (2015): Az EPAA má-
sodik, a kis és közepes hatótávolságú bal-

lisztikus rakétafenyegetés ellen oltalmazott 
európai terület nagyságának növelését célzó 
szakaszának fő mozzanata az Aegis BMD 
rendszer szárazföldi alkalmazásra kifejlesz-
tett és tesztelt változatának, az úgynevezett 
Aegis Ashore-nak a romániai Deveselu légi 
bázisra történő telepítése. Ez a konfi guráció 
a hajóra telepített változathoz hasonlóan a 
harcvezető rendszer mellett magába foglalja 
a SPY–1 radarberendezés szárazföldi verzi-
óját, illetve az SM–3 rakétacsalád 24 darab 
továbbfejlesztett, jelentősen megnövelt ké-
pességű SM–3 Block IB elfogórakétáját. A 
fázis során megtörtént egy második Aegis 
egységnek a Földközi-tenger térségébe törté-
nő vezénylése is. 

Az elfogórakétákkal kapcsolatosan elmond-
ható, hogy a 2. fázis során mintegy 100 darab 
SM–3 IB rakéta kerül beszerzésre és telepí-
tésre a meglévő 139 SM–3 Block IA mellett. 
A beszerzés nagyságrendjét jelzi, hogy egy 
SM–3 Block IB elfogórakéta becsült ára 12-15 
millió dollár, ami jelentősen meghaladja az IA 

Az EPAA egyes szakaszainak főbb projektjei
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változat 8-10 millió dollár közötti érékét. Az 
SM–3 Block IB elfogórakéták megjelenésével 
párhuzamosan megtörténik az Aegis BMD 
rendszer 3.6.1. konfi gurációjának 4.1., illet-
ve5.0 verzióra történő frissítése. Ebben a sza-
kaszban tervezett az ALTBMD alsó rétegben 
üzemelő BMD képesség kialakítása, illetve az 
újonnan fejlesztettek (pl. SAMP/T) tesztelése, 
integrálása. 

Harmadik szakasz (2018): Az EPAA ki-
alakítása ezen szakaszában a lengyelországi 
Redzikowo-ban egy újabb Aegis Ashore kerül 
telepítésre a romániai változathoz hasonló-
an 24 darab SM–3 elfogórakétával, azonban 
azok változata egyelőre még csak tervezett. 
Ugyanis erre az időszakra kifejlesztésre kerül 
a sokkal korszerűbb, gyorsabb és nagyobb ha-
tótávolságú SM–3 Block IIA változat, mely-
nek megnövekedett mérete által befogadott 
nagyobb és erősebb hajtóműve, illetve 4,5 
km/s-re növekedett sebessége okán egyrészt 
képessé válik már közbenső hatótávolságú 
(IRBM), illetve korlátozott mértékben inter-
kontinentális ballisztikus rakéták elfogására 
is, másrészt pedig az oltalmazási képesség 
kiterjesztésére a teljes európai kontinens fölé. 
Az SM–3 Block IIA változatból azonban csu-
pán 19 beszerzése tervezett a szakasz végére, 
melynek elosztásáról megbízható forrásból 
információ nem áll rendelkezésre, azonban 
valószínűsíthető, hogy a lengyel Redzikowo-
ban kerül telepítésre – az SM–3 Block IB vál-
tozattal vegyesen. A harmadik szakasz végére 
célozták meg az ALTBMD felső rétegben mű-
ködő BMD képesség kialakítását is. 

Negyedik szakasz (2020): A negyedik fá-
zisban a tervek szerint egy újabb SM–3 elfo-
górakéta változat, az SM–3 Block IIB került 
volna rendszeresítésre, már kimondottan egy, 
az Egyesült Államok szárazföldi területe ellen 
indított ICBM támadás elhárítására. Azonban 
a fejlesztés technikai és telepítési nehézségei 
(ti. a két Aegis Ashore települési hely nem 
ideális a megfogalmazott célra, illetve a rakéta 
tervezett folyékony hajtóanyaga okán annak 

hajóra telepítése nem támogatott), továbbá a 
rendelkezésre álló erőforrásoknak a GBI elfo-
górakéták mennyiségének növelésére történő 
átcsoportosítása összességében a 4. fázis 2013 
márciusában történő törléséhez vezetett.30

Az EPAA koncepció, illetve annak a Szö-
vetség már kiépítés alatt álló hadszíntéri 
ALTBMD programja melletti meghatározó 
szerepe a 2010. novemberi lisszaboni NATO 
csúcstalálkozó döntéseit követően nyert vég-
ső létjogosultságot és jóváhagyást. A Szö-
vetség állam- és kormányfői egyértelműn 
és hivatalosan is megnevezték a NATO ka-
tonai ereje mellett a tagállamok területének 

30 Doran, Peter B.: EPAA Phase Four: Avoiding Dead by 
a Thousand cuts, Center for European Policy Analysis, 
March 20, 2013 Interneten elérhető: http://www.
cepa.org/sites/default/fi les/documents/CEPA%20Op-
ed,%20EPAA%20Phase%20Four.pdf (2015.01.30.)

SM–3 Block IA elfogórakétát 
indít a USS Lake Erie (CG–70). Az Aegis BMD 

rendszerrel felszerelt rakétacirkáló 
elejében jól látható a rendszer 

SPY–1 radarberendezésének antennája
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és lakosságának ballisztikus rakéták elleni 
védelmét, mint kulcsfontosságú célkitűzést. 
A Lisszabonban elfogadott új stratégiai kon-
cepció is támogatta a vezetők döntését, és – 
bár nem nevezett meg potenciálisan veszélyt 
jelentő országot – a ballisztikus rakéták elter-
jedése által megjelenített veszélyt „valósnak 
és egyre növekvőnek” nevezte. A politikai, 
illetve a stratégiai döntések megtörténtek te-
hát, a projektek megvalósítása jelenleg is fo-
lyamatban van, a ramsteini BMDOC fejlesz-
tése folyamatosan történik, illetve a 2014. évi 
sikeres teszteket31 követően várhatóan 2015 
folyamán telepítésre kerül Romániában az 
első Aegis Ashore létesítmény.  A program 
sikertörténetté válását egyetlen dolog árnyé-
kolhatja be, mégpedig a költségviselés, illet-
ve annak megosztási (burden sharing) aránya 
körüli egyet nem értés, ezért a lisszaboni 
döntést a fi nanciális kérdésekben (is) szám-
talan egyeztetés és háttérmegbeszélés előzte 
meg. Mivel a ballisztikus rakétavédelemi 
architektúra kialakítása, illetve működteté-

31 http://www.raketaezred.hu/index.php/hirek/szakmai-
hirek/734-sikeres-aegis-ashore-teszt

se rendkívül erőforrás-igényes32, a költség-
viselés problematikájának egyik potenciális 
megoldása a szintén Lisszabonban elfogadott 
Smart Defence (Okos Védelem) koncepciója 
jelentheti, melynek célja a „kevesebb pénz-
ből nagyobb biztonság” elérése, valamint az 
együttműködés rugalmasabbá tétele annak 
érdekében, hogy a NATO tagországai közö-
sen, a terheket megosztva fejleszthessék azo-
kat a kulcsfontosságú képességeket, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Szövetség 
megfelelhessen a jövő kihívásainak.33 

32 Rasmussen NATO főtitkár 2010.októberében a New 
York Times-nak adott nyilatkozatában az eleve 14 
év alatt mintegy 800 millió euróba kerülő ALTBMD 
program területvédelemre történő kibővítésének 
(azaz gyakorlatilag az EPAA-programnak) költségét 
200 millió euróra becsülte – 10 évre elosztva. Ezt 
több szakértő a valós költségek alábecslésének tart-
ja. (NATO Industry Report Says Missile Shield Cost 
Would Be „Signifi cant”, Inside the Army, December 
6, 2010)

33 Budai, Ádám: Magyarország regionális érdekérvé-
nyesítési lehetőségei a Smart Defence-koncepció 
keretében, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégi-
ai Védelmi Kutatóközpont, Elemzések – 2013/2014 
Interneten elérhető: http://nit.uni-nke.hu/downloads/
Elemzesek/2013/SVKK_Elemzesek_2013_14.pdf 
(2015.01.12.)

Aegis Ashore a romániai Deveselu légi bázison
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AZ EURÓPAI SZEREPVÁLLALÁS 
FONTOSABB TERÜLETEI

A NATO ballisztikus rakétavédelmi program-
jához, illetve annak aktív védelmi és BMC3I 
pilléréhez az európai szövetségesek többféle 
módon járulhatnak hozzá. Először is az egyes 
tagországok befi zetéseiből a közös fi nanszí-
rozás ernyője alatt (lásd ALTBMD-program 
vezetési és integrációs projektjei) megvalósí-
tott hozzájárulás által, melyben minden tag-
ország a legkisebbtől a legnagyobbig közösen 
vesz részt. További lehetőség a gazdaságilag 
gyengébben teljesítő országok, ország-cso-
portok részére, hogy kisebb volumenű közös 
fejlesztésekbe kezdhetnek egy-egy részké-
pesség kialakításához, míg a tehetősebbek 
önálló fejlesztésekkel is hozzájárulhatnak a 
közös szövetségi erőfeszítésekhez. Az előbbi 
változatra példaként szolgálhat a vezetési és 
érzékelő rendszerek közös fejlesztése, illetve 
az abban történő részvétel, de több fórumon 
is felmerült például SM–3 elfogórakéták be-
szerzésének közös fi nanszírozása is. (A gyártó 
adatai szerint az SM–3 Block IA elfogórakéta 
darabára ~ 8,5 millió, míg az Block IB vari-
ánsé megközelítőleg 10,1 millió dollár34, de 
egyes források akár 12-15 millió dollár körüli 
összeget is említenek - a szerző kiegészítése).  

Az önálló fejlesztésekben szerepet vállaló 
országok sorában mindenképp meg kell em-
líteni a hajóra telepített érzékelő-rendszerek 
fejlesztésében élen járó Hollandiát, Németor-
szágot, Norvégiát, Dániát és Spanyolországot 
(lásd TFC-AAWS35, SMART-L36, SMART-
ELR37, APAR38 programok). Az érzékelő 

34 http://www.bga-aeroweb.com/Defense/AEGIS-
BMD-SM-3.html 2015.01.11.

35 TFC–AAWS: Trilateral Frigate Cooperation Anti Air 
Warfare)

36 SMART–L: Signaal Multibeam Acquisition Radar 
for Tracking – L band

37 SMART–ELR: Signaal Multibeam Acquisition Radar 
for Tracking – Extended Long Range

38 APAR: Active Phased Array Radar

rendszerek fejlesztése elsősorban azért játszik 
kulcsszerepet a rakétavédelmi képesség kiala-
kításában, mert egy korszerű, hálózatalapú, 
valósidejű információt továbbító rendszerbe 
(pl. LINK–16) kapcsolva őket gyakorlatilag a 
rendszer minden más eleme részére (így akár 
a több ezer kilométerre települt megsemmisítő 
rendszerek részére is) képes pontosabb riasz-
tási, előrejelzési, célkövetési, illetve megsem-
misítési adatokat továbbítani. 

Az érzékelő rendszerek fejlesztése mellett 
kiemelkedően fontos a már meglévő, nemzeti 
alárendeltségbe tartozó, alapvetően a ballisz-
tikus rakéták repülésének végső fázisában 
alkalmazható megsemmisítő rendszerek fej-
lesztése (pl. Németország megmaradt Patriot 
rendszereit PAC–3 képességűre fejlesztette), 
illetve új eszközök beszerzése is. Ez utób-
bi megoldás is kettős utat jelölhet. Egyik út 
az olyan, teljesen új fejlesztésű fegyverzet 
rendszerbe állítása, mint az EUROSAM ál-
tal gyártott és az Aster 30 rakétával operáló, 
hagyományos és ballisztikus rakétafenyege-
tés elhárítására is alkalmas SAMP/T fegy-
verrendszer rendszeresítése (pl. Olaszország, 
Franciaország). Ide sorolható még a MEADS 
is, amennyiben az amerikai partner kilépését 
követően Németország és Olaszország talál 
partnert a fejlesztési szakasz végén jegelt pro-
jekt sorozatgyártási szakaszba léptetéséhez. 
A másik út az olcsóbb, használt eszközök be-
szerzése, mint ahogy az Spanyolország eseté-
ben is történt, amely két, a német haderőben 
feleslegesség vált és ballisztikus rakétavédel-
mi feladatokra korlátozottan alkalmas Patriot 
PAC–2 GEM+ konfi gurációjú alegységet 
szerzett be. 2015 januárjától már ezekkel az 
alegységekkel váltotta a törökországi Active 
Fence műveletben részt vevő holland alegy-
ségeket. (A szír polgárháború elmélyülésével 
és időbeni elnyúlásával párhuzamosan a Szíri-
ával majd 900 kilométer hosszúságban közös 
határral rendelkező Törökország aggodalom-
mal szemlélte a szír eseményeket és reálisnak 
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látta a veszélyt, hogy a konfl iktus kiszélesítése 
céljából vagy a kormányerők vagy az ellene 
harcoló és a fegyverzet feletti ellenőrzés meg-
gyengülését kihasználó felkelők ballisztikus 
rakétacsapást hajtanak végre az ország déli 
részén elhelyezkedő stratégiai polgári/kato-
nai létesítmények és/vagy sűrűn lakott város-
ok, települések ellen. Mivel Törökország nem 
rendelkezik ballisztikus rakétavédelmi képes-
séggel rendelkező fegyverzettel, ezért a határ 
térségében élők biztonságérzetének növelése, 
illetve a nagy városok oltalmazása céljából az 
Észak-atlanti Tanácshoz fordult és az Active 
Fence névre keresztelt hatályos védelmi terv 
(Standing Defence Plan – SDP) keretében 
kérte légvédelmi rendszerének megerősítését. 
A Szövetség 2013 év elején két-két amerikai, 
holland és német Patriot légvédelmi rakéta-
üteget telepített az azóta is folyamatban lévő 
művelet végrehajtására. Az Adana melletti 

Incirlik légi bázison települt holland kontin-
genst 2015 januárjában egy spanyol kötelék 
váltotta fel – a szerző kiegészítése).

Mint azt a felvázolt európai rakétavédel-
mi koncepció is tartalmazza, 2018-tól az 
ALTBMD rendszer részeként célként jelenik 
meg a felső rétegben (30 kilométer felett) is 
hatékony elfogórakéta rendszerbe állítása. 
Egy új rakéta rendkívül költséges kifejleszté-
sének alternatívájaként kínálja magát az ötlet, 
hogy a már bizonyítottan hatékony és meg-
bízható SM–3 rakétacsalád tagjai kerüljenek 
rendszeresítése erre a célra. Egy, az amerikai 
FMS (Foreign Military Sales) program ke-
retében, a Holland BMD Képesség Program 
égisze alatt 2009 decemberében befejezett 
megvalósíthatósági tanulmány már vizsgálta, 
hogy a holland De Zeven Provincien hajóosz-
tály egységei az SM–3 rakétát a SMART-L 
és az APAR (mindkettő a TFC-AAWS rend-

A holland De Zeven Provincien (F 802) fregatt légvédelmi lövészeten. A felvételen 
jól kivehető a hátul elhelyezkedő SMART-L, míg a hajó tetején található APAR radar-berendezés
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szer része) radarberendezésekkel integrálva 
képessé tehetők-e ballisztikus rakéták felde-
rítésére, követésére és az exoatmoszférában 
történő megsemmisítésére. A tanulmány 
leszögezte, hogy a megoldás kivitelezhető, 
azonban kisebb-nagyobb módosításokat kell 
végrehajtani a SMART-L és APAR radarbe-
rendezésekben, a hajó GUARDION harcve-
zetési rendszerében, a rakétában (különösen 
egy X-sávú adatcsatorna és egy inerciális 
repülés közbeni vezérlőrendszer integrálásá-
val a második fokozatban), valamint a TFC-
AAWS architektúrájának egy kettős BMD 
rakéta-interfész egységgel történő kibővíté-
sét is el kell végezni. Várhatóan ez a változat 
kínálja a legköltségkímélőbb és leghatéko-
nyabb megoldást, azonban ismét rámutatott 
az európai szabványosítási törekvések út-
jában álló kihívásokra: az SM–3 rakéták az 
amerikai Mk 41 VLS rendszerből indíthatók, 
ezek integrálhatók a spanyol, német, dán és 
holland hajókra, míg az olasz, francia (pl. 
FREMM többcélú fregatt) és brit hajók (pl. 
Type 45 romboló) az Aster rakétacsalád saját, 
PAAMS indítókonténerét alkalmazzák.39

NEMZETKÖZI REAKCIÓK

A hidegháború időszakában, illetve a 90-es 
évek során a rakétavédelem témaköre – Rea-
gan elnök ’80-as években felvázolt „csillaghá-
borús” elgondolását, valamint a világűr mili-
tarizálását célzó koncepciója körül kialakult 
helyzetet kivéve – gyakorlatilag mellőzte a 
nagy nemzetközi visszhangot. Ennek fő oka az 
volt, hogy mind az USA, mind a Szovjetunió, 
illetve később Oroszország tartotta magát az 
ABM egyezményben foglaltakhoz. A rendkí-
vül korlátozottan meglévő elhárító képesség, a 
technikai lehetőségek és a két fél részéről fel-

39 Frühling, Stephan – Sinjen, Svenja: Missile Defense: 
Challenges and Opportunities for NATO, Research 
Paper, NATO Defense College, Rome, No. 60, July 
2010 p 7.

halmozott nukleáris arzenál kölcsönös meg-
semmisítést többszörösen garantáló elretten-
tő ereje nem tette szükségessé, indokolttá és 
lehetővé sem egy hatékony védelmi képesség 
kialakítását. 

A korábban már vázolt proliferáció, an-
nak veszélyei, a nagyhatal mak kontroll sze-
repének megszűnése, valamint a stratégiai és 
hadszíntéri rakétavédelem szétválasztá sáról 
előkészített egyezmény kölcsönös elfogadá-
sának kudarca40 az ABM egyez mény 2001-es 
felmondá sához vezetett. Az egyoldalú ame-
rikai lépés természetesen Oroszország részé-
ről azonnali és óriási tiltakozást váltott ki és 
már másnap szintén egyoldalúan felmondta 
a több robbanófejes (Multiple Independently 
targetable Reentry Vehicle, a továbbiakban: 
MIRV), önállóan célra vezethető interkon-
tinentális rakéták betiltását célzó START II 
szerződést. Az orosz politikai és katonai ve-
zetés egyértelműen az orosz stratégiai nuk-
leáris elrettentő ké pesség felszámolására irá-
nyuló törekvést látta mind az ABM szerződés 
felmondásá ban, mind pedig a szinte ezzel 
egyidőben meg indított európai rakétavédelmi 
rendszer alapjainak lerakásában. Az Egyesült 
Államok és a NATO hiába érvelt azzal, hogy 
a kialakítandó rakétapajzs alapvetően az olyan 
kiszámíthatatlan országok je lentette fenyege-
tés ellen nyújtana védelmet, mint Észak-Korea 
és Irán, illetve hogy az Európába telepítendő 
10 darab GBI elfogórakéta nem irányul és 
nem is lehet hatékony az orosz interkontinen-
tális rakéták tömeges csapása ellen, Oroszor-
szág hajthatatlan maradt. (Mint ahogy Koós 
Gábor és Szternák Görgy: Az európai rakéta-
védelmi rendszer kiépítésével kap csolatos 
orosz lépések és azok háttere című írá sukban 
megfo galmazzák, „…a megbízható véde lem 

40 Koós, Gábor – Szternák, György: Az európai rakéta-
védelmi rendszer kiépítésével kapcsolatos orosz lépé-
sek és azok háttere, Szakmai Szemle, 2012. 2. szám 
10. oldal http://www.kfh.hu/hu/letoltes/szsz/2012_2_
szam.pdf 2014.11.27. 
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érdekében, több száz robba nófej ellen olyan 
védelmi képesség szükséges, ami lyennel jelen-
leg egyik állam sem rendelkezik, és valószínű 
még hosszú ideig nem is fog. Más szóval, ilyen 
nagyszámú cél leküzdéséhez jelenleg nincse-
nek meg a katona-technikai feltételek. Ha si-
kerül is a beérkező robba nófejek 80-90 %-át 
elpusztítani, a megmaradók olyan pusztítást 
végeznek, hogy meg semmisül az állam gazda-
ságának, katonai erejének, infrastruktúrájá-
nak nagy része. Ez társadalmi katasztrófához 
vezet, nem elfogadható a veszteség egyik fél 
számára sem.”41) 

A NATO szövetségesek álláspontjai – an-
nak ellenére, hogy az orosz vezetés többször 
is megpróbálta olyan nyilatkozatokkal meg-
bontani a Szövetség egységét, miszerint a 
négyszemközti megbeszélések során az euró-
pai NATO országok vezetői is kétkedésüknek 
adtak hangot a rakétavédelmi rendszer szük-
ségességét illetően és csupán az amerikai nyo-
másnak engedve támogatják azt –az európai 
rakétavédelmi rendszer kialakítása gondolatá-
nak ezredfordulós megfogalmazásától kezdve 
egységesek voltak. Ellenállás csupán akkor 

41 Koós, Gábor – Szternák, György: Az európai rakéta-
védelmi rendszer kiépítésével kapcsolatos orosz lépé-
sek és azok háttere, Szakmai Szemle, 2012. 2.szám, 
26. oldal http://www.kfh.hu/hu/letoltes/szsz/2012_2_
szam.pdf 2014.11.27.

látszott kialakulni, amikor úgy tűnt, hogy az 
amerikai GMD/GBI rendszer elemeinek Eu-
rópába telepítését az Egyesült Államok nem a 
NATO keretén belül, hanem kétoldalú (értsd: 
amerikai-cseh, illetve amerikai-lengyel) szer-
ződések mentén képzeli el. A NATO bevoná-
sára vonatkozó amerikai álláspont kialakulását 
követően az együttműködés a nagyobb politi-
kai turbulenciáktól mentes volt egészen 2009 
szeptemberéig. Ekkor Obama elnök bejelenté-
sének híre pillanatok alatt körbejárta a világot, 
és bár korábban már számos találgatás, elő-
retekintő elemzés látott napvilágot a várható 
koncepcionális változásokról, azok jellegéről, 
annak radikális változást eredményező tar-
talma mégis meglepte a szövetséges államok 
többségét. Legnagyobb mértékben azonban a 
rakétavédelmi rendszer elemeinek telepítés-
ben érintett országok lakosságát és politikai 
elitjét, az X-sávú radarberendezés telepítési 
helyéül kiszemelt Csehországét, melynek kor-
mánya komoly konfl iktusokat is felvállalt a 
radartelepítést elutasító társadalmi csoportok-
kal és önkormányzatokkal, valamint a tíz GBI 
elfogórakétának tervezetten otthont adó Len-
gyelországét. Ez utóbbi politikai vezetésének 
és közvéleményének zöme – akik a telepítést 
élesen ellenző Oroszországgal a konfl iktust és 
annak nyílt fenyegetését is felvállalták a raké-
tavédelmi rendszer megsemmisítő elemeinek 
befogadása érdekében – egyenes a szövetsé-
gesi kapcsolatok, de legfőként a két kelet-kö-
zép európai ország elárulásának42 tartották a 
lépést, mely hangulatot hetekig napirenden 
tartotta a média. Az érintett országok nem 
rejtették véka alá csalódottságukat és egyes 
elkeseredettebb vezetők hangot adtak azon 
véleményüknek, mely szerint az Egyesült 
Államok „hátba szúrta és eladta” szövetsé-

42 Poles, Czechs: U.S. missile defense shift a betrayal, 
The Washington Times, September 18, 2009.  
http://www.washingtontimes.com/news/2009/sep/
18/poles-czechs-us-missile-defense-shift-betrayal/
?page=all  2014. 10. 27.

Az európai rakétavédelem tervezett ütemezése 
és a bejelentett orosz reakciók
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geseit Oroszországnak. Sőt, Lech Kaczynski 
lengyel elnök egyenesen azon aggodalmának 
adott hangot, hogy Obama új stratégiája a 
Nyugat és az orosz érdekszféra között húzódó 
„veszélyes szürke zónában” hagyja Lengyel-
országot. A kedélyek lecsillapítására és az 
Egyesült Államok kelet-európai szövetsége-
sei iránti elkötelezettségének biztosítása cél-
jából 2009 októberében három országot érin-
tő európai körútra (Lengyelország, Románia 
és Csehország) küldte Joe Biden alelnököt, 
aki sikeresen teljesítette feladatát: mindhá-
rom meglátogatott és a koncepció-váltásban 
leginkább érintett ország felsorakozott az új 
rakétavédelmi elgondolás mögé.43

Oroszország szeme előtt az érdekszférá-
jába ismételten agresszíven benyomuló, az 
adott szavát megszegő Nyugat képe lebegett 
és nemzetközi jogi garanciákat követelt arra, 
hogy a kibővített rakétavédelmi rendszer 
nem irányul ellene. A követelésekhez több al-
kalommal hozzátette, hogy amennyiben nem 
kapja meg a szükséges garanciákat, akkor 
fenntartja magának a jogot arra, hogy érdekei 
védelme érdekében ellenlépéseket tegyen, 
melyek köréből nem zárta ki, hogy megelő-
ző csapást mérjen a rakétavédelmi rendszer 
elemei ellen. 

A 2000-es évek első évtizedének közepére 
a feszültség enyhülni látszott, mivel a NATO 
hivatalosan a hadszíntéri rakétavédelmet cé-
lozta meg, mint fejlesztendő területet, míg az 
USA hajlandóságot mutatott – különöses a 
terror elleni harcban, illetve az afganisztáni 
műveletekhez nyújtott orosz támogatás fenn-
tartása érdekében – a rakétavédelmi területen 
korlátozott együttműködésre. Ennek egyik 
nyilvánvaló jele az volt, hogy több közös, el-
sősorban számítógéppel támogatott parancs-
noki és döntéshozatali gyakorlatot rendeztek. 
Ezzel ellentétben Oroszország egyrészt olyan 

43 http://www.dw.de/czech-republic-endorses-us-
missile-defense-plan/a-4819450 2014.10.30.

közös európai rakétavédelmi rendszer kiala-
kítását szorgalmazta, amelynek ő is megha-
tározó része, emellett ragaszkodott egy olyan 
szektorális védelmi struktúra kialakításához, 
melyben az európai kontinens nyugati része 
felett a NATO, míg keleti része – így némely 
NATO tagország felett is – Oroszország len-
ne a felelős a ballisztikus rakéták elleni véde-
lem szavatolásáért, amely így természetesen 
elfogadhatatlan volt a Szövetség számára. 
(Ezen elképzelés részeként Oroszország mo-
dernizálná felderítő és korai előrejelző rend-
szerét, A–135 elfogórakétáit /A–235 néven/, 
valamint komoly szerepet szánna mobil rend-
szereinek, úgymint az SZ–400 és a jelenleg 
fejlesztés alatt álló SZ–500 lég- és rakéta-
védelmi rendszereknek – a szerző kiegészí-
tése). A NATO részéről a riasztási és korai 
előrejelzési információk megosztása volt az 
a vállalható maximum, ameddig a megbe-
szélések során elmentek, de a tervezett orosz 
felelősségi szektor alá eső országok iránt vál-
lalt kollektív védelemről nem volt hajlandó 
lemondani. A Bush elnök 2007-es, a cseh 
és lengyel telepítésekre vonatkozó döntése-
ire válaszul Oroszország bejelentette, hogy 
Iszkander–M (NATO kód név: SS–26 Sto-
ne) harcászati ballisztikus rakétákat telepít 
Kalinyingrádba, nem titkoltan azzal a céllal, 
hogy adott esetben beválthassa fenyegetését 
és harcászati rakétatámadást mérhessen a 
Redzikowo-ba telepítendő indítóállásokra. A 
rakéták telepítésére azonban mind a mai na-
pig nincs bizonyíték, egymásnak ellentmon-
dó hírhírszerzési és média információk szinte 
minden fél évben felröppennek a kérdésben. 

A NATO-orosz viszony 2009-es új alapok-
ra helyezése és az együttműködés látványos 
javulása (az un. „reset”) ellenére a rakétavé-
delem kérdésében nem sikerült előrelépni. 
Sőt, Oroszország nyomásgyakorlási céllal, 
demonstrálva, hogy szándékai komolyak, 
több nyilatkozatot is tett a több robbanófejes, 
manőverező visszatérő egységekkel rendel-
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kező, a rakétavédelmi rendszerek ellen ha-
tékony ellentevékenység kifejtésére képes 
ballisztikus rakéták fejlesztése területén el-
ért eredményeiről. Tette ezt annak ellenére, 
hogy a GBI rakétákat felváltó SM–3 rakéta 
kisebb hatótávolságú, alacsonyabb sebessé-
gű, mint a GMD rendszer elfogórakétája és 
a modellezések során teljesen egyértelművé 
vált, hogy érdemben nem tudják befolyásolni 
az orosz stratégiai rakétaerők hatékonyságát. 
Miután 2011 második felére nyilvánvalóan 
eldőlt a szektorális (a közös NATO-orosz) ra-
kétavédelem kérdése44, az év végén Dimitrij 
Medvegyev orosz elnök több olyan döntést 
is bejelentett45, mely egyrészt a védelmi ké-
pesség megnövelését, de főként a csapás-
mérő képesség megerősítését célozza. 2012. 
március 26-30. között a lisszaboni csúcsta-

44 http://sputniknews.com/military/ 20110715 /165215647. 
html 2014.11.27.

45 Koós, Gábor – Szternák, György: Az európai rakétavé-
delmi rendszer kiépítésével kapcsolatos orosz lépések 
és azok háttere, Szakmai Szemle, 2012. 2.szám, 16. oldal
http://www.kfh.hu/hu/letoltes/szsz/2012_2_szam.pdf 
2014.11.27.

lálkozón kiadott együttműködési irányelvek-
kel összhangban és a NATO-Oroszország 
Tanács keretében sikeres NATO-orosz szá-
mítógéppel támogatott hadszíntéri rakétavé-
delmi gyakorlatot vezettek le a németországi 
Ottobrunn-ban. A kiadott nyilatkozat sze-
rint a gyakorlat hozzájárul a rakétavédelmi 
együttműködés jövőbeni kereteinek közös 
vizsgálatának eredményességéhez.46 2013 év 
során a NATO-orosz kapcsolatok a rakétavé-
delem kérdésében is egyre alacsonyabb szint-
re kerültek, míg 2014-ben aztán az Ukrajna 
körül kialakult helyzet miatt ezek gyakorlati-
lag megszakadtak.

Kína önmagában az európai rakétavédel-
mi rendszer, illetve az annak támogatására 
meghirdetett EPAA rendszer kérdésében nem 
fejtett ki határozott véleményt, sokkal inkább 
annak az aggodalmának adott hangot, hogy 
az amerikai lépések ahelyett, hogy biztonsá-
gosabbá tennék a világot, pontosan az ellen-
kező irányba hatnak, hiszen egy új fegyver-
kezési verseny kialakulásához vezethetnek. 
Sokkal inkább aggódva tekintik az amerikai-
japán, illetve az amerikai-dél-koreai közös 
rakétavédelmi programokat, melyek fejlődé-
sét közvetlenül a kínai határok közelében már 
kockázatosnak ítélik meg.47 Mint ahogy Zhu 
Chenghu, a kínai Nemzetvédelmi Egyetem 
tanára a Reuters hírügynökségnek kifejtette, 
az amerikai lépésekre válaszul Kínának – az 
ország hitelessége megőrzéséhez – moderni-
zálnia kell nukleáris csapásmérő erejét.48

46 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_85685.htm 
2014.10.22.

47 http://allthingsnuclear.org/evolving-chinese-views-
on-u-s-national-missile-defense/ 2014.11.27.

48 Pető, Gergő: A NATO rakétavédelmi rendszere 
orosz szemmel, Biztonságpolitika.hu, 2012. 08. 16. 
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1213
&title=A_NATO_rak%C3%A9tav%C3%A9delmire
ndszere_orosz_szemmel 2014.10.22.

Iszkander-M (SS-26 Stone) harcászati ballisztikus 
rakéták hatósugara kalinyingrádi telepítés esetén. 
Az ábrán jól látható, hogy az európai rakétapajzs 

lengyel telepítési helye bőven a hatósugáron 
belül esik
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ÖSSZEGZÉS

A Szövetség ballisztikus rakéták elleni védel-
mi rendszerének kiépítése tehát a lisszaboni 
csúcstalálkozón megfogalmazott követelmé-
nyek mentén gőzerőivel folyik. Megtörtént 
a NATO ramsteini Légierő Parancsnokságán 
a rendszer idegközpontjául szolgáló műve-
leti központ kialakítása, a kezdeti műveleti 
képesség elérése és folyamatosan zajlanak a 
betervezett fejlesztések. A terveknek megfe-
lelően halad a NATO ALTBMD rendszeréhez 
történő amerikai hozzájárulás, az EPAA pro-
jekt megvalósítása és a tervezett elemek tele-
pítése. A Szövetség rakétavédelem kérdésében 
legelkötelezettebb (és gazdaságilag nagyobb 
mozgástérrel rendelkező) európai tagállamai 
(Németország, Hollandia, Spanyolország, 
Dánia) folytatják az elsősorban érzékelő, va-
lamint vezetési rendszerek kifejlesztését és 
rendszerbe állítását célzó programjaikat. Ezzel 
párhuzamosan a NATO Active Fence elneve-
zéssel bíró hatályos védelmi terve részleges 
aktiválásának ernyője alatt folyik Törökország 
légvédelmi rendszerének megerősítése a szír 
polgárháborús helyzetben megnövekedett bal-
lisztikus rakétafenyegetés ellen. A műveletben 
részt vevő amerikai, holland, német, majd a 
holland kontingenst 2015 januárjában váltó 
spanyol Patriot alegységek alkotta csoportosí-
tás immár 2013. januárja óta éles helyzetben 
teszteli a szövetség rakétavédelmi rendszeré-
nek hadszíntéri komponenseit, azok felderítési 
és vezetési elemeit, nyilván számos hasznos 
tapasztalattal gazdagítva a ballisztikus rakéta-
védelmi rendszer fejlesztésén dolgozó szövet-
séges szakemberek tudásbázisát.

Végezetül felmerülhet a kérdés, hogy vajon 
a Magyar Honvédség képes-e, illetve képessé 
tehető-e arra, hogy egy magasabb ambíció-
szinten hozzájáruljon a NATO ballisztikus ra-
kétavédelmi képességéhez. Nyilvánvaló, hogy 
mind az aktív védelem (pl. a KUB légvédel-
mi rakétarendszer kiváltásának időszerűsége 
okán ilyen képességekkel rendelkező új, vagy 

szükségszerűen használt fegyverrendszerek 
beszerzése, illetve rendszerbe állítása, vala-
mint az újabban az aktív védelem49 területéhez 
sorolt hagyományos csapásmérési képesség 
fejlesztése által), mind a passzív védelem, il-
letve a BMC4I tevékenység területén is van 
tere és lehetősége a fejlődésnek, de ez – a téma 
mélysége, komplex jellege és nem utolsó sor-
ban szakmai fontossága okán – mindenkép-
pen egy másik elemző írás tárgya kell, hogy 
legyen. Mindenesetre a légvédelmi rakéta és 
tüzér fegyvernem egyetlen megmaradt kép-
viselője és a szakmakultúra realitások talaján 
álló hiteles képviselője, a 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred szakembergárdája rendel-
kezik azzal a felkészültséggel és képességgel, 
hogy amennyiben erre feladatot kap, szakértő 
elemzések készítésével és javaslatok megfo-
galmazásával támogassa a szükséges döntések 
meghozatalát.
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A műveletek sikeressége egyre inkább az infor-
mációs fölény meglétének a függvénye. A sok-
szor megerőltető, gyorsan változó helyszíneken 
és szituációk közepette végrehajtott műveletek 
sikere érdekében az egészségügyi vezetés- es 
irányítási eszközök tárházába bele kell tartoz-
nia egy olyan kommunikációs es információs 
rendszernek is, amely közel valós idejű képet 
tud nyújtani a művelet egészéről. Ezzel lehető-
vé válik az egészségügyi tevékenységek teljes 
körének pontos és időbeni végrehajtása, ide-
értve a tervezést és rányitást, az egészségügyi 
kiürítést, a betegek irányítását és követését, az 
egészségügyi anyagellátást, a közel valós idejű 
valamint egy hatékony egészségügyi felderítési 
tevékenység végzését.   

A sikeres többnemzeti egészségügyi együtt-
működés egyik kulcseleme az interoperábilitás 
megfelelő szintjének elérése, amely a szab-
ványosítási egyezmények kidolgozásán és 
ratifi kálásán keresztül valósulhat meg. A 
szabványosítási egyezmények képviselik a ka-
tona- egészségügyi képességek es követelmé-
nyek mintegy átlátható esszenciáját, valamint 
alapul szolgálnak a civil szervezetekkel való 
együttműködésre, illetve igazodási pontot je-
lenthetnek a NATO-val együttműködni kívánó 
nemzetek számára.

A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI 
KOORDINÁCIÓS RENDSZERE

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság (továbbiakban: MH ÖHP) Egész-
ségügyi     Koordinációs     Részleg     készenléti       szol-

gálat a honvédelemről és a Magyar Honvéd-
ségről szóló 2004. évi CV törvény 101. § 
(4) bekezdése alapján, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt 
katonai szervezetei készenléti szolgálatai-
nak szervezéséről és működtetéséről kiadott 
90/2009. HM HVKF intézkedés szerint, 
2009. május 15-én kezdte meg szervezetsze-
rű szolgálati feladatát Veszprémben az MH 
ÖHP HK1 mellett (2011 novemberétől, MH 
LVIK HK MIV2). 

2009. január 01- 2009. május 14-ig terje-
dő időtartam alatt a hiányzó infrastruktúra 
kialakítása volt az elsődleges feladat, amely 
magába foglalta az adminisztratív rendszer 
kialakítását (elektronikus adattárak) és az 
alapdokumentumok (Szolgálati Intézkedés, 
HAMU3) kidolgozását. 

A béke, és műveleti vezetési rendnek meg-
felelően a készenléti szolgálatot az MH ÖHP 
EÜF4-ség állományából, egy fő egészségügyi 
tiszt vagy egészségügyi főtiszt látja el. A 
szolgálati kötelmekkel összefüggő feladat-
rendszer, eltérően a klasszikus értelemben 
vett MEDCC5-től, nem önálló tevékenysé-

1 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
Hadműveleti Központ

2 Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Köz-
pont Hadműveleti Központ, Műveletirányító Váltás

3 Hatályos Műveleti Utasítás 
4 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 

Egészségügyi Főnökség
5 MEDCC - Medical Coordination Center - Egészség-

ügyi Koordinációs Részleg

LATTENSTEIN JÁNOS ALEZREDES 
- TÖRŐCSIK JENŐ ŐRNAGY:

LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS SZERVEZÉSE
ÉS VÉGREHAJTÁSA
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get jelent, hanem az egészségügyi főnökség 
szakterületi képviselőivel, iránytisztjeivel 
(közegészségügy, logisztika, gyógyító, ki-
képzés, művelet) közösen hajtja végre az 
egészségügyi gyógyító ellátás követelmé-
nyeinek kidolgozását, a sürgősségi betegellá-
táson belül az új protokollok, eljárások saját 
rendszerbe való beillesztését, a szakirányú 
STANAG-ek irányelveinek érvényre juttatá-
sát, valamint az egészségügyi főnökség szak- 
és célellenőrzéseit.

Az Egészségügyi Koordinációs Részleg a 
NATO-irányelvek szerint, a beteg-kiürítő ko-
ordinációs részleg PECC6 rendszerének felel 
meg, amely mind a honi, mind a műveleti fel-
adatok egészségügyi eseményeit koordinálja, 
a biztosított NIAR7-által, HM és Közcélú 
telefonon és faxon, EDR- rádiókommuni-
kációs eszközökkel. Közvetlen szolgálati és 
szakmai kapcsolattartási kötelezettsége van a 
honi és missziós katonai szervezetek egész-
ségügyi szolgálataival, az egészségügyi fő-
nökkel, a MH ÖHP Ügyeletes Parancsnoki 
és Hadműveleti szolgálataival, Személyügyi 
Főnökséggel, Logisztikai Műveleti Főnök-
séggel valamint a honvédegészségügy szak-
mai vezetésével, a Honvédkórház vizsgáló-, 
és terápiás osztályaival, a súlyponti egész-
ségügyi intézményekkel és a feladatok ellá-
tásában érintett társszervekkel.

A missziós katonai szervezetek egészség-
ügyi eseményeinek koordinációja

A műveleti területek egészségügyi esemé-
nyeinek jelentési rendje, valamint a műve-
leti területen tartás egészségügyi okok miatt 
hadszíntér illetve műveleti terület specifi kus, 
amely SOP8-ban illetve OPLAN9-ban meg-

6 PECC - Patient Evacuation Coordination Cell – Be-
tegkiürítést Koordináló Részleg

7 NIAR – NATO Irodaautomatizálási Rendszer
8 SOP - Hatályos Működési Eljárás 
9 OPLAN – Operation Plan – Műveleti Terv

határozott. Amennyiben az OPLAN másként 
nem rendelkezik a 26/2002. (IV. 12.) HM10 
rendeletben előírtak alkalmazandók:
a) 14 napon belül gyógyuló megbetegedés 

esetén, a helyszínen kezelendő NEM RE-
PATRIÁLANDÓ

b) 14 napon túl, de 30 napon belül gyógyuló 
megbetegedés esetén szakvizsgálat köte-
lező, a repatriálás MÉRLEGELENDŐ

c) 30 napon túl gyógyuló megbetegedés ese-
tén, REPATRIÁLANDÓ

Az egészségügyi kiürítés 
és a gyógykezelés kölcsönös függősége

A hadszíntéren belüli egészségügyi intézmé-
nyek méretét és képességét a felhasználandó 
eszközök elérhetősége és fajtája, a kiürítési 
útvonal hossza és a hadműveleti környezet 
határozzák meg. A kiürítési feltételek és kor-
látozások közvetlenül befolyásolják a bete-
gek fektetésével kapcsolatos szükségleteket.

A hadszíntér kiürítési politikája (Theatre 
Holding Policy) parancsnoki szintű döntés, 
amely napokban kifejezve meghatározza azt 
a maximális idő tartamot, amely a hadszín-
téren belül a betegek „rendelkezésére áll” a 
gyógyulásra, a teljes felépülésre és a szol-
gálatba való visszatérésre. Amennyiben a 
prognózis szerint a beteg várhatóan ez időn 
belül nem tud a szolgálatba visszatérni, arra 
alkalmas klinikai állapota esetén a lehető leg-
gyorsabban honi gyógyintézetbe kell szállí-
tani. A hadszíntéri kiürítési politika kulcsfon-
tosságú az egyes szinteken rendelkezésre álló 
gyógyító kapacitások és a betegek számára a 
lehető legjobb ellátást biztosító egészségügyi 
kiürítési eszközök közötti egyensúly megte-
remtése érdekében. Mindamellett a közremű-
ködő nemzet megtartja alapvető felelősségét.

10 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet a külföldi szolgálatba 
vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról 
és jogállásuk egyes kérdéseiről
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A hadszíntér kiürítési politikája:
a) Kiegyensúlyozza az egészségügyi képes-

ségeket és korlátozza a hadszíntéren be-
lüli, szükségtelenül bonyolult erőforrások 
iránti igényt.

b) Biztosítja, hogy amíg a kevésbé súlyos 
sérültek a megfelelő szinteken kerülnek 
ellátásra és szolgálatba való visszairányí-
tásra, addig a súlyos esetek a megfelelő 
ellátás érdekében a lehető leggyorsabban 
kiürítésre kerüljenek.

c) Biztosítja, hogy a hadszíntéren belüli 
egészségügyi intézmények képesek ma-
radjanak a hadműveleti követelmények-
nek megfelelő gyors reagálásra.

d) A hadműveleti parancsnok határozza meg 
az egészségügyi tanácsadó szakvélemé-
nye alapján és a hadműveleti törzs véle-
ményével összhangban. 

e) Küldetésfüggő. 
f) Befolyásolják még a rendelkezésre álló 

eszközök, a mozgási korlátozások, a had-
műveleti prioritások, valamint az időjárás 
és a topográfi ai viszonyok.

g) Dinamikusnak, azaz képesnek kell len-
nie a gyorsan változó körülményekhez 
történő alkalmazkodásra. Például a had-
művelet kezdetén az egészségügyi eszkö-
zök diktálta rövid kiürítési politikára van 
szükség. Ahogy az egészségügyi eszkö-
zök felfejlődnek, a hadművelet kibonta-
kozásával a kiürítési politika is hosszabb 
időtartamot határoz meg. Végül a haderő 
csökkentésével a kiürítési idő ismét a mi-
nimálisra csökken. 

h) Harcászati előírások hiányában olyan 
egyéb más tényezőket kell fi gyelembe 
vennie, mint a jólléti megfontolások, a 
közvélemény elvárásai, a nemzeti irányel-
vek és a stratégiai kiürítés költségvonzata. 

Valamennyi műveleti katonai szervezet a 
SOP szerint, rutinszerűen jelent saját misz-
sziós rendszerén belül, melyet követően az 

AECO11 jelent a PECC-nek az általa felügyelt 
intézményeken belüli, az oda és az onnan tör-
ténő egyedi betegmozgatásokról. A PECC a 
MEDCC-n keresztül, utasítás szerint jelent a 
TS12-nek. A TS - a szállítás alatti követhető-
ség érdekében - jelentést küld a Személyügy-
nek (J1), a (had)műveleti vonatkozások miatt 
- a Logisztikának (J4), és szükség esetén köz-
vetlenül a parancsnoknak.  

Valamennyi beteg szállítás alatti nyomon 
követhetőségét az alábbi eljárások biztosítják:
a) A személyek nyomon követéséért, ideért-

ve a betegkövetést is, a Személyügyé a 
teljes felelősség. 

b) Amikor a személyek szállítása több
nemzeti egészségügyi csatornán keresz-
tül történik, követhetőségük biztosítása a 
PECC feladatává válik az OMF13-ből tör-
ténő elindulásuktól kezdve a nemzeti légi 
egészségügyi kiürítési eszközökbe repat-
riálás céljából történő beszállításukig.

c) A PECC az összes szállítást jelenti a TS 
hivatalának, amely azt a Személyügy felé 
küldi tovább.

A többnemzeti légi egészségügyi kiürítési el-
képzelés legalább egy, a hadszíntéren belüli 
és stratégiai többnemzeti használatra szolgá-
ló, garantáltan többnemzeti, összhaderőnemi 
és központilag koordinált csatornát ismertet 
egy vagy két ellátó intézménytől kiindulva. 

Ezek a betegellátó egységek – Átmeneti 
Kiürítő Kórház (CSU14) - más megnevezés 
szerint MASF15 -, amelyekből a betegek a 
központi intézménybe, a hadszíntér (had)mű-

11 AECO – Aeromedical Evacuation Coordination Offi cer
 - Légi Egészségügyi Kiürítést Koordináló Tiszt 

12 TS - Theatre Surgeon - Hadszíntér Egészségügyi 
Szolgálatfőnök 

13 OMF - Originating Medical Facility - Kezdeményező 
Egészségügyi Intézet 

14 CSU -  Casualty Staging Unit - Átmeneti Kiürítő Kórház 
15 MASF - Mobil Aeromedical Staging Facility - Mobil 

Légi Egészségügyi Egység 
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veleti kontingensei által kevésbé befolyásolt 
területen telepített Központi Kiürítő Kórház-
ba (IEF16) kerülnek. Ebből az intézményből a 
nemzetek a béke körülményeknek megfelelő 
feltételek között (vagy tisztán nemzeti lebo-
nyolításban, vagy más nemzetekkel történő 
együttműködés útján) tudják betegeiket kiürí-
teni a nemzeti területükön fekvő kórházaikba. 

A STRATMEDEVAC17 nemzeti felelősség, 
melynek az egészségügyi biztosítás alapvető 
része. Ez nem egyszerűen csak a megfelelő 
egészségügyi intézetbe történő szállításukat 
jelenti, hanem a gyógykezelésük és ellátásuk 
folyamatosságának részeként az egészségügy 
felelősségi körébe tartozó szoros és pontos ko-
ordinációt igénylő tevékenység, melynek szak-
mai tervezési irányelveit az AJP 4.10. (Szövet-
séges Összhaderőnemi Egészségügyi Tervezési 
Doktrína), amely összhangban van a Szövetsé-
gesek Európai Parancsnokságának (ACE) 85-8 
(Egészségügyi biztosítási elvek, politika és ter-
vezési paraméterek) direktívájával.

A feladatának megfelelni tudó egészség-
ügyi kiürítési rendszernek a következő ké-
pességekkel kell rendelkeznie:
a) Képesnek kell lennie a betegek egészség-

ügyi intézménybe juttatására a nap mind a 
24 órájában, időjárástól, terepviszonyok-
tól és a hadműveleti forgatókönyvtől füg-
getlenül.

b) Megfelelően képzett egészségügyi sze-
mélyzet alkalmazásával biztosítania kell 
a beteg klinikai állapotának fenntartását a 
szállítás alatt.

c) Ha a körülmények megkívánják, képes-
nek kell lennie a betegek áramlásának és 
típusának szabályozására, valamint azok 
kiürítés alatti pontos nyomon követésére. 

A Magyar Honvédség Stratégiai kiürítő képes-
sége hadszíntérfüggő. ISAF-műveleti terü- 

16 IEF -  In-transit Evacuation Facility - Központi Kiürí-
tő Kórház

17 STRATMEDEVAC- Stratégiai egészségügyi kiürítés  

leten a fent leírtak szerint, többnemzeti rend-
szer szerint működtetett. Az Észak-Afrikai 
és Balkáni műveleti területekről történő 
STRATMEDEVAC-feladatokat közvetlenül, 
a rendelkezésre álló légi kiürítő kapacitásá-
val biztosítja. 

A MEDEVAC, AIREVAC feladatokat 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 15. 
mellékletben meghatározott laktanyán kí-
vüli készenléti szolgálatok együttes együtt-
működésén keresztül, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsno-
kának 85/2014 a katonai szervezeteknél mű-
ködő őr - ügyeleti készenléti szolgálatokról 
szóló intézkedésében határozza meg. Ezek a 
készenléti szolgálatok a következőek:
• Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó 

Egészségügyi Koordinációs Részleg
• Az MH Légi Vezetési és Irányítási Köz-

pontnál működő Légi szállítási készenléti 
szolgálat

• Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülő-
bázis Légi egészségügyi készenléti szolgá-
lata (AIREVAC).– amely magába foglalja 
az egészségügyi technikai személyzetet és 
a központi tagozatba (Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ - MH EK) tartozó 
szakorvosból és szakasszisztensből álló 
egészségügyi csoportot. 

Az Egészségügyi Koordinációs Részleg, va-
lamint a Légi szállítási készenléti szolgálat 
alapvető feladata az egészségügyi célú légi 
kiürítés egyeztetése, a szolgálati-, és szakmai 
elöljáróknak tett jelentést követően a kiürí-
tési feladatra kijelölt személyzet riasztása és 
a végrehajtás teljes időtartama alatti szakte-
rületi koordináció. Az AIREVAC szolgálat 
személyi állománya – amely magába foglalja 
a gépszemélyzetet és a szakszemélyzetet - a 
tényleges végrehajtásban vesz részt. 
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MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbá-
zis Légi egészségügyi készenléti szolgálat 
(AIREVAC) összetétele:

Szállító repülőgép (AN-26 T): 1 db
Gépszemélyzet 
(AN-26 Szállító Repülő Század): 5 fő
Egészségügyi szolgálat 
(EÜ Központ- eü. szakdolgozó): 1 fő
Repülőgép előkészítő csoport 
(AN-26 Repülő Műszaki Század): 8 fő

A szolgálat feladata, hatásköre:
AN-26 Szállító Repülőszázad:
A gépszemélyzet a feladat vételét és/vagy a 
beérkezést követően megkezdi a végrehajtás-
hoz szükséges dokumentációk elkészítését a 
fogadó és a tranzit országok diplomáciai en-
gedélyei iránti kérelem igényléséhez.

Együtt működik az MH LVIK közlekedési 
osztályával az An-26-os repülő műszaki szá-
zaddal és a feladatra berendelt egészségügyi 
személyzettel is.

A gépszemélyzet az időnormáknak meg-
felelően felkészül a feladatra, végrehajtja 
a repülőgép átvizsgálását, átvételét és az 
egészségügyi személyzettel meggyőződik a 
tehertér előírásoknak megfelelő berendezett-
ségéről.

AN-26 Repülő Műszaki Század
Az előkészítő csoport feladatát a MH Repü-
lőműszaki Szolgálatfőnök „Az AN-26 típusú 
repülőgépbe beépített MEDEVAC sebesült-
szállító felszerelések ideiglenes műszaki le-
írása és kezelési utasítása” alapján (nyt.szám: 
1222/512) végzi, fi gyelemmel a légi egész-
ségügyi koordináló tiszt által meghatározott 
kritériumokra.

A repülőgép előkészítési ideje a berende-
zési szint követelményeitől függetlenül mun-
kaidőben és azon kívül az elrendelés esetén a 
riasztástól számított 5 óra. 

Egészségügyi Központ AIREVAC szolgá-
latba beosztott állománya:

Értesítését, berendelését követően tisztáz-
za a feladatot, összeállítja az egészségügyi el-
látáshoz szükséges anyagokat, a lehetőségek 
függvényében a Légi egészségügyi kiürítés 
doktrína 8. fejezet „Felszerelések” részében, 
meghatározottak szerint.

Pontosítja a más szervezettől vezényelt 
egészségügyi személyzet névsorát a légi 
egészségügyi koordináló tiszttel, adatokat 
biztosít az utaslistához. A repülőgép kapitá-
nyát tájékoztatja a felszerelés mennyiségéről 
és a kísérési tevékenységről, illetve a betegek 
összlétszámáról, továbbá jelenti a legmaga-
sabb egészségügyi elsőbbséget a fedélzeten 
tartózkodó betegek között.

Az AIREVAC szolgálat az 5 fő gépsze-
mélyzet és az 1 fő eü. szakdolgozó egy hétre 
előre napi váltással, míg a 8 fő repülő-mű-
szaki szakbeosztású állomány heti váltással 
kerül vezénylésre.

A LÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS 
FOLYAMATA

Műveleti területen bekövetkezett egészség-
ügyi esemény során, az adott (had)műveleti 
terület OPLAN, illetve az SOP alapján terve-
zi és hajtja végre a feladatokat:
a) Az alárendelt katonai szervezetek egész-

ségügyi szolgálatainak helyszíni ellátása, 
jelentése egészségügyi esemény esetén 
hadműveleti/műveleti területen;

b) Első jelentés (Mi történt?) a helyszínen je-
lenlévőktől a katonai szervezet hadműve-
leti központ/OPLAN által meghatározott 
hadműveleti központ irányába;

c) Az érintett katonai szervezet kijelölt ké-
szenléti/ügyeleti szolgálatainak riasztása; 

d) Kárhely felmérése, kialakítása, szervezése 
(management);

e) Osztályozás (továbbiakban TRIAGE) 
(sieve);
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f) Első részletes jelentés (továbbiakban 
METHANE jelentés) a katonai szervezet 
hadműveleti központ/OPLAN alapján 
meghatározott hadműveleti központ;

g) Az érintett katonai szervezet kijelölt ké-
szenléti/ügyeleti szolgálatainak megindu-
lása a kárhely felé (sz.e.);

h) Kimentés-gyűjtés-stabilizálás-előkészítés 
a szállításra a protokollok szerint:
a) Konvencionális körülmények között;
b) CBRN18 körülmények között;
c)   Sz.e. MEDEVAC 9 soros kérése a légi 

egészségügyi kiürítő képességgel ren-
delkező parancsnokság hadműveleti 
központ irányába;

i) Folyamatos jelentés a helyszínről a ka-
tonai szervezet hadműveleti központ/
OPLAN alapján meghatározott hadműve-
leti központ irányába; 

j) Kiürítést követően mihamarabb írásbeli 
jelentés megtétele;
a) Az adott hadműveleti/műveleti terület 

Műveleti tervében (OPLAN), illetve a 
Hatályos műveleti utasításában (SOP) 
leírtak szerint;

b) „Jelentés missziós egészségügyi ese-
ményről” megküldése elektronikus for-
mában az MH ÖHP EKR részére.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS 
PRIORITÁSAI

A betegeket kiürítési prioritások szerint rang-
sorolni kell, amelynek alapja a sebészeti és/
vagy az életmentő beavatkozások (újraélesz-
tés) iránti szükséglet. Ezeken túl az eredmé-
nyes kiürítésnek a különböző tényezők egész 
sorát is fi gyelembe kell vennie. Az optimális 
eredmény elérése érdekében a betegek kiürí-
tése elsősorban klinikai döntéseken alapul.

18 CBRN – Chemical-, Biological-, Radio-Nuclear – 
Vegyi Védelmi

EGÉSZSÉGÜGYI KIÜRÍTÉS 
SZABÁLYOZÁSA

Az egészségügyi kiürítés szabályozása a be-
tegmozgatás hadszíntéren belüli és kívüli 
irányításának, ellenőrzésének és összehan-
golásának a folyamata. Ez a folyamat a sérü-
lés helyszínétől, vagy a betegség kezdetétől 
kiindulva az egymást követő egészségügyi 
szinteken keresztül vezet, annak érdekében, 
hogy elősegítse az egészségügyi ellátó intéz-
mények és a kiürítési erőforrások leghatéko-
nyabb felhasználását, és időben biztosítsa a 
betegek megfelelő ellátáshoz jutását.

A betegek menedzselése az adott hadmű-
veleti területtől függetlenül egy dinamikus 
folyamat, amely nagyszámú és fontos terve-
zési és hadműveleti tényezőt vesz fi gyelem-
be, úgy, mint:
a) A kiürítési eszközök elérhetősége a hadá-

szati és a harcászati szinteken.
b) A betegmegoszlás, az egészségügyi inté-

zetek fajtái, elérhető szakellátási képessé-
gek, a műszerpark állapota és a beosztá-
sok feltöltöttségi szintje.

c) Az egészségügyi intézetek aktuális ágy- 
kihasználtsági állapota, a felhalmozódott se-
bészeti teendők.

d) A légi és a tengeri berakodási pontok el-
helyezkedése.

e) A betegek klinikai állapota.
f) Az aktuális harcászati szituáció, valamint 

a betegek mozgatása, vagy az értékes szál-
lítási eszközök használata során várható 
kockázatok.

g) A szabályozás rendszerén belüli hírközlés 
állapota.

h) A hadszíntér kiürítési politikája.
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BETEGKÖVETÉS ÉS STRATÉGIAI 
KIÜRÍTÉS 

A betegkövetés a beteg egészségügyi intéz-
ményben és a kiürítési láncban való elhelyez-
kedésének és végleges állomásának pontos és 
folyamatos fi gyelemmel kísérése. A betegek 
követése nagyon nagy jelentőséggel bír a 
(nemzeti vagy nemzetközi) egészségügyi ki-
ürítési láncolatba való bekerüléstől kezdődő-
en, fi gyelembe véve az illető egészségi álla-
potát, az alakulata harckészültségi kihatásait, 
valamint a sebesültekkel kapcsolatos média 
és családi érzékenységet. 

A betegkövető rendszernek gyorsnak, pon-
tosnak és dinamikusnak kell lennie, szabvá-
nyosított eljárásokat kell használnia, és be 
kell vonnia a különböző parancsnokságok 
személyügyi törzseit. Egy kompetens, hatá-
rokon is átnyúló betegkövető rendszer lét-
rehozásának elmulasztása nemzeti politikai 

aggodalomra ad okot, szükségtelen admi-
nisztrációs erőfeszítést jelent, és fájdalmat 
okoz a szülőknek, hozzátartozóknak.

A stratégiai beteg/sérült kiürítése, folya-
matos szakmai és szolgálati szintű koordiná-
ciót igénylő folyamat, amely a szolgálatban 
lévő egészségügyi koordinátortól az alábbi 
szervezési folyamatot követeli meg:
a) Egyeztetés a katonai szervezet egészség-

ügyi tisztjével, illetve a kiürítést igénylő 
hadszíntéri kórház kezelőorvosával;

b) Egyeztetés a Nemzeti Támogató Elem 
egészségügyi összekötő tisztjével

c) Szolgálati szintű egyeztetés a parancsnoki 
állománnyal, logisztikával, légiszállítási 
tiszttel, személyügyi tiszttel;

d) Szakmai szintű egyeztetés az MH Egész-
ségügyi Szolgálatfőnökkel;

e) Primer légi egészségügyi kiürítés meg-
szervezése, szakmai jóváhagyást követő-

1. számú ábra
Egészségügyi kiürítés szervezése műveleti területről
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en, a STRATAIRMEDEVAC19-szolgálat 
riasztása;

f) Secunder20 transzport megszervezése a 
társszervek bevonásával (OMSZ21);

g) A fogadó intézet kiértesítése;
h) A beteg állapotának missziós egészség-

ügyi minősítésének nyomon követése;
i) Minősítést követően:

19 STRATAIRMEDEVAC - Stratégiai Légi Egészség-
ügyi Kiürítés 

20 Repülőtér és egészségügyi intézmény közötti sérült/
betegszállítást jelenti

21 OMSZ – Országos Mentőszolgálat

a) Szolgálati szintű szóbeli jelentés meg-
tétele;

b)  A katonai szervezet tájékoztatása:
c) A Személyügyi Főnökség és a Műve-

leti Főnökség egyidejű tájékoztatása 
mellett, az MH ÖHP Parancsnok útján.

ÖSSZEGZÉS

A Magyar Honvédség légi egészségügyi 
kiürítés rendszerének legfontosabb felada-
ta mind honi-, mind műveleti területen, a 
megfelelő szintű egészségügyi ellátás elér-
hetőségének biztosítása - a betegségek meg-

AIREVAC feladatok 2005-2015

AIREVAC feladatok missziók szerint

14

8

1

6
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előzéséhez, a betegek, sérültek és sebesültek 
gyors kiürítéséhez és kezeléséhez, valamint 
a lehető legtöbb személy ismételt szolgálatba 
állításához –hozzájárulva a (harci) veszteség 
csökkentéséhez, az erők védelméhez, és a 
morál fenntartásához. 

A fentiek érdekében a helyszíni ellátást és 
az egészségügyi kiürítést a hét minden nap-
ján, a nap 24 órájában az aktuális harcászati 
és éghajlati, domborzati körülményektől, az 
alkalmazás időszakától függetlenül biztosíta-
ni kell, illetve elérhetőnek kell lennie az állo-
mány legszélesebb köre számára, az etikai és 
jogi követelményeknek, valamint a nemzet-
közi egyezményeknek megfelelően, az ellá-
tási szabványokat betartva kell végrehajtani. 

Az egészségügyi kiürítést szakszerű, az 
igényeket professzionálisan kielégítő vég-
rehajtása csakis a támogatási rendszerek-
be integrálódva, azokkal együttműködve, 
a logisztika általános elveinek és a NATO 
alapelveknek megfelelően, egységes szem-
lélet kialakításával, az adott helyzethez való 

rugalmas alkalmazkodással és a civil szférá-
val való szoros együttműködéssel érhető el, 
mely elveket az elmúlt 10 évben a rendszer, 
a gyakorlatban több alkalommal bizonyította. 
(lásd 2. 3. 4. számú ábrák)

FELHASZNÁLT IRODALOM

20/1998. (VL3.) NM rendelet a helyszíni ellátásról, 
kiegészítve a 26/2002.(V.14.) NM rendelettel

30/1998. (VI.  24.)  BM-HM-NM-PM együttes  
rendelet  a  bajba  jutott  légijárművek megse-
gítését ellátó kutató-mentő szolgálatokról

26/2002. (IV.  12.) HM rendelet a külföldi  szolgá-
latba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi 
feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Egészség-
ügyi Doktrína

MC 326/2: NATO Principles and Policies of 
Operational Medical Support

AJP-4.10 (A) Allied Joint Medical Support 
Doctrine

STANAG 2132 Field Medical Card
STANAG 3204 Aeromedical Evacuation

AIREVAC feladatok repültóra eloszlása
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A cikk az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, 
mint speciális létesítmény tűzoltó biztosítását 
hivatott bemutatni. A feladat specialitását a 
repülőeszközök sajátos tűzvédelmi követel-
ményei jelentik. Ehhez szükséges megfelelő 
technikai eszköz rendszer, illetve az azt üze-
meltető, különleges szakismeretekkel rendel-
kező személyi állomány. A cikk, tekintettel a 
terület szerteágazóságára, csupán áttekintést 
kíván adni a napi üzemeltetéshez elengedhe-
tetlen követelményekről, az alapfeladatokról. 

A repülőterek biztonsága a hadműveletek 
folytatásának egyik alapfeltétele, melynek fon-
tos részét képezi a tűzvédelem. A repülőterek 
tűzvédelme komplexen értendő, hiszen nem 
csupán a szűkebb értelemben vett tűzoltási fel-
adatokat jelenti, hanem magába foglalja a repü-
lések tűzvédelmi biztosítási feladatait, a kikép-
zési feladatokat, azokra történő felkészüléseket, 
gyakorlásokat, illetve magának a repülőtérnek 
helyet biztosító bázisnak az alapvető tűzvédel-
mi (tűzmegelőzési és tűzoltási) feladatait is. 
Cikkemben ennek az összetett tűzvédelmi fel-
adatnak a szerteágazó mozzanatait, összetevőit, 
illetve „szereplőit” szeretném bemutatni.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

1944. december 07-én, Chicagóban létrejött 
a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, 
vagyis az ICAO1, mely az Egyesült Nemze-
tek Szervezetének szakosított intézménye, és 

1  International Civil Aviation Organization

a légi közlekedés biztonságára, hatékonyságá-
ra és rendszerességére vonatkozó nemzetközi 
szabványokat és szabályokat fogad el. Ma-
gyarország 1971-ben csatlakozott az ICAO 
előírásait, illetve ajánlásait elfogadó, és al-
kalmazó államokhoz, majd 1997-ben rendelet 
formájában megtörtént az 1944-ben, Chica-
góban aláírt egyezményhez fűződő ajánlások 
kihirdetése is.

Bár az ICAO nevében polgári repülési szer-
vezet, annak ajánlásai a repülési tevékenység 
alapjait nemzetközi szinten határozza meg. 
Így azok alkalmazhatóak mind a polgári, mind 
az állami célú repülések során, hiszen az alap-
szabályok mindkét cél esetén azonosak.

Az ICAO legfőbb szerve a háromévente 
ülésező közgyűlés, a köztes időszakban pedig 
a Szervezet irányítását a Tanács, illetve annak 
alárendelt szervei végzik. A Tanács legfőbb 
feladatainak egyike a nemzeti szabványok 
és ajánlott gyakorlatok elfogadása, melyeket 
úgynevezett „Annex”-ek, azaz ajánlások for-
májában adnak ki, a 14/I. Annex a repülőtér 
tervezés és üzemeltetés, a 14/II. Annex pedig 
a heliportok témakörével foglalkozik.

A BIZTOSÍTANDÓ VÉDELMI SZINT

A repülőterek tűzvédelmi biztosítása is alap-
vetően az ICAO vonatkozó Annexeiben meg-
határozottakra épül. Ennek alapján a tűzvé-
delmi biztosítás egységes követelményeinek 
meghatározása érdekében a repülőtereket tíz 
kategóriába lehet besorolni. 

TÓTH MÁTÉ FERENC HADNAGY: 
EGY HELIKOPTER BÁZIS TŰZVÉDELMI 

BIZTOSÍTÁSA
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A korábban már említett 14. Annex a repü-
lőtér tűzoltó-mentő kategóriáját a repülőteret 
állandó bázislétesítményként használó légi 
járművek teljes hossza és ezek legnagyobb 
törzsszélessége alapján határozza meg. 

A legkisebb kategória az 1-es, a legna-
gyobb pedig a 10-es. A hatályos szabályzás 
szerint a szolnoki repülőtér kategorizálása az 
alábbiak szerint alakul:

A repülőtér kategóriáját a táblázatban látot-
tak szerint elsősorban – mint a repülőteret 
állandó bázislétesítményként használó legna-
gyobb légijármű - a MI-8 helikopter paramé-
terei határozzák meg, melyből következően 
a gép hossza és maximális törzsszélessége 
alapján a szolnoki repülőtér az 5. kategóri-
ába sorolható.

Repülőtér 
kategória

Légijármű

Hossza [m]
Törzsének 
maximális 

szélessége [m]
1 ≤ 9 ≤ 2
2 ≤ 12 ≤ 2
3 ≤ 18 ≤ 3
4 ≤ 24 ≤ 4
5 ≤ 28 ≤ 4
6 ≤ 39 ≤ 5
  7 ≤ 49 ≤ 5
  8 ≤ 61 ≤ 7
  9 ≤ 76 ≤ 7
10 ≤ 90 ≤ 8

A kategória szint meghatározásával a hivat-
kozott Annex további követelményeket tá-
maszt, úgy, mint a meghatározott minőségű 
és mennyiségű oltóanyagok előírt időn belüli 
helyszínre szállítása és megfelelő távolságra 
történő kijuttatása.

A légijármű-balesetek tüzeinél felhaszná-
landó oltóanyagok mennyiségét a kritikus te-
rület elvének alkalmazásával kell megállapíta-
ni, amely a légijármű fedélzetén tartózkodók 
mentéséhez alkalmazott elmélet.

A fent említett elv azon alapul, hogy egy 
repülőgéptűz esetén nem a tűz teljes lokali-
zálása és eloltása a cél, hanem sokkal inkább 
a repülőgép-törzs szerkezeti egységének 
megóvása, és a gépben tartózkodók számá-
ra az elviselhető feltételek megteremtése az 
elsődleges feladat. Vagyis, a repülőgéptűz 
esetén elsődleges feladat a kivonuló tűzol-
tó állomány számára, hogy a tűzzel érintett 
géptörzs oltását kezdjék meg, ezáltal fékezve 
a tűz továbbterjedését, valamint elősegítve a 
gépben tartózkodók menekülését, mentését. 

A 10 besorolási kategóriában eltérő az ol-
tóanyag mennyiségének és kibocsátási sebes-
ség követelménye. Ennek számítása azonban 
nem témája jelen cikkemnek, így csupán a 
számítások végeredményét tartalmazó táblá-
zatot mutatom be. A táblázat a 10 besorolási 
kategóriára szétbontva tartalmazza az egyes 
kategóriákhoz kötelezően készenlétben tar-
tandó oltóanyag mennyisége, valamint annak 
kibocsátási sebességét.

Az, hogy a szolnoki katonai repülőtérre 
az 5. kategória rendelkezései vonatkoznak, 
azt jelenti – alapul véve az előbbi táblázatot 
- hogy egy esetlegesen bekövetkező tűzeset 
eloltásához folyamatosan minimum 10.450 
liter vizet szükséges a rendelkezésre álló 
tűzoltó gépjárműveken készenlétben tartani., 
míg az oltáshoz szükséges oltóhab előállítá-
sára alkalmas oltóanyag-keverék percenként 
kibocsátható minimális mennyisége 3.257 
liter AFF hab esetén. Ez a repülőterek biz-

LÉGIJÁRMŰ

Típusa Hossza (L) [m] Törzsének 
maximális 
szélessége 

(W)[m]

MI-24 harci 
helikopter 21,3 1,7

MI-8, MI-17 
szállító-

helikopter
25,2 2,34

JAK-52 
repülőgép 7,7 1,2
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tonságos működtetésének alapvető technikai 
oldala. 

Azonban a repülőtér üzemeltetéséhez el-
engedhetetlen a megfelelő számú szakmailag 
kiképzett tűzoltó személyzet megléte is.

Alapvető elvárás a folyamatos biztonságos 
üzemeltetés érdekében, ezen tűzoltó szakál-
lomány készenlétben tartása, akik tűz esetén 
képesek a repülőtér tűzvédelmi kategóriájá-
nak megfelelő mennyiségű tűzoltó gépjármű 
és mentő felszerelés maximális kapacitással 
történő működtetésére, illetve a legkisebb be-
avatkozási időt biztosítására.

Mindezek alapján, az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázison egy készlet repülőtéri 
gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjármű, és két 
készlet nehéz (habbal oltó) tűzoltó gépjár-
mű, illetve az azok üzemeltetésére beosztott 

háromfős tűzoltó rajok biztosítják a repülő-
tér napi tevékenységét, a biztonságos mű-
ködtetését. A tűzoltó szolgálat a következők 
alapján épül fel:
1)   Reptéri gyorsbeavatkozó tűzoltó raj:
• 1 fő rajparancsnok (szolgálatparancsnok)
• 1 fő tűzoltó
• 1 fő gépjárművezető
• 1  készlet gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjármű

2) Habbal oltó tűzoltó rajok:
• 2 fő rajparancsnok
• 2 fő tűzoltó
• 2 fő gépjárművezető
• 2  készlet reptéri nehéz (habbal oltó) tűzoltó 

gépjármű

3) 1 fő telefonügyeletes.

Légijármű AFF1 hab Fluorprotein 
vagy fi lmképző 
fl uorprotein hab

Protein hab Kiegészítő 
oltóanyag (por)

Hossza 
[m]

Törzsének 
maximális 

szélessége [m]

Víz 
[liter]

Kibocsátás 
sebessége 
[liter/perc]

Víz 
[liter]

Kibocsátás 
sebessége 
[liter/perc]

Víz 
[liter]

Kibocsátás 
sebessége 
[liter/perc]

Por 
[kg]

Kibocsátás 
sebessége 

[kg/sec]

1 ≤ 9 ≤ 2 450 450 600 600 700 700 45 2,25
2 ≤ 12 ≤ 2 750 591 1000 787 1150 906 90 2,25
3 ≤ 18 ≤ 3 2500 1077 3050 1500 3300 1692 135 2,25
4 ≤ 24 ≤ 4 5050 1772 6150 2468 6550 2722 135 2,25
5 ≤ 28 ≤ 4 10450 3257 12650 4514 13550 5029 205 2,25
6 ≤ 39 ≤ 5 14150 4700 17800 6525 19250 7250 205 2,25
7 ≤ 49 ≤ 5 18450 5983 23750 8297 25850 9214 205 2,25
8 ≤ 61 ≤ 7 29450 7937 37150 10992 40200 12202 410 4,5
9 ≤ 76 ≤ 7 36200 9907 46500 13722 50650 15259 410 4,5

10 ≤ 90 ≤ 8 54000 12103 67500 16759 72850 18603 410 4,5

Repülőtér kategóriák Megköve-
telt tűzoltó 

létszám

Tűzoltó 
gépjárművek 

száma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Repülőeszközök száma a földön
1-12 1-12 1-12 1-12       4 1
13+ 13+ 13+ 13+ 1-12 1-6 1-3    6 2

    13+2 1-7 1-6    9 3
      7+ 4+ 1-3 1 12 4

        4+ 1+ 15 5

Re
pü

lő
té

r k
at

eg
ór

ia
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AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE

Ahogyan az a repülőterek tűzvédelmi bizto-
sításának komplex természetéből adódik, az 
abban résztvevő készenléti tűzoltó szolgála-
tot ellátó állomány ismereteinek is összetet-
tebbnek kell lennie, mint egy létesítményi 
tűzoltónak. Ez a katonai alapkiképzést kö-
vetően magában foglalja az alapfokú tűzoltó 
tanfolyam, az osztályba soroló vizsga, és a 
kisgépkezelői engedély megszerzésén túl a 
repülőtéri tűzoltó tanfolyam sikeres végre-
hajtását is a beosztástól függően.

Az alapfokú tűzoltó tanfolyam tematikája 
és követelményrendszere teljes mértékben 
megegyezik a katasztrófavédelem alapfokú 
tanfolyamával és a kiképzést is katasztrófa-
védelem szakemberei tartják.

Ellenben a repülőtéri tűzoltó tanfolyamo-
kon a katonák a repülőeszközökre vonatkozó 
speciális ismereteket sajátítják el. Ezek az 
ismeretek (úgy, mint a repülőeszköz felépí-
tése, mentési helyei, áramtalanításának lehe-
tőségei, megközelítése, stb.) biztosítják azt a 
szükséges plusz ismeretet, amelynek birtoká-
ban válnak képessé a repülőterek tűzvédelmi 
biztosítására, ezen belül az üzemeltetett repü-
lőeszközökből történő mentésre.

A tűzoltó osztályba soroló vizsgák az el-
látandó tevékenységek tükrében differenci-
álnak a tűzoltók között, így külön osztályba 
soroló vizsgát kell tenniük a repülőtéren szol-
gálatot teljesítő tűzoltó katonáknak is. Osz-
tályba soroló vizsgák a Magyar Honvédség 
esetében évente kerülnek megszervezésre, 
amelyre a tűzoltó katonák önkéntesen jelent-
kezhetnek, viszont háromévente kötelezően 
jelentkezniük és vizsgázniuk kell. Az említett 
osztályba-soroló vizsgán III., II., I., osztályú 
és mester fokozat adható.

A megszerzett tanfolyami jellegű - mind el-
méleti, mind gyakorlati - tudás szintentartása, 
illetve fejlesztése, a mindennapi életben tör-
ténő alkalmazása érdekében a tűzoltó szak-
állomány az éves kiképzési programjának 

megfelelően folyamatosan gyakorol. Ebben 
a gyakorlásban fontos és kiemelt szerepet 
kap az együttműködés a katasztrófavédelmi 
szervekkel, mellyel írásos megállapodás is 
rögzíti a két szervezet közötti egyébként kitű-
nő együttműködést. Ez a közös gyakorlatok, 
helyszínbejárások során valósul meg.

A kiképzések eredményességi mutatóját 
pozitív irányba billenti el, hogy az évente 
megrendezendő katonai szervezetek közötti 
tűzoltó versenyeken a repülőterünk állománya 
állandó szereplő és folyamatosan a legjobban 
teljesítő katonai szervezetek között van.

KÉSZENLÉTI FOKOZATOK, 
GYAKORLATOK

A repülőtéri tűzoltó- mentő szolgálatok alap-
rendeltetéséből adódóan a katonai repülő-
tereken a készenléti szolgálatok elsődleges 
feladata a balesetet szenvedett gépek tüzei-
nek oltása, valamint a személyzet, illetve az 
utasok mentése 

A repülőeszközök balesetei, katasztrófái 
során keletkezett tüzek oltására, az utasok és 
személyzet hatékony és eredményes mentésé-
re viszonylag kevés idő áll rendelkezésre, ami 
a repülőeszközöket alkotó anyagok kémiai 
sajátosságaiból, a szállított nagy mennyiségű 
üzemanyagból, valamint katonai repülőeszkö-
zök esetében a fegyverzetből, pusztító eszkö-
zökből és robbanóanyagokból adódik. 

A Tűzoltó Készenléti Szolgálat feladatai a 
repülések és a repülőtér fogadóképességének 
tűzvédelmi biztosításával kapcsolatban a kö-
vetkezők:
• a repülőtér fogadóképességéhez szüksé-

ges tűzoltó-biztosítási feladatok folyama-
tos ellátása

• a repülőtéren, és annak közvetlen környe-
zetében, helikoptereken és repülőgépeken 
keletkezett tűz esetén, illetve légijármű 
balesetekor a személyzet és a gépen tar-
tózkodó személyek, továbbá a tűz által ve-
szélyeztetett egyéb személyek mentése, a 
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tűz terjedésének megakadályozása és a tűz 
eloltása

• légi meghibásodások, veszélyes helyzetek-
ben bekövetkező repülőesemény, leszállá-
sok/kényszerleszállások tűzoltó-biztosítása 
a leszállópálya mellett előre meghatározott 
helyszínekről, folyamatos készenlét azon-
nali beavatkozás végrehajtására

• tűz keletkezése nélkül szétfolyt éghető fo-
lyadékok habbal történő lefedése, szikra 
források semlegesítése

• hajtóművezések és légi járművek üzem-
anyaggal történő feltöltésének tűzoltó-biz-
tosítása. 

• repülések és a repülőtér fogadóképessé-
gének tűzoltó-biztosításával összefüggő 
tüzek esetén tűzoltási és műszaki mentési 
feladatok végrehajtása.

A tűzoltó alegységnek minden időben köte-
lessége készen állni feladatai végrehajtására, 
és képesnek lenni a beavatkozásra a fel-, és 
leszállópálya bármely pontján két percen be-
lül. A kétperces időkeret természetesen opti-
mális látási viszonyok mellett értendő, de a 
vonulási idő semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg a három percet. Vonulási 
idő alatt a riasztás időpontjától azon időpon-
tig eltelt időt értjük, amely alatt a tűzoltó al-
egység a baleset helyszínére kiérkezik.

A katonai repülőtéri tűzoltó- mentő al-
egységek alapkészültséggel, valamint ezen 
túlmenően három készenléti fokozattal ren-
delkeznek. Az egyes készenléti fokozatok 
alkalmazásával lehetőség nyílik a beavatko-
zás idejének fokozatos csökkentésére, a ve-
szélyeztetettség növekedésével összhangban.
• A 3. készenléti fokozat esetén a repülőtéren 

nem folyik repülési feladat. A készenléti ál-
lomány elfoglalja a részére meghatározott 
helyet, és felkészül egy esetlegesen bekö-
vetkező baleseti esemény elhárítására.

• A 2. készenléti fokozat esetén a repülő-
téren repülési feladat folyik, miközben a 
készenléti állomány elfoglalja előre meg-

határozott helyét a készenléti pontokon a 
leszállópálya mellett úgy, hogy a riasztás 
vételét követő második perc végéig az 
első tűzoltó gépjármű - majd ezt követően 
a következő 30-60 másodpercen belül az 
összes többi is - a beavatkozást meg tudja 
kezdeni.

• Az 1. készenléti fokozat esetén a készenléti 
állomány beavatkozik a repülőtéren bekö-
vetkezett, vagy onnan látott légijármű-bal-
eset esetén a balesetben érintett személyek 
mentésébe és a baleset során keletkezett tűz 
oltásába.

A helyi tényezők fi gyelembevételével min-
den egyes repülőtérre részletes kényszerhely-
zeti tervet kell kidolgozni. A repülőtéri kény-
szerhelyzeti tervek elkészítése lényegében 
a repülőtér felkészítését szolgálja az olyan 
vészhelyzeti körülmények kezelésére és fel-
oldására, amelyek a repülőtéren, vagy annak 
közvetlen szomszédságában fordulhatnak 
elő. Célja, hogy minimálisra csökkenthető le-
gyen a kialakult vészhelyzet hatása, különös 
tekintettel az emberi élet védelmére és a re-
pülőgép-üzemelés folyamatos fenntartására.

A repülőtéri kényszerhelyzeti terv hatá-
rozza meg azokat az eljárásokat, amelyek az 
egyes repülőtéri szervezetek (vagy szolgála-
tok) egymás közötti, valamint a repülőteret 
körülvevő települések különböző szervezetei 
közötti együttműködést és koordinációt biz-
tosítják.

A repülőtéri kényszerhelyzeti tervek célja, 
hogy biztosítsa az alábbiakat:
• zökkenőmentes és hatékony átmenet a 

normál üzemeltetésből a kényszerhelyzeti 
üzemeltetésre;

• a repülőtéri kényszerhelyzeti hatóság, 
szerv létrehozása;

• a kényszerhelyzeti feladatok, felelősségi 
körök meghatározása;

• a kulcsfontosságú személyek felhatalma-
zása a kényszerhelyzeti tervben leírtak 
végrehajtásához;
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• a kényszerhelyzetnek megfelelő erőfeszí-
tések, cselekvések koordinálása;

• valamint a repülőgép-üzemeltetés bizton-
ságos folytatása, illetőleg a lehető leggyor-
sabb visszatérés a normál üzemeltetéshez.

A repülőtéri kényszerhelyzeti tervnek a fent 
felsoroltakon kívül tartalmaznia kell olyan 
intézkedéseket is, amelyek biztosítják, hogy 
a kutató-mentő, a tűzoltó, a rendfenntartó, a 
rendőri/biztonsági, az egészségügyi szolgála-
tok és más - repülőtéren belüli és repülőtéren 
kívüli - szervek megfelelően képzett és ta-
pasztalt állománya azonnal bevethető legyen 
bármely szokatlan körülmények között, illet-
ve azok leküzdésére.

Tekintettel arra, hogy a tűzoltók felkészült-
ségén, gyakorlottságán múlik a bajba jutott 
repülő személyzet, valamint az utasok élete 
és testi épsége, fontos a megszerzett ismere-
tek szinten tartása, időről időre történő fel-
elevenítése. E célt szolgálják a folyamatos 
gyakorlások. 

Az alkalmazott gyakorlatok tervét a pa-
rancsnok hagyja jóvá. A tervben rögzítésre 
kerül a gyakorlat fajtája, tárgya, a gyakor-
lat tervezett helyszíne és időpontja, továbbá 
a végrehajtásért felelős személyek neve. A 
gyakorlatot, annak végeztével ki kell értékel-
ni, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Jogszabály által előírt gyakorlatot éven-
te szükséges tervezni, mely során a tervben 
szereplő valamely részfeladatot (pl. riasztást, 
felderítést, helyzetértékelést, technológiai 
beavatkozásokat stb.) kell gyakorolni a vé-
dekezésben érintett személyek egy részének 
(pl. mentési törzset, végrehajtó alegységek 
valamelyikét stb.) bevonásával. A gyakorol-
tatott szervezetek és feladatok számát úgy 
kell megválasztani, hogy a komplex gyakor-
lat előtt az érintettek mindegyike minden rá-
bízott kárelhárítási feladat végrehajtását egy 
alkalommal már elvégezze.

A gyakorlatok során a feltételeket a való-
ságos helyzetnek megfelelően célszerű kiala-
kítani, a végrehajtásuk pedig a rendszeresített 
szakfelszerelésekkel, híradó eszközökkel és 
egyéni védőfelszerelésekkel kell, hogy meg-
történjen. 

Komplex gyakorlatot háromévente kell 
tervezni, ennek során minden feladatot gya-
korolni kell, amelyet a terv előirányoz, továb-
bá egyeztetni kell a Hivatásos Önkormányza-
ti Tűzoltósággal, és annak tervezett erőit és 
eszközeit is be kell vonni a gyakorlatba.

ÖSSZEFOGLALÁS

Mint az a fent leírtakból kiderül, egy helikop-
ter bázis biztonságos üzemeltetése nagyon 
összetett feladat. Láthattuk, szükséges hozzá 
a megfelelő technikai eszköz és az üzemelte-
tő állomány szakmai felkészültsége is. A vo-
natkozó szabályok szigorúak. Bármely rész 
kiesése akár kategória visszaesést is eredmé-
nyezhet.

Jelen értekezésben csak a bázis tűzvédel-
mi követelményeit vizsgáltam részleteseb-
ben, összefoglalásként megállapítható, hogy 
tűzvédelem szempontjából egyaránt fontos 
a tervezés, a tűzoltó személyzet káresemé-
nyekre/balesetekre történő elméleti és gya-
korlati felkészítése, a katonai és civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartás, valamint a 
megfelelő technikai háttér. Így járul hozzá a 
megelőző és mentő tűzvédelem egy helikop-
ter bázis biztonságához.
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Alakulatunknál a rakétatechnikával kapcso-
latos szakmai munka több évtizedes múltra 
tekint vissza. Az 1980-as évek elején épült 
Rakétajavító csarnokban sokféle technikai 
eszköz megfordult már és esett át szakjaví-
táson vagy technikai kiszolgáláson, sőt terv-
szerű, megelőző javításon. Többek között 
rakétatechnikai eszközök érkeztek már a kez-
detekben, de rendszeresen megjelent itt ko-
rábban többféle lokátor is. A 2000-es évektől 
fokozatosan a páncéltörő rakétatechnikai esz-
közök kerültek a középpontba, és a javítóte-
vékenységgel párhuzamosan rakétatechnikusi 
szaktovábbképzések is zajlottak.

A szoros értelemben vett szaktevékeny-
ség mellett jelenleg egy egyedülálló műszaki 
alkotói tevékenység is zajlik az alakulatnál. 
Rakétajavító szakállományunk olyan projekt 
megvalósításán dolgozik, amely egy meglé-
vő reaktív eszköz, pontos nevén demonstrá-
ciós sugárhajtómű korszerűsítését jelenti.

Tevékenységünket egy tanulmány elkészí-
tésével zárjuk majd, melynek tervezett címe: 
Hideg üzemű, közepes nyomású, „autogén 
sugárhajtómű”1 modernizációja demonstrá-
ciós céllal. Alapját (a kapcsolódó elméleti 
ismeretek rövid áttekintése és rendszerezése 
mellett) célzott alkatrész-korszerűsítések, és 
egy empirikus jellegű vizsgálat végrehajtása, 
elemzése képezi.

1 H. Mielke: A rakétatechnika alapjai. Műszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1962. 22. oldal

ELŐZMÉNYEK

Szaktovábbképzéseken, sőt az altisztjelöltek 
2012-es szakmai gyakorlati óráin nemcsak a 
technikai kiszolgálások technológiáját, mű-
szereit oktattuk, hanem metszetek segítségé-
vel a rakéták felépítésével és működésével 
is foglalkoztunk. Gondot fordítottunk arra, 
hogy az altiszteknek, technikusoknak szüksé-
ges mértékben érintsük a hajtóművek felépí-
tését és működését. Úgy gondoltuk azonban, 
ezeket az alapokat nem elegendő pusztán el-
méletben bemutatni. Szükség volt egy olyan 
eszközre, amely képes kizárólag fi zikai úton 
tolóerőt előállítva a sugárhajtás elvét a gya-
korlatban úgy érzékeltetni, hogy működésé-
hez nincsen szükség hajtóanyag elégetésére, 
vagyis nem keletkeznek füstgázok.

Szükség van tehát egy olyan eszközre (akár 
technikusi szinten, akár pedig a felsőokta-
tásban) amely kiképzési, illetve oktatási eszköz-
ként is megállja a helyét és alkalmas rakéta-
technikai demonstrációk végrehajtására. Kis-
ebb változtatások és kiegészítő alkatrészek 
beépítése, és ezekből kiinduló mérések el-
végzése után kiválóan alkalmasnak látszik 
erre a célra a korábban már bizonyított, 
V = 0,57 dm3 térfogatú demonstrációs hajtómű.

A korábbi próbák során, az akkori techni-
kai színvonalon a berendezés teljesítőképes–
nek bizonyult, és jól mérhető paramétereket 
adott. A tolóerő az egyik próba során megha-
ladta az F = 118N-t, amely a hajtómű önsú-

JOÓ ÁRPÁD FŐHADNAGY:
DEMONSTRÁCIÓS SUGÁRHAJTÓMŰ 
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lyának háromszorosa, a kamranyomás pedig  
P0max = 35bar volt, ami (a könnyebb érthe-
tőség kedvéért) közel áll a Maljutka rakéta 
menethajtóművének kamranyomásához.

A demonstrációs hajtómű megalkotásával 
és tesztelésével kapcsolatos korábbi ered-
mények az alábbi felsorolásban foglalhatóak 
össze:
• A demonstrációs hajtómű és az üzemelte-

téséhez szükséges tartozékok létrehozása, 
a berendezés (mint rendszer) összeállítása 
2007-2008-ban.

• A demonstrációs hajtómű próbaindítása.
• A demonstrációs hajtómű vizsgálata - I. 

ciklus (nyolc indítás) 2008-ban.
• A berendezés leírásából, a 2007-2012 kö-

zötti időszakban történt (laktanyán kívüli) 
működtetése során kapott mérési eredmé-
nyekből és tapasztalatokból, fontosabb 
számításokból szakdolgozat, valamint egy 
publikáció született, mely a Fizikai Szem-
lében jelent meg 2012-ben2.

• A demonstrációs hajtómű vizsgálata - II. 
ciklus (hét indítás) 2012-ben (1. ábra).

• A demonstrációs hajtómű próbavizsgálata 
(III. ciklus) (folyamatban) (2. és 3. ábra).

A működtetések során hamar egyértelművé 
vált, hogy a rendszer – annak korszerűsíté-
sével – nagyobb tolóerőt is el tudna érni, és 
a paraméterek szélesebb körét tehetnénk be-
mutathatóvá a mérésekkel, számításokkal.

A MŰKÖDÉSRŐL RÖVIDEN

A berendezésben a bevizsgált levegőpalack-
ban tárolt sűrített levegő „hőenergiájának egy 
része, továbbá a nyomáskülönbség következ-
tében kifejtett fajlagos munka”3 a hajtósugár 
mozgási energiájává alakul, és közben toló-

2 Joó Árpád: Dermesztő hajtósugár és 120N tolóerő. 
Fizikai Szemle, LXII. évf., 2012. 7-8. sz., pp. 249-
253.

3 W. Bohl: Műszaki áramlástan. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1983. 175. oldal

erő jön létre. Egy valódi autogén sugárhajtó-
mű (rakétahajtómű) égéskamráját jelképező, 
szintén bevizsgált kamrába történik a sűrített 
levegő betáplálása, mely hitelesített és érvé-
nyes nyomáspróbával rendelkezik. Indítást 
követően a palackban tárolt levegő nyomása, 
hőmérséklete, a palack elzárószerelvénye, va-
lamint a hajtóműhöz kapcsolt fúvóka típusa 
és kritikus keresztmetszete által meghatáro-
zott viszonyoknak megfelelő nyomás alakul 
ki a kamrában. Ezt a nyomásértéket a korsze-
rűsítés időszakában már úgy állítjuk be, hogy 
a palack elzáró szerelvénye által biztosítha-
tó tömegáram indításkor elérhesse az adott 
viszonyokra érvényes maximális (kritikus) 
értéket, biztosítva ezzel a hajtómű „csúcsra 
járatását” a kezdeti másodpercekben. Mind-
ebből kiderül, hogy a működés regresszív, 
vagyis visszafejlődő jellegű; az indításkor 
érvényes mutatószámok maximális értékük-
ről fokozatosan csökkennek. A kamra egy 
próbapadon elhelyezett indítósínen rövid utat 
tesz meg, és eközben összenyomja a rugós 
erőmérő ismert rugóállandójú nyomórugóját, 
majd fokozatosan visszaengedi azt. A néhány 
perces üzem során beépített műszerek segít-
ségével mérési feladatok végezhetők többek 
között a kamranyomást, a rugó összenyomó-
dását (megtett utat), a hajtósugár hőmérsék-
letét illetően.

CÉLKITŰZÉS

A berendezés egyes elemeivel és azok mű-
ködésével, a mérési feladatokkal kapcsolat-
ban korábban az alábbi problémákkal szem-
besültünk (1. ábra):
• A hajtóműhöz kezdetben kialakított fúvó-

kák inkább a nagy mennyiségben gyártott, 
katonai célú kis rakétáknál alkalmazott 
„kettős kúpos alakú fúvóka”4 kialakítására 
hasonlítottak, nem Laval-fúvókák voltak, 

4 Nagy E.: Rakétajárművek. Táncsics Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1968. 15. old.
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azok fő részei közötti átmenetek nem vol-
tak lekerekítettek. A kiáramlás sebessége 
alapvetően a szubszonikus tartományba 
esett (nem haladta meg a hangsebességet).

• A nyomást csak a minimális áramlási se-
bességű kamrában tudtuk mérni.

• A rugós erőmérő összenyomódásának mé-
rése a korábbi verziónál tisztán mechani-
kus módszerekkel történt.

• A levegő gázkeverék, mint munkavégző 
közeg hőmérsékletcsökkenésének vizs-
gálata érdekében a hőmérsékletmérés 
pontos helye, és időpontja nem volt meg-
határozva.

A korszerűsítés érdekében a következő leg-
fontosabb lépések megtételét tűztük ki célul 
és kezdtük meg:
• Áramlástanilag tökéletesített fúvókák 

tervezése a megfelelő üzemi viszonyok 
kialakítása érdekében. Olyan fúvókák 
igénye fogalmazódott meg bennünk, 

amelyek esetében a korábbi hátrányok 
kiküszöbölhetők. A számításo kkal mére-
tezett fúvókák révén a kiáramlás sebes-
sége elérheti, illetve meghaladhatja az ott 
jellemző hangsebességet. Kiszámítjuk, a 
mérésekkel pedig igazolni szándékozzuk 
a berendezés alkatrészeiben az áramlás 
legfontosabb paramétereit (sűrűség, se-
besség, keresztmetszet és tömegáram). 
A méretezés során a rendszerre az indítás 
pillanatában érvényes körülmények kö-
zött jellemző tömegáramhoz (és a szóban 
forgó keresztmetszetekben érvényes nyo-
más-, sűrűség- és áramlási sebességada-
tokhoz) igazítjuk a fúvócső nyakának ke-
resztmetszetét és a fúvócső végső (kilépő) 
keresztmetszetét.

• A fúvóka elkészítése.
• Méréstechnológiai korszerűsítés a mű-

ködési jellemzők vizsgálata érdekében. 
A rugós erőmérő összenyomódásának 
mértékéből elektromos jelek létrehozása.

1. ábra. Az összeállított rendszer egy korábbi felvételen
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• A méréstechnikai korszerűsítéshez kap-
csolódó eszközök, mérési módszerek 
(technológia) révén, a rugó ellenében 
megtett útból származó elektromos jelek, 
vagy ezek digitalizálásából származó je-
lek segítségével a mérés pontosságának 
növelése, és a mért értékek leolvasásának 
megkönnyítése (2. ábra).

• A megtett utat („elmozdulást”) mérő 
áramkörhöz kapcsolt mérőműszer csatla-
koztatása számítógéphez, mérési eredmé-
nyek tárolása a telepített szoftver segítsé-
gével (3. ábra).

• A nyomásmérés kiterjesztése a fúvóka 
végső keresztmetszetére. A vizsgálatok 
célja az lesz, hogy megtudjuk, vajon a 
torkolatot elhagyó gáz nyomása meny-
nyire közelíti meg a légköri nyomást, és 
mennyire képes a fúvóka megnövelni a 
kiáramlás sebességét (igazolva ezzel a 
számított értékeket).

• A kamrában áramló levegő, és a hajtósu-
gár hőmérsékletének mérésére szolgáló 

eszközök mérési pontjainak, a leolvasás 
időpontjának meghatározása és a célszerű 
rögzítési megoldás kikísérletezése.

• Vizsgálatok végrehajtása; a feltevések és 
a korszerűsítés eredményeinek elemzése.

A tevékenység végeredményben azt a célt 
szolgálja, hogy lehetőséget teremtsen a mo-
dernizált eszköz hatékony felhasználására az 
oktatásban, illetve, hogy az üzemi viszonyok 
szélesebb körét tudjuk a fúvókák átalakítása 
révén bemutatni.

A TEVÉKENYSÉG ÚJSZERŰSÉGE, 
JELENTŐSÉGE

Mind a berendezés, mind pedig a téma új-
szerű törekvéseket képvisel, hiszen sem a 
katonai oktatásban, kiképzésben, sem pedig 
a civil oktatásban nem jellemző, hogy olyan 
működő-gyakorló, reaktív eszköz üzemelte-
tésén keresztül mutassák be a sugárhajtás el-
vét és a rakétatechnika egyes elemeit, mely 
hidegüzemű, biztonságosan valósít meg H. 
Mielke által a rakétahajtóművekre megadott 
csoportosítás szerint5 közepes, vagyis 20-50 
bar közötti nyomást, továbbá beépített mé-
rőeszközökkel paraméterek leolvasását teszi 
lehetővé.

VÁRT EREDMÉNYEK, HASZNOSÍTÁS

A berendezésnek, a hozzá kapcsolódó mérési 
eredményeknek, és mindezek alkalmazásá-
nak elsősorban az oktatásban lehet szerepe, 
de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy 
a későbbiekben a közepes nyomású, ala-
csony hőmérsékletű gázközeget tartalmazó 
áramlási térre vonatkozóan további, fi zikai 
szempontból érdekes vizsgálatokat lehessen 
végezni.

5 H. Mielke: A rakétatechnika alapjai. Műszaki Könyv-
kiadó, Budapest, 1962. 99. old.

2. ábra: A berendezés egyik újabb verziója 
a méretezett fúvókával és az „elmozdulást” mérő 

áramkörrel
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A berendezés segítségével a gyakorlatban 
bemutatható a sugárhajtás elve, az áramlás 
törvényszerűségei, miközben a kiáramlási 
sebesség várhatóan eléri és meghaladja a le-
vegő gázkeverék adott állapotában érvényes 
hangsebességet, és a korábbi verzióhoz ké-
pest növekszik a tolóerő. Mindezeknek kö-
szönhetően a feldolgozott tapasztalatokat, 
következtetéseket, összefüggéseket, továbbá 
a fúvókacserék által létrehozott, az alapvető 
mutatószámokban jelentkező változásokat 
könnyebben lehet majd érzékeltetni.

A berendezés hasznosítását olyan de-
monstrációk megvalósításában látjuk, ahol 
a működés során a rugós erőmérő össze-
nyomódása, vagyis a hajtómű által megtett 

út elektromos jelet állít elő, melyet átalakí-
tás után számítógépes szoftver segítségével 
leolvashatunk, és megállapíthatjuk annak 
nagyságát, abból pedig a tolóerő legnagyobb 
értéke számítható, és változása is megfi gyel-
hető. Hőmérő eszközök segítségével a meg-
határozott mérési pontokban kamrabeli, és 
hajtósugár-hőmérsékleti adatokat olvasunk 
le az áramló levegő hőmérsékletcsökkené-
sének vizsgálatához. Mérhető lesz a nyomás 
értéke a fúvóka végső keresztmetszetében. A 
működés alatt készült videofelvétel segítsé-
gével, a manométerekről egyenlő időközök-
ben leolvasott nyomásértékadatokból, és a 
hajtómű mozgásából a fontosabb mutatószá-
mok exponenciális csökkenését tudjuk vizs-

3. ábra: Az „elmozdulást” mérő áramkör 
(az eszköz túloldalán) műszer közbeiktatásával számítógéphez csatlakoztatva
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gálni. A korszerűsítés eredményei végered-
ményben beépülnek a bemutatókat követő 
megbeszélésekbe is.
A későbbiekben az üzemeltetési feltételek 
teljesítésével együttműködésekre szeretnénk 
javaslatokat tenni katonai vagy civil felső-
oktatási intézményekkel a fi zika előadások-
hoz, fakultációkhoz és további fi zikai-kémiai 
vizsgálatokhoz kapcsolódóan, illetve az MH 
Altiszti Akadémia rakétaműszerész-altiszt-
képzés részeként, az MH 43. Nagysándor 
József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél 
tervezett szakmai gyakorlati órák keretében.

ÖSSZEFOGLALÓ

A demonstrációs hajtómű egy helyhez kö-
tött, sugárhajtású eszköz, amely úgy képes 
szemléletes módon tolóerőt előállítani, hogy 
közben zárt helyiségben is veszélytelenül 
működtethető, és az alapvető paraméterek 
mérhetőek, ám égés nem történik.

A 2008-ban összeállított, majd később 
próbapaddal kiegészített, közepes nyomású, 
hideg üzemű, autogén sugárhajtómű (raké-
tahajtómű) – mint szemléltető eszköz – több 
területen is korszerűsítési, sőt kutatási és al-
kalmazási lehetőségeket rejt magában.

Célunk a berendezést modernizálni, mű-
ködését egy előre megadott hipotézis szerint 
vizsgálni, és közben az eredményekről több-
ször is hírt adni.
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A cikk betekintést nyújt a Magyar Honvéd-
ség 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj Személyi 
Mentés terén elért eredményeibe, melyet an-
nak érdekében végzett, hogy megalapozzuk 
a harci kutató-mentő azaz CSAR1 képesség 
létrehozását hazánkban is.

A klasszikus értelembe vett PR, azaz sze-
mélyi kutató-mentő2 akciók alatt azokat a 
műveleteket értjük, melyek egy légi-jármű 
kényszer-leszállásából vagy katapultálásból 
alakulnak ki. Modern, kiterjesztett értelem-
ben pedig a bajba jutott és saját csapataihoz 
visszatérni nem képes civilek és katonák ki-
menekítésére irányuló műveleteket is ide so-
roljuk.

Engedjék meg, hogy egy példán keresztül 
rövid említést tegyek a kutató-mentő ejtőer-
nyősökről, mint a legalapvetőbb eleméről en-
nek a veszélyes és rendkívüli felkészültséget 
igénylő munkának.

Az első ejtőernyős kutató-mentő bevetés 
Don Fleckinger alezredes nevéhez fűző-
dik, aki 1944-ben 2 egészségügyi katonával 
együtt ugrott ki ernyővel, hogy felkutassa a 
kínai-burmai határon kényszerleszállás köz-
ben kiugrott 21 embert. Az akció sikerrel zá-
rult.

1 These things we do that others may live  (TSgt Arden 
“Rick” Smith)

1 Combat Search and Rescue (CSAR)
2 Personel Recovery (PR)

A kutató-mentő ejtőernyősök 1966. óta 
vörös barettet viselnek, mely emlékeztet a 
vérre, melyet bajtársikért hullatnak. Nagyon 
fontos, hogy a feladatot végrehajtó erők tu-
datában legyenek annak, hogy bajba jutásuk 
esetén egy célirányosan felkészített csoport 
indul a kimenekítésük érdekében. A PR ké-
pesség kialakítása morális kérdés kell, hogy 
legyen minden haderőben.

A továbbiakban szükséges, hogy a PR te-
vékenységet rendszerben is megismerjük.

Ebben segít a következő fejezet.

A PR, MINT RENDSZER 

Minden olyan személynek, aki részt vesz 
harci, békeműveleti és bizonyos esetekben 
kiképzési feladatban, fel kell készülnie arra, 
hogy elszakadhat a saját, baráti erőktől és ez 
által elszigetelődik.

Ha bekövetkezik az elszigetelődés és a 
bajba jutott személy nem képes visszajutni a 
saját erőkhöz, az elöljáró működésbe hozza a 
PR rendszerét. 

A PR katonai, diplomáciai és civil erőfe-
szítések összessége, az elszigetelődött sze-
mély megmentése és szolgálatba való mi-
előbbi visszaállítása érdekében.

Azonban alapelv a mentési műveletek 
tervezése és végrehajtása során, hogy nem 
veszélyeztetheti indokolatlanul a mentésben 
résztvevők életét, továbbá nem vonhat el erő-
forrást más, fontosabb feladattól.

LENGYEL JÓZSEF SZÁZADOS: 
A HARCI KUTATÁS-MENTÉS KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSA 

A MAGYAR HONVÉDSÉG GYORSREAGÁLÁSÚ 
ALEGYSÉGEINÉL

,,Azért tesszük, hogy mások élhessenek 1”
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A Személy Mentés az alábbi 
5 feladatot tartalmazza:

Jelentés

Az elsődleges jelentés bármilyen forrásból 
származhat, azonban kritikus annak a azono-
síthatósága és megbízhatósága. A megerősí-
tett információ alapján hozza működésbe a 
Személyi Mentést Irányító Törzs a mentési 
folyamatot a kidolgozott eljárásokat követve.

Helymeghatározás

Az azonosítást követően az izolálódott 
személy(ek) helyzetének és állapotának meg-
határozása az elsődleges feladat Ez minden 
elérhető felderítő eszközt és erőforrás fel-

használásával történik (ISR3, UAV4, repülő-
eszköznél a kísérő jelentése és megfi gyelése), 
hogy a legpontosabb kép álljon rendelkezésé-
re a mentésben résztvevőknek. A helymegha-
tározás során kerülni kell az elszigetelt sze-
mélyek helyzetének felfedését az esetlegesen 
kereső-kutató ellenséges erők elől.

Támogatás 

A támogatás folyamata magában foglalja az 
izolálódott személy(ek) fi zikai és pszicho-
lógiai állapotának fenntartását, szükség ese-

3 Intelligence, Surveillance, Reconnaissance(Hírszerző, 
felderítő légi eszköz)

4 Unmanned Arieal Vehicle(Pilóta nélküli repülőgép)

PR opciók 

Mentés módjai

PR elemei

Elszigetelődött 
személy

Parancsnokság 
és törzsek

SAR    CR    CSAR   NAR

CIVIL      KATONAI     DIPLOMÁCIA

SAR=Search and Rescue
CR=Combat Recovery
CSAR= Combat Search and Rescue 
NAR= Non-conventional Assisted Recovery

1. sz. ábra: A PR rendszer felépítése
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tén utánpótlás kijuttatásával és a folyamatos 
kétoldalú kommunikáció fenntartásával. Az 
ellenséges tevékenység megakadályozása 
a támogatás során elősegíti az izolálódott 
személy(ek) menekülését és a fogságba esés 
elkerülését. A támogatás során folyamatos a 
legközelebbi hozzátartozókkal való kapcso-
lattartás és mentális segítségnyújtás.

Mentés

A mentés során megvalósul az izolálódott 
személy(ek) kimenekítése és visszajuttatás a 
saját erők által ellenőrzött területre. A mentési 
folyamat magában foglalja a tervezés, a meg-
közelítés, a kiemelés és a visszatérés fázisait.

Visszaillesztés

A visszaillesztés folyamat a sikeres kimene-
kítést követően kezdődik. Magában foglalja 
az izolálódott személy(ek) fi zikai és pszicho-
lógiai vizsgálatát és kezelését, valamint ezzel 
párhuzamosan a felderítő és SERE5 informá-
ciók begyűjtését és elemzését. A visszaillesz-
tés nem időhöz kötött folyamat, időtartama 
nagyban függ a kimenekített személy(ek) 
fi zikai és pszichikai állapotától, azonban az 
elérendő cél a szolgálatba történő mihama-
rabbi visszatérés.

A Személyi Mentésnek az alábbi elemei van-
nak (lásd 1. ábra):
Elszigetelődött Személy
Mentést Végrehajtó Erők
Parancsnokság és törzs

Az elszigetelődött személy lehet olyan ka-
tona, vagy civil, aki elszakadt az alakulatától, 
illetve szervezetétől, olyan helyzetben, ami-
kor szüksége lehet a túlélés, menekülés, vagy 
szabadulás eljárásainak az ismeretére.

5 Survival, Evasion, Resistance, Extraction (Túlélés, 
Menekülés, Ellenállás, Kiemelés)

A Mentést Végrehajtó Erő kiképzett, fel-
szerelt és felkészített erőknek és eszközök-
nek az összessége, amely képes a PR fel-
adatok megtervezésére és végrehajtására. 
Feladat függvényében állhat merev és forgó-
szárnyas eszközökből, kiemelő csoport (ok)
ból és szükség esetén más szárazföldi, légi 
vagy tengeri(vízi) erőből.

A Parancsnokság és törzs feladata a mentési 
műveletek megtervezése és irányítása, a szük-
séges erők és eszközök bevonása valamint a 
szükséges koordináció más parancsnokságok-
kal, civil és nemzetközi szervezetekkel.
A Személyi Mentés módjai:
• Kutatás- Mentés (Search And Rescue a to-

vábbiakban: SAR)
• Harci mentés (Combat Recovery a 

továbbiakban:CR)
• Harci Kutatás- Mentés (Combat Search 

And Rescue a továbbiakban:CSAR)
• NAR (Non-convential Assisted Recovery 

a továbbiakban: NAR)

1. sz. beillesztett ábra a Személyi Mentés, 
komplexitás és veszély összefüggésében.

Amint az a felosztásból is következik a 
SAR csapatok általában honi területen tény-
kednek, vagy DSAR6 esetén más ország te-
rületén látnak el feladatot, de a legfontosabb, 
hogy nem hadműveleti területen, tehát nem 
áll fenn fegyveres fenyegetés a térségben. A 
CR a harci mentést jelenti ahol, vagy az izo-
lálódott személy nem CSAR képzett, vagy a 
mentést végzők nem azok.

A CSAR a mindkét oldalú kiképzettséget 
és felszerelést is feltételezi.

A NAR műveletek és a CSAR között lé-
nyegi eltérés pedig az, hogy a NAR-t külön-
leges műveleti katonák hajtják végre (fedett 
módon) a CSAR-t pedig légi műveletekben 
jártas célirányosan felkészített erők, mint 
például a 88-as.  

6 Deployed Search And Rescue (Külhoni kutató-
mentő)
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A rendszer felépítése: létrehozásra kerül 
egy alkalmi harci kötelék, mely magában fog-
lalja a vadászrepülőgépeket, szállító helikop-
tereket, harci helikoptereket ezek személyze-
tét és a szárazföldi kiemelő csoportot (EF7) 

A légi művelet tervezését az RMC8 irányít-
ja, aki egyben a szállító eszközök parancsno-
ka a legtöbb esetben.

Főbb beosztások: Útvonaltervező, FARP9 
felelős, Híradási tervért felelős személy, 
forgószárnyas műveletek összehangolásáért 
felelős személy és a merev szárnyas műve-
letekért felelős személy, intel10 beosztott és a 
szárazföldi műveletekért felelős parancsnok.

Feladatok során alkalmazott légi eszközök 
száma: 10-15 technika volt a feladat függ-
vényében (2-4 vadászrepülőgép, 4-6 szállító 
helikopter, 3-4 harci helikopter, 1 merevszár-
nyas repülőeszköz (OSC11)

II. KEZDETEK A 88-AS-NÁL

2013 augusztusában érkezett az első feladat 
szabás az akkor még MH 25/88. Könnyű Ve-
gyes Zászlóalj nevet viselő szolnoki gyors 
reagálású légi mozgékony alakulat részére, 
melynek értelmében megalakításra került 
egy NATO sztenderdnek megfelelő Harci 
Kutató- Mentő csoport, amellyel részt vett 
a 2007. óta évente megrendezésre kerülő 
többnemzeti összhaderőnemi személyi men-
tést egységesítő képzésen.

Abban a megtisztelő feladatban részesül-
tem, hogy engem bíztak meg a csoport ve-
zetésével.

7 Extraction Forces (kiemelő erők)
8 Rescue Mission Commander (Mentőművelet parancs-

noka)
9 Forward Arming and Refuelling Point (Üzemanyag 

és lőszer ellátó pont)
10 Inteligence (Hírszerzés)
11 On Scene Commander (Helyszíni parancsnok)

Ezek után következett a kiemelő csoport 
állománytáblájának megalakítása, felszerelé-
sének meghatározása.

Meglehetősen nehéz helyzetben találtam 
magam, ugyanis annak ellenére, hogy az 
Egyesült Államok hadereje és a vezető NATO 
tagállamok több évtizedes alapokkal rendel-
keznek a PR területén, a Magyar Honvédség 
szárazföldi haderőneme még nem találkozott 
ezzel a kihívással. Ez a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy csak külföldi példákból indul-
hattam ki, mert a Honvédségben senki nem 
rendelkezett gyakorlati tapasztalatokkal a ki-
emelő csoport tevékenységét illetően.

A csoportba kipróbált „rutinos” tapasztalt 
altisztek kerültek beválogatásra számos misz-
szióval, gyakorlattal, nemzetközi tanfolyam-
mal és több éves parancsnoki tapasztalattal a 
hátuk mögött, valamint angol nyelvtudással. 
A csoporton belül szétosztásra kerültek a fe-
lelősségi területek (pl. egészségügyi altiszt, 
híradó altiszt, logisztikai altiszt, felderítő al-
tiszt stb.) 

A csoport több tagja rendelkezett alpin-
technikai vizsgával és a gyorsköteles kira-
kásban is jártasok voltak.

A francia CJPRSC12 tapasztalatok

A már meglévő tapasztalataim birtokában 
kijelenthető, hogy a tematikus gyakorlatok 
között a CJPRSC alkalmazza legszigorúbban 
a PR doktrínákat összehasonlítva az ISIK 
(törökül=fény) gyakorlattal. A PR művele-
tek során a legnagyobb hangsúly a tervezési 
munkálatokon van. Nem egyszer előfordult, 
hogy egy órás küldetést akár két napos ter-
vezés előzött) meg. Nem véletlenül, hisz egy 
ilyen jellegű légi műveletnél a legapróbb fi -
gyelmetlenség végzetes következményekkel 
járhat.

12 Combined Joined Personel Recovery Standardization 
Course (Többnemzeti összhaderőnemi személyi 
mentést egységesítő képzésen)
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Ezért is nagyon fontos, hogy a tervezésben 
és idegen nyelvi környezetben jártas katoná-
kat kell az ilyen jellegű feladatokra kijelölni. 

A gyakorlat fő célja a különböző légi eszkö-
zök és alkalmazott eljárások megismerése és 
egységesítése volt, mely nem kis feladat egy 
többnemzeti, vegyes haderőnemi környezet-
ben.

A résztevő 14 ország 7 kiemelő csoportot 
delegált, amelyek létszáma egyenként 6-12 fő 
között változott.

Rajtunk kívül még a lengyel csoport vett 
részt első alkalommal ezen az EAG13 által 
szponzorált nagyszabású megmozduláson.

A résztvevő nemzetek kiemelő személyi 
állománya nagyrészt otthoni beosztásában, is 
mint harci kutató mentő szolgál. A kiküldött 
CSAR erők egytől-egyig légi mozgékonyságú 
alegységekben teljesítettek szolgálatot.

A Magyar Honvédség nem rendelkezik 
jelenleg CSAR csoportokkal, pedig a nem-
zetközi tapasztalat alapján nagy szükség van 
manapság az ilyen képesítésű erőkre. 

Alakulatunk struktúrájába jól beilleszthető 
lenne a képesség. A feladatrendszer elemei 
megtalálhatók a felderítő szakharcászatban, de 
erre a célra egy külön csoportot lenne a legcél-
szerűbb kialakítani, hiszen minden fejlett had-
seregben a CSAR külön szakmát képez, amely 
nagy gyakorlati tudású, speciálisan felkészített 
és felszerelt katonákat feltételez.

A kiemelő csoport összeállítása során fon-
tos, hogy olyan beosztottak kerüljenek ki-
választásra, akik nemcsak a taktikai eljárá-
sokban, de a tervezésben is jártas tapasztalt 
katonák, hiszen a tervezésben majdnem min-
denkinek szerepe van a csoporton belül.

Angol nyelvtudás szükséges legalább közép 
szinten minden EF tag esetében, mert rengeteg 
egyeztetés és feladattal kapcsolatos eligazítás 
zajlik, ahol nincs idő a tolmácsolásra.

13 European Air Group (Európai Légi Csoport)

A német, francia, angol és olasz kieme-
lő csoportok 72 órás izoláláció rávilágított a 
SERE képzettség fontosságára. A kiemelő 
csoportnak mindig számolnia kell azzal, hogy 
adott esetben izolálódhat.

SERE

Jelen pillanatban az MH 86. Helikopter Bá-
zis rendelkezik B szintű akkreditált SERE 
képzéssel, amely minimálisan elegendő a 
hatályos doktrínák szerint CSAR műveletek 
ellátásához.

Továbbá működik Németországban 
és Svédországban kiképző bázis is ahol 
„C”szintig oktatnak.

Megjegyzendő, hogy bár a szövetséges had-
seregeknél nagyon fontos a SERE, mint mo-
zaikszó, és szintjeinek egyöntetű értelmezése, 
mégis – afféle nemzeti sajátosságként – kü-
lönbségek mutatkoznak ebben. Az egysége-
sítés jelenleg folyamatban van. Ez leginkább 
az ISOP-ról fellelhető adatok kiértékelésnél 
releváns, hiszen egy egységesített tematikájú 
SERE képesítés nyilvánvalóan megmutatja, 
hogy az ISOP14-tól milyen együttműködést 
lehet elvárni egy mentés során.

A SERE jelentése esetén a legszembe-
tűnőbb értelmezési különbség az utolsó E 
betűnél mutatkozik meg. Míg egyes nemze-
teknél ez Escape (kiszabadulás), mások az 
Extraction (kivonás) szót használják. Utób-
bi minden bizonnyal jóval átfogóbb, hiszen 
nem csupán egy esetleges fogságból történő 
kiszabadulásról beszélünk, hanem a kieme-
lésről, mely a kiemelő erőkkel történő együtt-
működésre fókuszál. Itt mutatkozik meg, 
mennyire lényeges a SERE képzettség az 
ISOP(ok) számára. A kivonásra történő felké-
szítés az alapja egy biztonságos, és hatékony 
mentésnek. E nélkül nem csak problémássá, 

14 Izolated Personnel (Elkülönült személy)
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de kimondottan veszélyessé válhat az EF fel-
adatának végrehajtása.

A SERE három szintjének („A”, „B”, „C”) 
tematikája ugyancsak eltérő. Sok esetben az 
„A” szint már maga az adott hadsereg alap-
kiképzésének része, főleg olyan országokban, 
ahol akár egy hazai terepen végrehajtott gya-
korlat alatt is történhet elszigetelődés. A szin-
tek közötti témakörök mindemellett számos 
esetben összemosódnak, avagy átfedéseket 
képezhetnek. Az egyik szinten adott témakör 
elméleti síkon taglalása, a következő szinten 
lehet, hogy már gyakorlatban is végrehajtan-
dó. Ilyen például a CSAR műveletekhez tör-
ténő együttműködés képessége, mely optimá-
lis esetben a „C” szinten már valós kiemelő 
erőkkel történő gyakorlatokat jelent.

A kidolgozás alatt álló NATO STANAG 
szerint – mellőzve részletekbe menően min-
den egyes oktatási kérdést – az alábbiakat tar-
talmazzák a különböző szintek:

SERE „A”: Túlélési fogások a személyes 
felszerelés és a környezetben fellelhető anya-
gok felhasználásával, alap szintű elméleti 
oktatás egy esetleges fogságba esés esetén 
történő tevékenységnél, továbbá alapismere-
tek egy sikeres kiemeléshez, illetve elméleti 
képzés a NATO PR eljárásokról. Ez a beszálló 
szint, mely minden katonai műveletben részt 
vevő személyek részére szükséges. 

SERE „B”: Túlélési fogások ellenséges te-
rületen, menekülési technikák üldöző erők 
esetén. Átfogó oktatás fogságba esésnél törté-
nő viselkedési formákról, illetve tevékenysé-
gekről. Együttműködés a kiemelő erőkkel, to-
vábbá teljes körű NATO PR eljárások oktatása. 
Ez a haladó szint, mely minden olyan személy 
számára szükséges, aki potenciálisan ki lehet 
téve egy esetleges elszigetelődésnek.

SERE „C”: Komplex gyakorlat végrehaj-
tásával egybekötött képzés, mely teljes képet 
alkot a túlélésről, a menekülésről, a fogság-
ba esés esetén történő tevékenységről, és a 
kiemelésről. Ez a legmagasabb szint, mely 
minden olyan személy számára szükséges, 

aki magas szinten ki lehet téve egy elszige-
telődésnek.

A hitelesség és széleskörű rálátás érdeké-
ben javaslom a CSAR műveletek oktatására 
tervezett állományt SERE „C” szintű oktatás-
ra kiküldeni. Talán pont erre a javaslatra rea-
gált az MH 86. SZHB amikor 2 kutató mentő 
altisztjét kiküldte 2014 nyarán és 2015 telén 
Svédországba, hogy megszerezzék a SERE 
oktatói képzettséget.

HAZAI GYAKORLATOK 
ÉS KÉPZÉSEK

A légierő rendelkezik békeidejű Kutató-
Mentő alakulatokkal, ezért magától értetődő 
volt a gondolat, hogy osszuk meg az eddig 
felhalmozódott tapasztalatokat.

Hivatalos úton érkezett a megkeresés a (az 
MH) 86. Szolnok Helikopter Bázis állomá-
nyába tartozó Kutató-Mentő Szolgálat va-
lamint az Előretolt Repülésirányító Csoport 
tagjaihoz, hogy amennyiben a szolgálati el-
foglaltságuk engedi, vegyenek részt a csoport 
megalakításában. A Helikopter Bázis öröm-
mel vette a felkérést és a Kutató- Mentő Szol-
gálat a későbbiekben két főt, az ERICS pedig 
egy repülés-irányítót delegált már a kezdetek 
során a Kiemelő Csoportba.

A francia CJPRSC tanfolyam és gyakorlat 
elindította az MH 88. Könnyű Vegyes Zász-
lóaljat azon az úton, hogy lefektesse a CSAR 
alapjait itt hazánkban is.

A megszerzett tudás továbbadását a zász-
lóalj folytatta. A francia gyakorlatot követte 
2014 év elején megrendezett első magyar 
szárazföldi PR felkészítés. Az MH 88. Köny-
nyű Vegyes Zászlóalj tartotta a CJPRSC-n 
részt vett állomány vezetésével, ahol már a 
2 fő honi kutató mentő és az ERICS is részt 
vett. A gyakorlat inkább elméleti volt mint-
sem gyakorlati, de már a felkészítés témája 
volt az eljárások kidolgozása is, továbbá a 
gyorsköteles kirakás gyakoroltatása nem 
csak trenázson, de helikopterből is.
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A felkészítésen leoktatásra kerültek a PR 
műveleti okmányok (ISOPREP, EPA), PR 
kódok használata és az azonosítási eljárások. 
A szárazföld és a légierő szakszemélyzete 
kölcsönös betekintést kaphatott egymás fel-
adatrendszerébe.

A következő zászlóalj szervezésű gyakor-
lat Csobánkán került megrendezésre 2014 
májusában.

A cél itt már a tapasztalatok feldolgozása, 
saját eljárások kialakítása volt.

Csobánka meredek lejtőin is megmérettet-
tek a külföldön megismert eljárás módok.

Az MH 86. SZHB kutató mentőknek kö-
szönhetően az éles szolgálatban is haszná-
latos kutatómentő hordágy sziklás terepen, 
kötélpályán történő mozgatásával is megis-
merkedhettünk. Ez utóbbira azért volt szük-
ség, mert a PR események nagy részében a 
lezuhant légi jármű a hegyekben landol és a 
leggyakoribb sérülés a gerincet érinti.

A csobánkai felkészítés egyfajta előkészü-
let volt a törökországi ISIK megnevezésű 
CSAR nemzetközi gyakorlatra. Így lehetősé-
gem volt már a Törö kországba tervezett cso-
porttal gyakorolni, összeszokni. 

 CSAR TÖRÖK MÓDRA

Az ISIK gyakorlatot megelőző mind ket-
tő tervező konferencián sikerült részt ven-
nem, amely nagyon hasznosnak bizonyult, 
mert úgy tudott kimenni a magyar EF, hogy 
minden szükséges információt első kézből 
kapott. Illetve lehetőség nyílt a tervezés so-
rán rávilágítani a korlátainkra, amely kö-
vetkeztében a török vezetés változtatott a 
scenáriókon. Például a feladatok nagy része 
ejtőernyős ugrással indult volna, ami nem 
okozott volna gondot, ha bekötött üzemben 
tervezik megvalósítani, de itt légcellán kívül 
más nem is jöhetett szóba. Ezért is tartom 
fontosnak a légcellás képzettség kialakítását 
a CSAR csoporton belül. Hiszen sok esetben 
nincs lehetőség a leszállással történő kira-

kásra, ugyanakkor a légcellás kijuttatási mód 
akár nagyobb dobási távolságról is pontosabb 
célbajutást tesz lehetővé. A CSAR művelet 
során a gép legsebezhetőbb a függés ideje 
alatt, így nagyon fontos, hogy a kutató men-
tő erők rendelkezzenek a kijutatás szélesebb 
spektrumával is, melyek használata meg-
gyorsíthatja a kiemelés folyamatát. 

Amikor egy katonai vagy civil gép lezu-
han török fenségterületen a török hadvezetés 
automatikusan beindítja a PR folyamatot, 
amiben nincs is semmi furcsa, viszont a nagy 
különbség az, hogy az ország területe négy 
részre van felosztva és ebből háromban min-
den esetben CSAR csoportok kerülnek kikül-
désre. Ennek oka, hogy előfordulhat, hogy a 
térségben kényszert szállt légi eszközt külső 
behatás érhette és az ellenséges csoportok 
még a helyszínen lesznek a kiemelő csopor-
tok érkezését követően is. 

A török fél a gyakorlat során az ország ke-
leti részén lévő ” hegyi-török”, vagyis a kurd 
PKK15 megnevezésű török fél által terror 
szervezetnek nyilvánított munkáspart ellen 
végrehajtott műveleteket dolgozta föl és az 
ebből kialakult CSAR küldetéseket ismertet-
te meg a résztvevő nemzetekkel. 

Pozitívum volt a magashegyi harcászati te-
vékenység gyakorlására, ami hazai körülmé-
nyek között nem lehetséges, azonban hasznos 
lehet magashegyi hadszíntéren, amelyekre 
missziók során bármikor számítani lehet. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a sziklák kö-
zött a meglévő harceljárásaink csak részben 
alkalmazhatóak, ezért több gyakorlásra lenne 
szükség.

Negatívum volt, hogy a feladatok egy ré-
sze légcellás ugrással indult, amelyben nem 
tudtunk sajnos részt venni. Sajnálatos módon 
a jövőben sem valószínű, hogy körkupolás 
bekötött ugrás kerül betervezésre az ilyen 

15  Partiya Karkerên Kurdistan (Kurdistan workers’ 
party)
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gyakorlatokon, hiszen számos hátránnyal bír 
a légcelláshoz képest.

Összességében egy nagyon hasznos ta-
pasztatokkal teli gyakorlaton vehettünk részt, 
amely meghatározó lehet a PR képesség to-
vábbi fejlődése szempontjából.

Az egész gyakorlat hitelességét az a tény 
táplálja, hogy a török haderő a saját harcban 
szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztve-
vő nemzetekkel. 

Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy 
földrajzilag is közel áll és érdekeltségben is 
meghatározó Törökország szerepe azon terü-
lethez ahova hazánk misszióba készül.

Tehát semmiképpen sem szabad eldobni 
egy ilyen lehetőséget tekintve, hogy az itt 
megjelenő tapasztalatokat nem tudjuk megis-
merni a NATO doktrínákból.

Egyéb tapasztalatok közé tartozik, a CSAR 
feladatok éjszaka kisebb kockázattal hajt-
hatóak végre, mivel nappal a helyismerettel 
rendelkező ellenséges erők könnyedén meg 
tudják hiúsítani a küldetést. Ez viszont felveti 
a nagy gyakorlatot és megfelelő technológi-
át igénylő éjszakai harci képességek állandó 
meglétét is.

JAVASLATOK

Amennyiben sikerül meggyőzni a vezetést, 
hogy szükség van a CSAR képességre hazánk-
ban akkor erre áldozni kell.

Elengedhetetlen a modern hadviselésnek 
megfelelő fegyverzet és felszerelés.

Kiképzés szempontjából a kirakási módok-
ban való jártasság is szükséges, úgy, mint, az 
ejtőernyős (lehetőleg légcellás), alpin és gyors-
köteles képzettség. A légcellás ernyő azért is 
lenne a legmegfelelőbb mivel így az együttmű-
ködés más nemzetekkel sokat egyszerűsödne.

A zászlóalj struktúrájában a képesség a harci 
támogató erők szervezetén belül lenne a leg-
jobb helyen, hiszen egy lövész feladatokkal 
megbízott raj kötelék a mostani állománytáb-
lájával nem képes CSAR feladat elvégzésére 

maximum a CR-ba bevonható. A CR képesség 
kiterjesztése indokolt más katonai szervezetek 
részére is. Az alap CR képzést ajánlott már a 
zászlóalj szakalap kiképzésébe is integrálni, 
mert missziók során ilyen feladat bármikor 
adódhat számukra.

PR tevékenységeknek másik oldalára a 
SERE-re is fel kell készülnünk, aminek a fel-
szerelésben is meg kell, hogy mutatkozzék. A 
feladatokra tervezett 72 órát-harcképességet 
megőrizve kell megoldania a csapatnak. Ez 
nem csak felkészítettséget, de minőségi fel-
szerelést is feltételez. Ismerni kell a speciális 
jelzőeszközök használatát, amihez ezeknek 
a jelzőeszközöknek ott kell lenniük a kötelék 
felszerelési jegyzékében. 

Jelen állás szerint 3 külföld 3 belföldi CSAR 
gyakorlat van a hátunk mögöttünk és készü-
lünk a Veszprémben megrendezésre kerülő 
PRCPC16-re.

A 2015-ös év nem kedvezett zászlóaljunk-
nak, hogy gyakorlatban tovább fi nomítsa el-
járásait és újabb tapasztalatokkal legyen fel-
vértezve, de a munka nem áll meg a CSAR 
kapcsán.

A CSAR Hatályos Műveleti Szakutasítás ki-
dolgozás alatt áll, már csak néhány pontosítás 
van hátra.

A jövőbeli megmérettetések elé magabizto-
san állunk és reméljük, hogy amit elkezdtünk 
folytatni tudjuk majd. A kemény munkával és 
nem kevés anyagi ráfordítással kialakított ké-
pességet nem szabadna veszni hagyni. Hiszen 
a CSAR-műveletek igen magas prioritást él-
veznek és komoly presztízst hozhatnak a Ma-
gyar Honvédség számára legfőképpen akkor, 
ha lehetőségünk lenne hadműveleti területen 
is helytállni ilyen szerepkörben. Nem szabad 
fi gyelmen kívül hagyni, hogy egy ember el-
vesztése stratégiai szintű következményekhez 
vezethet.

16  Personnel Recovery Control And Planner Course 
(Személyi kutató-mentő irányító és tervezői 
tanfolyam)
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A kézi, hordozható és telepített radiológiai 
mérőműszerek alkalmazásának lehetőségei 
és a terepi sugárfelderítés módszerei témakör 
a honvédségen belül egy kisebb összetevő 
az atom-, biológiai, vegyivédelem (rövidít-
ve: ABV, angol nómenklatúrában Chemical, 
Biological, Radiological, Nuclear, rövidítve: 
CBRN) széles rendszerén belül, azonban 
szerepe nem elhanyagolható. Cikkünkben a 
Magyar Honvédségben jelenleg alkalmazott 
sugárzásmérő műszereket, a mobil és telepít-
hető műszerek alkalmazási lehetőségeit mu-
tatjuk be. Emellett rövid kitekintést adunk a 
mai kor műszaki színvonalának megfelelő, az 
Észak-atlanti Szerződés Szervezete (további-
akban: NATO) tagállamaiban alkalmazott, új 
típusú eszközök vonatkozásában. Röviden 
ismertetjük továbbá a terepi sugárfelderítés 
módszereit a hatályos NATO Egységesítési 
Egyezmény1 szerint.

BEVEZETÉS

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy 
a biztonsághoz és a biztonságos életfeltéte-
lekhez való jog alapvető emberi jog. E jog 
teljesülésének egyik feltétele, hogy az egyén 
megismerje a környezetében lévő veszély-
forrásokat, elsajátítsa a veszélyhelyzetben 
irányadó magatartási szabályokat, a vonatko-
zó jogszabályok szerint az emberek a tőlük 

1 STANAG, Standardization Agreement, NATO Egy-
ségesítési Egyezmény

elvárható módon és a kijelölt katasztrófavé-
delmi szervezetek képesek legyenek a ka-
tasztrófák megelőzésére, védekezésre, illetve 
következményeinek felszámolására.

A publikációnkban nem térünk ki a nukleá-
ris fegyver bevetésével kapcsolatos, háborús 
alkalmazásokra, a kézi és telepíthető sugár-
zásmérő eszközök kizárólag békés célú fel-
használásait ismertetjük és egy antiterrorista 
tevékenységgel kapcsolatos alkalmazást mu-
tatunk be. A radioaktív anyagok, valamint az 
általuk kibocsátott ionizáló sugárzások ter-
mészetes állandó elemei környezetünknek. 
Az atomenergia békés célú felhasználásával 
összefüggő „mesterséges” alkalmazások (pl. 
nukleáris energiatermelés, nukleáris medi-
cina, sugárforrásokat felhasználó ipari al-
kalmazások széles köre stb.) napjainkban 
elterjedtek. Kijelenthetjük, hogy az ionizáló 
sugárzás, a radioaktív anyagok felhasználása 
ma már nélkülözhetetlen az iparban, az or-
vostudományban/egészségügyi ellátásban, a 
mezőgazdaságban valamint az alap és alkal-
mazott kutatások számos területén a társada-
lom javát szolgálja. Az atomenergia megje-
lenésével annak békés - oktatási, kutatási és 
energiatermelési - célú alkalmazása sajátos 
problémák megoldását tette szükségessé a 
jogszabályalkotás, a jogalkalmazás, az ál-
lamigazgatás, biztonságos üzemeltetés terü-
letén (pl. sugárvédelmi, sugáregészségügyi, 
őrzés-védelemi, létesítmény engedélyezési, 
üzemeltetési, igazgatási felügyeleti szervek 
létrehozása, a nukleáris balesetelhárítási 

VÁGFÖLDI ZOLTÁN ALEZREDES - 
NAGY LÁSZLÓ ŐRMESTER: 

MOBIL ÉS TELEPÍTHETŐ SUGÁRZÁSMÉRŐ ESZKÖZÖK 
ÉS A TEREPI SUGÁRFELDERÍTÉS MÓDSZEREI
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rendszer, környezeti monitoring kiépítése). 
Ezeken a területeken a megelőzés - a sugár-
zó anyaggal végzett tevékenység/nukleáris 
technológiai fegyelem betartása, a sugárzási 
helyzet állandó fi gyelemmel kísérése – nagy-
ságrendekkel kisebb emberi és anyagi erőfor-
rást igényel, mint akár maga a veszélyhelyzet 
kezelése, illetve a káros következmények 
mérséklése, illetve azok felszámolása.

A közleményünkben a Magyar Honvéd-
ségben (továbbiakban: MH) alkalmazott su-
gárzásmérő - alfa-, béta- és gamma ionizáló: 
sugárzásokat mérő - műszereket, a telepíthető 
és mobil műszerek alkalmazási lehetősége-
it ismertetjük. Célunk, hogy olyan új típusú 
eszközöket mutassunk be, amelyek alkalma-
zásával a Magyar Honvédség szakfelderítő 
képessége jelentősen javulna 

ELEKTROMOS SUGÁRZÁSMÉRŐK

A radioaktív sugárzások mérésére alkalmas 
detektorok több szempont szerint csoportosít-
hatók. A kölcsönhatásokon alapuló működési 
jelleg alapján gázionizációs, szcintillációs, 
félvezető és egyéb detektorokat különböz-
tetünk meg. Másik csoportosítás a mérendő 
sugárzás fajtája (alfa, béta, gamma), vagy a 
mérendő mennyiség (aktivitás, dózis) szerint 
lehetséges. 

A gázionizációs detektorok közé tartoznak 
az ionizációs kamrák, a proporcionális szám-
láló és a GM-cső2. A közleményünk terjedel-
mi korlátja nem teszi lehetővé a detektorok 
működésének és ebből adódó különbözősé-
gének részletes tárgyalását, ezzel kapcsolat-
ban a szakirodalomban részletes leírások ta-
lálhatóak. Az ionizációs kamrák mindhárom 
ionizáló sugárzás detektálására alkalmas esz-
közök, intenzitást és energiát is mérhetünk 
velük. Előnyük, hogy egyszerűek, különböző 
geometriai formák, illetve méretek alakítha-

2 GM: Geiger-Müller számláló cső

tók ki, stabilan működnek és viszonylag ol-
csók. A proporcionális számlálókat elterjed-
ten használják kis energiájú röntgen, neutron 
és alfa–béta kevert források sugárzásának 
mérésére. A Geiger-Müller (GM) számlálók 
számos hátránya mellett igen elterjedtek, 
mivel igénytelen kivitelű, egyszerű szerke-
zetével és elektronikus segédberendezéseivel 
együtt a sugárzásmérés érzékeny eszköze.

A félvezető detektorok legnagyobb előnye 
az egyéb sugárzásmérő detektorokhoz képest 
kiváló energiafelbontó képességük, azonban 
neutrondetektálásra nem alkalmasak. Hátrá-
nyuk, hogy üzemeltetésük alacsony hőmér-
sékletet igényel (pl. cseppfolyós nitrogénnel 
hűthető 77°K), korlátozottan hordozhatóak 
és viszonylag drágák. Az újabb hordozható 
(kézi) spektrométerek un. Peltier effektust 
használják ki és elektromos hűtéssel van-
nak ellátva. A MH jelenleg egy cseppfolyós 
nitrogén hűtésű HpGe félvezető detektorral 
rendelkezik, amely az MH Radiológiai La-
boratórium (Budapest) készletében található. 

A radioaktív sugárzások mérésére szolgáló 
detektorok egy másik családját a szcintillá-
ciós detektorok alkotják. Ezeknek a detekto-
roknak a mérési elve nagyon röviden az, hogy 
anyagukban fényvillanások keletkeznek 
radioaktív sugárzás hatására. A γ-sugárzás3 
mérésére alkalmas elterjedt szcintillációs de-
tektorok a NaI(Tl) kristályt tartalmazó készü-
lékek. A szcintillációs detektor jelentős elő-
nye, hogy mind a sugárzás intenzitása, mind 
a sugárzás energiája mérhető, ezáltal megfe-
lelő spektrum adatbázis esetén alkalmas izo-
tóp azonosítási feladatokra.

A felületi szennyezettség megállapítására 
nagy mérőfelülettel rendelkező szennyezett-
ség-mérőkkel, vagy szabványokban rögzített 
(pl. NATO AEP-66: SIBCRA4 Handbook) 

3 γ: gamma (ionizáló) sugárzás
4  SIBCRA: Sampling and Identifi cation of Biological, 

Radiological, Chemical Agents, biológiai ágensek, 
radiaktív és vegyi anyagok mintavétele és azonosítása
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dörzsmintavételen alapuló mérési eljárással 
történik. A felületi szennyezettség-mérő mű-
szerekbe vékony mechanikai védelmet alkal-
maznak, hogy a kis áthatoló képességű alfa- 
és béta sugárzás is elérje a mérőtérfogatot, 
a detektort. Jellemző eszköz az úgynevezett 
végablakos GM-cső, a ZnS és plasztikból 
készült szcintillációs detektor, a proporcio-
nális számláló. Azokban az esetekben, ami-
kor a sugárzási szint magas, a helyi felületi 
szennyezettség meghatározására a közvetlen 
mérés helyett dörzsmintát veszünk, és ezt el-
lenőrizzük műszeresen. 

SUGÁRZÁSMÉRŐ MŰSZEREK 
A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

A radiológiai mérőműszerek az ionizáló su-
gárzás mérésére szolgálnak, ezeken belül 
sugárvédelmi műszernek tekintjük azokat, 
amelyeket csak sugárvédelmi célra lehet 
használni. Így a sugárzás dózisát, dózistelje-
sítményét, a felületi szennyezettséget mérő 
eszközök alkotják e csoport zömét. A rend-
szerváltást követően (1990) a sugárvédelmi 
célú magyar műszerfejlesztéssel és gyártás-
sal a Gamma Műszaki Zrt.-ben (Budapest) 
foglalkoztak a HM Haditechnikai Intézet 
szakmai bevonásával. Az 1990-es évek első 
felétől kifejlesztett eszközök képezik alap-
vetően a Gamma Műszaki Zrt. jelenlegi ter-
mékválasztékát és a MH-ban rendszeresített 
sugárzásmérő eszközeinek többségét mind 
típus, mind pedig darabszám tekintetében. 

Az alábbiakban a MH sugárfelderítő szak-
alegységeinél, illetve az MH Görgei Artúr 
Vegyivédelmi Információs Központ (továb-
biakban: MH GAVIK), MH HAVÁRIA La-
boratórium Osztály által működtetett Havária 
Készenléti Szolgálatánál használt sugárzás-
mérő műszerek tulajdonságait, felhasználási 
lehetőségeit, valamint műszaki kialakításá-
ból adódó felhasználását korlátozó ténye-
zőit ismertetjük alkalmazhatósági szempon-
tok alapján. Három, kifejezetten a hadsereg 

számára gyártott, katonai szabványoknak 
megfelelő műszer az IH-95, SSM-1 és a 
BNS-295/295G. Mindhárom műszerben GM 
csövek vannak beépítve, melyek viszonylag 
egyszerű szerkezetével és elektronikus se-
gédberendezéseivel együtt a sugárzásmérés 
érzékeny, robosztus eszközei. A műszerek 
mégis különböznek egymástól, mivel az al-
kalmazhatóságot nagyban befolyásolja a 
detektor elektronikája, a műszer kialakítása 
(ergonómiája) és felhasználást segítő kiegé-
szítők.

Az IH-95 típusú sugárszint- és szennye-
zettség-mérő műszer két műszer funkcióját 
egyesíti. Egyetlen detektorral alkalmas do-
zimetriai célokra és alfa-, béta-felületi szeny-
nyezettség mérésre, valamint béta-radioaktív 
koncentráció meghatározására. A detektora 
egy nagyfelületű GM cső, amely lehetővé 

1. kép: IH-95 műszer *

*   IH-95 fényképe, forrás: http://www.gammatech.hu/
index.php?module=galery&site=selected, letöltve: 
2014. 11. 25
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teszi a természetes háttérsugárzás szintjétől 
(50nGy/h mérési alsó tartomány) történő mé-
rést. Konstrukciós kialakítása lehetővé teszi 
a szélsőséges körülmények közötti (terepi) 
alkalmazást. Az IH-95 (1. sz. kép) egyesíti a 
dozimetriai- és szennyezettség mérő műsze-
rek funkcióit. A műszer nyakba akasztható 
hordtáskájában gamma dózis és dózistelje-
sítmény mérésére alkalmas, hitelesíthető (a 
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hi-
vatal, a korábbi Országos Mérésügyi Hivatal 
jogutódja által). Hordtáskájából kivéve – a 
táskába épített mágneses kapcsolat megszű-
nésének érzékelése folytán – szennyezettség 
mérővé válik. [1] Az IH-95 bázisán, haszná-
latának tapasztalatai felhasználásával további 
műszerek születtek, úgymint BNS-97 sugár-
védelmi monitor, BNS-98 dózisteljesítmény 
távadó és BNS-295/295G típusok.

Az SSM-1 rendeltetése a terep gamma 
sugárszintjének és szennyezettségének, a 

technikai eszközök, felszerelések és egyéb 
tárgyak szennyezettségének a vizsgálata. 
Alapkészletezésben alkalmas háttérsugárzás 
tartományában a változások felderítésére, 
valamint egyéb tartozékaival alkalmas légi 
sugárfelderítésre is. Objektumba telepítve, 
vagy jármű fedélzetén elhelyezve, szabvá-
nyos soros porton keresztül automatikus mé-
rőrendszerhez illeszthető. Alapkészletezése 
egy műanyag táskában van elhelyezve (2. 
számú kép). A műszer automatikus mérésha-
tár váltással képes mérni a dózisteljesítményt 
a háttérsugárzástól a katasztrófaszintekig. 
Mechanikai és egyéb környezeti hatásoknak 
ellenálló kialakítású, kezelése egyszerű. A 
mért érték kijelzése digitálisan történik, egy 
további skála a sugárzás mértékének a gyors 
felismerését teszi lehetővé. Három riasztási 
szint az adott feladatnak megfelelően a ke-
zelő által kiválasztható. Valamennyi kezelő-
gomb és a kijelző a műszer előlapján találha-
tó egy rövid kezelési utasítással. Az ionizáló 
sugárzást 2 db GM-cső érzékeli, különböző 
térfogatuknál fogva egyik az alacsony, a má-
sik a nagy dózisteljesítményeket. Szükség 
szerint külső szondák kapcsolhatók az alap-
készülékhez. A legelterjedtebb ezek közül 
az SSM-1-07 jelű környezetvédelmi szonda, 
amely 100 nSv/h-tól 5 Sv/h-ig képes a hát-
térsugárzás egészen kicsi változását is mérni. 
A szonda csatlakoztatása után az alapmű-

2. kép: SSM-1 Sugárzásmérő műszer
(Forrás: saját fotó)

3. kép: BNS-295 (balra) és aBNS-295G (jobbra)
(Forrás: Gamma Műszaki ZRt. 
Műszaki és technikai leírás.)
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szerben lévő GM-csövek automatikusan ki-
kapcsolódnak és a kijelzőn az „EXT” illetve 
a „γ” jelek megjelenése azonosítja a szondát. 
A szonda mechanikailag szilárd felépítésű, 
vízmentes (zárt) kivitelű, Az SSM-1-02 jelű 
szennyezettség mérő külső szonda az alfa-
, béta- illetve gamma felületi szennyeződés 
érzékelésére használható. [2] 

A BNS 295G/295B dózisteljesítmény 
mérő (3. sz. kép) és külső felületi alfa, béta, 
gamma szennyezettség mérő műszer két de-
tektora terepen gyalogosan végzett felderítés 
során széles méréstartományban egyidejűleg 
méri a gamma dózisteljesítményt (Sv/h mér-
tékegységben) és a β felületi szennyezettsé-
get (Bq/cm2), illetve α szennyezettséget (cps5 
mértékegységben). Gamma dózisteljesít-
mény mérés során a műszer detektora saját 
táskájában alapvetően röntgen- és gamma-
sugárzás környezeti dózisegyenérték-tel-
jesítményét méri (Sv/h) mértékegységben 
IEC 60846-1:2009 Nukleáris paraméterek 
szabvány szerint. Gyorskereső algoritmussal 
rendelkezik, valamit β-szennyezettség mé-
résnél automatikus gamma korrekciót végez, 
átmenetileg tárolja az adatokat. Konstrukciós 
kialakítása lehetővé teszi a szélsőséges körül-
mények közötti (terepi) alkalmazást. A BNS-

5 cps: count per secundum, másodpercenkénti beütés

295G típusú beépített dózisteljesítmény mérő 
és BNS-295 külső felületi α-, β-, γ szennye-
zettség mérő készülék két detektorból áll, 
egy nyakba akasztható gamma dózisteljesít-
mény-mérőből és egy fogantyúval rendelke-
ző felületi szennyezettség- és Cs-ekvivalens 
dózisteljesítmény mérőből. A hordtáskában 
található a központi egység (ami egyben 
BNS-295G gamma detektor, adatfeldolgozó 
és kijelző). A kezelő- és kijelző szervek, csat-
lakozó a homloklapon találhatók. [3]

A Thermo Selectra (Thermo Fisher 
Scientifi c, Amerikai Egyesült Államok) nem 
katonai kialakítású alapműszere és külső fe-
lületi szennyezettség mérő szonda mikropro-
cesszor vezérelt, a felhasználó igényei szerint 
a gyártó különféle külső szondája csatlakoz-
tatható hozzá. A Selectra alapműszer egy 
számítógépes csatlakozással rendelkező, be-
épített GM csöves, mikroprocesszor vezérlé-
sű, adattárolós készülék. Nagy előnye, hogy 
sokféle intelligens szonda csatlakoztatható 
hozzá. Az MH GAVIK, MH HAVÁRIA La-
boratórium készletében egy DP6 típusú, 100 
cm2 felületű intelligens α-, β felületi szeny-
nyezettség-mérő külső szonda (kettős foszfor 
szcintillációs szonda, ZnS/BC400) áll rendel-

4. kép: Canberra HPGe GC2020 típusú félvezető 
detektora kiegészítőkkel (saját fotó)

5. kép: Berkeley SAM-940 
Defender szcintillációs detektor

(Forrás:http://www.frcbrne.com/identifi cation/
radiation/detectors-en-3/sam-940-defender-revealer-

isotope-identifi cation.html, 
letöltve: 2014.11.30.)
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kezésre. Megállapíthatjuk, hogy az alapmű-
szer könnyen kezelhető, a külső intelligens 
szondáknak köszönhetően egyszerű és gyors 
a sugárszennyezett felületek mérése, azonban 
nem terepi kialakítású, a DP6 külső szonda és 
annak mérőfelülete sérülékeny.

A fenti mérőműszerek összehasonlítható-
sága szempontjából az alábbi három követel-
ményt emeljük ki: 
• Könnyű kezelhetőség (automata vezér-

lés), hordozhatóság, ergonómia;
• Katonai megfelelés értékelése;
• Adattárolás, számítógépes kapcsolati le-

hetőség (port);
• Szervízháttér, terméktámogatás, hitelesít-

hetőség.

Az izotóp szelektív mérőműszerek közül há-
rom műszert mutatunk be (HpGe GC2020 tí-
pusú félvezető detektor, SAM-940 Defender 
szcintillációs izotóp azonosító, SFK szcin-
tillációs izotóp azonosító). Ezeknél a mű-
szereknél - HpGe GC2020 kivételével - NaI 
szcintillációs kristály került a detektorba. 
Az alkalmazhatóságot nagyban befolyásolja 
a műszer kialakítása, a spektrumkönyvtára 
(adatbázisa), spektrumkeresési (kiértékelési) 
metódusa, spektrumkiértékelő segédszoftve-
re és az egyéb felhasználást segítő megoldá-
sok, kiegészítők.

A piacon több gyártó különböző típusú 
félvezető detektora megtalálható, melyekből 
a felhasználónak kell kiválasztani a felhasz-
nálási cél alapján az optimális készüléket. Az 
MH GAVIK, MH HAVÁRIA Laboratóriuma 
a széles körben ismert és elismert Canberra 
gyár (Amerikai Egyesült Államok) HPGe 
GC2020 típusú félvezető detektorát és a 
hozzá tartozó spektrum analizátort használja 
(sokcsatornás analizátor, MCA) a különböző 
gamma-spektrometriás (pl. laboratóriumi és 
in-situ környezeti mérések) megvalósítására. 
Kriosztátja 5l térfogatú, amely egy feltöltés-
sel kb. 36 órás folyamatos működést biztosít, 
a detektor lehűlési ideje 4 óra. A mérés-adat-

gyűjtő rendszere egy hordozható számító-
gép, amely az analizátor (MCA) vezérlésére, 
mért spektrum további értékelésére szolgál. 
Radioaktív szennyeződések gyors, helyszíni 
(in-situ) izotóp szelektív azonosításra is al-
kalmas. 

A SAM-940 Defender (5. sz. kép) típusú 
készülék (Berkeley Nucleonics Co., Ameri-
kai Egyesült Államok) terepi és laporatóriu-
mi környezetben egyaránt használható izotóp 
azonosító készülék, melynek detektorában egy 
szcintillációs kristály van (NaI) elhelyezve. 
Az eszközhöz GPS csatlakoztatható, amely-
lyel az adott méréshez pontos koordinátákat 
tudunk hozzárendelni. Rendelhető 2”x2” és 
3”x3” NaI vagy LiI szcintillációs detektorral 
is a felhasználói igény szerint, valamint egy-
szerűen ellátható neutrondetektálásra is képes 
előtéttel. A 3”x3”-as NaI kristállyal ellátott ké-
szülék súlya 3 kg. Úgy alakították ki, hogy egy 
kézben is könnyen tartható, kezelhető legyen 
és megfeleljen az ANSI N42.34-2006 Ameri-
kai Szabvány előírásainak. [4] [5] A SAM-940 
funkcionális mérési üzemmódjait tekintve egy 
azonosító (azaz az azonosított radionuklidokat 
kijelzi a mérés során) és egy kereső (detektá-
ló) üzemmódot tartalmaz, amely a sugárforrás 
helyének azonosítását teszi lehetővé a műszer-
rel mért beütésszámának (gcps, ncps), és/vagy 
dózisteljesítményének kijelzésével. A beépí-

6. kép: SFK izotóp-azonosító műszer,
(Forrás: Gamma Műszaki zRt. Műszaki leírás 

és kezelési utasítás)
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tett memóriája a felvett spektrumot tárolja, 
annak minden fontos adatával (mérés kezdete, 
ideje, azonosított nuklidok, azonosítás meg-
bízhatósági szintje). Nagy előnye, hogy képes 
az un. speciális nukleáris anyagok (special 
nuclear material, SNM), úgymint Plutónium, 
U-233, dúsított urán (U-233 vagy U-235) azo-
nosítására, valamint a nukleárisfegyver minő-
ségű Pu (WGPu) forrásból Am-241 alacsony 
energiájú gamma emissziójának azonosításá-
ra. Az adatbázisa 85 nuklidot tartalmaz.

Az SFK (6. sz. kép, Gamma Műszaki Zrt., 
Budapest) beépített szcintillációs detektora 
(3”x3” NaI(Tl) kristály) lehetővé teszi a te-
repi izotóp azonosítást környezetellenőrzés 
és nukleáris baleset-elhárítás során, valamint 
atomtámadást követően. A gamma-sugárzó 
izotópok integrált spektrumkönyvtára se-
gítségével történik az azonosítás, a felvett 
spektrumokat tárolja. Alkalmas a neutron-
sugárzás detektálására (Bór-poliészter+ZnS/
(Ag) szcintillátorral), valamint gamma 
(gcps), illetve neutron beütésszám (ncps) ki-
jelzésére. A mért adatok kiértékelésére telepí-
tett gamma-spektroszkópiai mérőszoftverrel 
(PDA-n futó program) rendelkezik. A PDA-
ban beépített helymeghatározó rendszer 
(GPS), valamint wifi  kommunikációs felület 
is van, ezáltal a GPS adatokkal összekapcsol-
hatók a mérési eredmények. A műszer víz és 
porálló, az IP56 szabványnak megfelelő. A 
hordtáskája por és ütésálló, amibe a műszer 
tartozékai (hálózati töltő, kalibráló szabad 
szintű sugárforrás: Cs-137) vannak készle-
tezve. Jelentős hátránya a többi, hasonló mű-
ködési elvű és rendeltetésű típusokhoz képest 
jelentős tömege (kb. 5 kg), rövid üzemideje 
és kevésbé ergonomikus kialakítása. [6]
A fentieket összefoglalva:
• a Canberra GC2020 félvezető detektor 

hűtéshez cseppfolyós nitrogént kell biz-
tosítani a méréshez (kriogén folyadék lo-
gisztika gond);

• a Berkeley SAM 940 műszernél a detek-
tor és a kiértékelő eszköz csatlakoztatása 

egymáshoz nem szerencsés, mivel a tere-
pi használat során ez megsérülhet (ezt az 
újabb készülék konstrukciók már kiküsz-
öbölték). Előnye, hogy igen jó izotóp ke-
reső algoritmussal, spektrumkönyvtárral 
rendelkezik és GPS (oldható) rögzítési 
lehetősége van a műszer kijelzőjénél; 

• az SFK működésével kapcsolatban még 
nem gyűlt össze az értékeléséhez elegen-
dő tapasztalat, mert az MH GAVIK 2015. 
elején vette használatba. Ugyanakkor 
már most kijelenthetjük, hogy a műszer-
ben rejlő hardver egységek és szoftverek 
potenciálisan az eszközt világszínvonalú 
szcintillációs gamma spektrométerré te-
hetnék, azonban a műszaki megvalósítás 
nem tökéletes, további fejlesztése szük-
séges (a készüléket a PDA egy ponton 
való felfüggesztése laborban sérülékeny-
nyé, terepen használhatatlanná teszi; a 
spektrumok számítógépre való menthető-
sége csak wifi  kapcsolaton keresztül va-
lósítható meg, a konkurens készülékek-
hez viszonyított nagyobb tömeg jellemzi, 
amely a terepi használatot nehezíti).

Kiindulva az általunk ismert, a piacon elér-
hető detektorok előnyös, illetve hátrányos 
tulajdonságaiból, felvázolható egy olyan 
eszköz, ami a lehető legjobban alkalmazko-
dik a katonai feladatokhoz, igénybevételhez, 
és a detektálási tulajdonságai megfelelőek 
(gyors, megbízható) a sugárfelderítések so-
rán. 
Egy ideálisnak mondható izotóp azonosítás-
ra alkalmas detektor:
• Gyorsan telepíthető, vagy kézi, viszony-

lag könnyen használható az eszköz, ha 
a detektor nem igényel hűtést (nem kell 
kontrollálni, hogy a hűtőfolyadék rendel-
kezésre áll-e megfelelő mennyiségben). 
Feltöltés után meg kell várni, míg a de-
tektor a megfelelő hőmérsékletre vissza-
hűl és mérésre kész lesz (ez HPGe detek-
toroknál kb. 4 óra).
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• Alacsony tömegű (kevesebb, mint 3 kg 
detektorral, feldolgozó elektronikával, 
kijelzővel és akkumulátorral), ezáltal az 
eszköz egy kézben hosszabb ideig is hor-
dozható és üzemeltethető, megkönnyítve 
ezzel a sugárfelderítési és izotópazonosí-
tási feladatokat.

• Kialakítása megfelel a katonai követel-
mény rendszernek (pl. hőhatás, rázás, ütés 
a hatályos és vonatkozó katonai szabvá-
nyok szerint). A katonai kivitel a megfele-
lő szabványok által magas követelménye-
ket támaszt az adott eszközzel szemben. A 
kialakításánál ügyelni kell, hogy az egyes 
alkatrészek, csatlakozók üzembiztosan 
működjenek szélsőséges körülmények 
között is.

• Rendelkezik saját kijelzéssel, illetve szak-
értői kiértékelést is lehetővé tesz számító-
gépes csatlakozási lehetőséggel (pl. a be-
épített USB porton vagy esetleg vezeték 
nélküli wifi  vagy bluetooth technológián 
keresztül). Az elsődleges spektrum kiérté-
keléshez, azonosításhoz ne kelljen külső 
számítógépet csatlakoztatni az eszközhöz, 
mert plusz terhet (tömeget) jelent. Rendel-
keznie kell modern, szabványos csatlako-
zási felülettel (akár vezetékes, akár veze-
ték nélküli formában), hogy biztosítsa a 
későbbi, pontosabb spektrumanalizálást. 
Variábilis/ bővíthető legyen (pl. széles de-
tektor választék). A következő bekezdés-
ben röviden kifejtjük a terepi sugárfelde-
rítés általunk fontosnak tartott aspektusait.

TEREPI SUGÁRFELDERÍTÉS

A sugárvédelem hármas alapelvéből kettő el-
vet mindenképpen fi gyelembe kell vennünk 
a sugárfelderítési feladat tervezése során. El-
sőként az ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable) elvet. Az elv azt mondja ki, 
hogy minden indokolt sugárterhelést olyan 
alacsony szintre kell csökkenteni, amennyi-

re az a gazdasági és társadalmi szempontok 
fi gyelembevételével ésszerűen lehetséges. 
Másodsorban a dóziskorlátozást. Az egyéni 
sugárterhelés egyenérték- és effektív dózi-
sa nem haladhat meg egy (jogszabályban) 
megállapított határértéket. A két alapelvből 
fakad, hogy az ember közvetlen jelenléte nél-
küli sugárfelderítés (pl. légi sugár felderítés 
robotrepülőgéppel, esetleg drónok alkalma-
zásával) - de ide sorolhatók az ABV robot 
fejlesztések is – komoly fejlesztés előtt áll 
illetve számos fejlesztési projekt fut ezzel 
kapcsolatban. [7] Abban az esetben, ha egy 
adott területen radiológiai szennyezés alakul 
ki, melyet személygépjárművel, vagy gya-
logosan nem tudnak megközelíteni, szükség 
lehet egy olyan távirányítással vezérelt esz-
köz kifejlesztésére, mellyel ezek a nehezen 
elérhető helyek is hozzáférhetővé válnának 
sugárfelderítés és izotópazonosítás céljából 
az egyén egészségének megóvása érdekében. 
A MH-ban jelenleg ilyen célú beszerzés nem 
folyik.

Érdemes megemlíteni a vegyi-, sugárfelde-
rítő harcjárművek sugárfelderítő rendszerét, 
mely a felderítő járművek fontos alrendszere, 
bármilyen típusról legyen is szó. A MH-ban 
alkalmazott páncélozott felderítő járművekbe 
(VSBTR) a Gamma Műszaki Zrt. járműfe-
délzeti ABV felderítő rendszere került beépí-
tésre. 

A MH légi sugárfelderítő rendszer képes-
sége egy harci helikopterre függesztett kon-
ténerben került kialakításra (LABV), mely-
ben kétféle nukleáris detektor (szcintillációs 
és GM-csöves), adatgyűjtő, magasságmérő 
és GPS-vevő került beépítésre. A dózistelje-
sítmény-távadó adataiból a mérés-adatgyűjtő 
program kiszámítja a terep sugárszintjét és di-
gitalizált térképen jelöli a szennyezett terep-
szakaszokat. A jelenleg folyó továbbfejlesztés 
kapcsán videokamera és rádiós adatátviteli 
rendszer tervezett beépítésre. [8]
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Megjegyezzük, hogy az ATP-3.8.1. volume 
1 (STANAG 25216) kiadása és bevezetése 
a sugárfelderítésre is vonatkozó STANAG 
2112 (Nuclear, Biological and Chemical 
Reconnaissance) dokumentumot 2010 óta 
hatályon kívül helyezte, így a NATO-ban 
jelenleg nincs a sugárfelderítési eljárásokat 
részletesen leíró szabályozás.

TELEPÍTETT MÉRŐMŰSZEREK, 
AUTOMATA MÉRŐÁLLOMÁSOK

A telepített mérőműszerek vonatkozásában 
Magyarország korai nukleáris baleset-el-
hárítási, riasztási rendszerének (Országos 
Sugárfi gyelő és Jelző Rendszer, rövidítve 
OSJER) egyik eleme a MH Automata Mérő 
és Adatgyűjtő Rendszere (MH AMAR), mely 
jelenleg országosan BITT gyártmányú dó-
zisteljesítmény mérő szondákkal van felsze-
relve 40 db állomáson. Néhány állomáson 
tesztüzemben párhuzamosan működik BNS-
98 (Gamma Műszaki Zrt.) dózisteljesítmény 
távadó. A párhuzamos működés tapasztalata-
inak gyűjtése jelenleg is folyik. Álláspontunk 
szerint a mérőállomásokon lévő dózisteljesít-
mény mérő szondák indokolt cseréje esetén 
körültekintő piackutatást, egy rövid (pár hó-
nap) tesztüzemet követően hosszú távon gaz-
daságosan üzemben tartható, a Magyar Ke-
reskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 
által hitelesíthető, megbízható és az országos 
rendszerhez illeszkedő sugárszint mérőkre 
lesz szükség.

A BNS-98 alkalmas izotóp laboratóriu-
mokban, atomreaktorokban az ellenőrzött 
zónán belüli munkahelyek és a technológiai 
rendszerek sugárvédelmi ellenőrzésére. A 
műszer monitoring rendszer és mobil eszköz 
detektáló egységeként, joghatással járó mé-
rés-adatgyűjtés céljára egyaránt alkalmaz-

6 438/2012. (HK 15.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 
2521 1. kiadás végrehajtásáról alapján bevezetve

ható. Felépítését tekintve az egy egységként 
kialakított távadó magába foglalja a dózistel-
jesítmény mérésére alkalmas halogén tölté-
sű, energiakompenzált GM csövet és a teljes 
elektronikát. Működéséhez RS 485-ös soros 
vonali kapcsolat és tápellátás szükséges. Kü-
lönböző kiegészítő tartozékok biztosítják az 
eszköz épület falára, monitoring állomásra 
illetve járműre történő felerősítését. A távadó 
hermetikusan zárt, mely légmentesítő nyílá-
son keresztül túlnyomás létesítésével ellenőr-
zött, kialakítása ellenáll az időjárás és a men-
tesítő folyadékok károsító hatásának.

A sugárkapuk járművek, személyek és 
poggyászok sugárzásának felderítésére, 
csempészett, illegális úton megszerzett su-
gárforrások felderítésére szolgálnak. A su-
gárkapu nukleáris detektora gamma-neutron 
kristállyal szerelt intelligens szcintillációs 
detektort tartalmaz. Az országhatárainkra a 
környezetvédelmi tárca és PHARE tender 
fi nanszírozásában kerültek a kapuk, további 
rendszereket telepítettek kohókban a fém-
hulladék ellenőrzésére, a postai logisztikai 
központokban (Országos Logisztikai Köz-
pont, Nemzetközi Postakicserélő Központ) 
küldemény/csomagvizsgálatra. A telepített 
rendszerek fő feladata a telephelyekre beszál-
lításra kerülő küldemények radioaktív anyag 
tartalmának, szennyezettségének technikai 
ellenőrzése, postai szállításból kizárásra 
okot adó veszélyes sugárzó anyagok kiszű-
rése. [9] Elkészült a mobilizálható katonai 
változat járművek szennyezettségének fel-
derítésére (IH-94M, Gamma Műszaki Zrt.), 
a dekontamináció sikerességének ellenőr-
zésére. A BNS-94 sugárkapu egy gamma és 
neutron sugárzásra érzékeny szcintillációs 
detektorral rendelkezik. Elkészült egy ’táska 
sugárkapu’ prototípusa is, amely alkalmas 
például VIP rendezvényeken a résztvevők át-
vizsgálására. Ehhez hasonló berendezéseket 
külföldön már több tíz éve alkalmaznak és 
elsősorban radioaktív anyagok csempészete 
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és terrorista ellenes cselekmények megaka-
dályozására számos gyártó kínál sugárkapu 
megoldásokat a felhasználó igényei szerint.

ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkünkben a MH-ban jelenleg alkalmazott 
sugárzásmérő műszereket mutattuk be, me-
lyek mobil és telepített műszereket is magába 
foglalnak (SSM-1, IH-95, BNS-295G, Can-
berra HPGe GC2020 spektrométer, Berkeley 
SAM-940 Defender, Gamma SFK, BNS- 94 
MH, BITT szonda). 

A modern sugárfelderítő műszerek már 
nemcsak adatokat szolgáltatnak arról, hogy 
milyen sugárszintet jeleznek, hanem térin-
formatikai felhasználású adatokat is hozzá-
rendelnek beépített vagy hozzá kapcsolható 
GPS segítségével. Ezáltal a mérés útvonalát, 
vagy a mérési pontokat egy GPS koordiná-
tával megjelöli, és ezeket egy informatikai 
rendszerben integrálni tudja. Ezáltal helyhez 
(koordinátához) kötve mutatja, hogy hol na-
gyobb a dózisteljesítmény (sugárveszély), 
ennek függvényében mely területeken szük-
séges megelőző (óv)intézkedéseket fogana-
tosítani. Ezzel a módszerrel működik például 
a Berkeley SAM-940 és az SFK típusú izo-
tópazonosító műszer. [10]

A publikációnkban javaslatot tettünk egy 
ideális sugárzásmérő műszer kialakítási kö-
vetelményeire. Összességében elmondhat-
juk, hogy a MH-ban jelenleg rendelkezésre 
álló műszerek képesek ellátni azt a feladatot, 
amelyre létrehozták őket. Azonban ezen a té-
ren is jelentős a technológiai fejlődés, ezért a 
sugárfelderítő műszerek területén is szüksé-
ges új, a jelen kor és a katonai szabványokból 
származtatott követelményeket kielégítő mé-
rőberendezések rendszeresítése.
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BEVEZETÉS

A Magyar Honvédség (MH) elektronikai 
hadviselési eszközparkjában szükséges fej-
lesztések egyik lehetséges alternatívája a 
szoftverrádió technológián alapuló eszközök 
beszerzése. Ezen eszközök hatékony mű-
ködéséhez többféle, nagy mennyiségű adat 
szükséges, melyeket különböző forrásokból 
biztosíthatunk.

Jelen tanulmányban a szoftverrádió (Soft-
ware Defi ned Radio, SDR) technológiára 
épülő elektronikai hadviselés rendszer vonat-
kozásában vizsgálom és meghatározom az 
eszköz működésének támogatásához szüksé-
ges adatok körét, elemzem azok jellemzőit. 
Az adatok ismeretében meghatározom az 
adatbázis alapvető kritériumait és vizsgálom 
az adatbázishoz történő hozzáférés lehetsé-
ges módjait. Ahhoz, hogy a cikkben meg-
vizsgált kérdések minden olvasó számára is 
egyértelműek legyenek, szükségesnek látom 
néhány kérdés illetve alapfogalom tisztázá-
sát, bemutatását. Az elektronikai hadviselés 
vonatkozásában az SDR képesség által nyúj-
tott előny, azaz az elektronikai támogatás és 
elektronikai zavarási képesség egy eszközbe 
történő integrálásának előnyeit-hátrányait is 
elemzem, illetve egy példán keresztül bemu-
tatom a szoftverrádió koncepció alkalmazá-
sának lehetőségét az elektronikai hadviselési 
rendszerekben.

A SZOFTVERRÁDIÓ 
TECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ 

ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI 
ESZKÖZZEL KAPCSOLATOS 

ALAPFOGALMAK

A szoftverrádió defi níciójára több megha-
tározás is elérhető, véleményem szerint az 
SDR fórumon található megfogalmazás az 
egyértelmű: „Rádió, melyben a fi zikai réteg 
egy vagy több funkciója szoftver által meg-
határozott”1. A koncepció lényege, hogy 
ugyanaz az eszköz különböző rádióalkal-
mazásokra vehető igénybe, amennyiben ké-
pesek vagyunk a módosítható paramétereit 
(pl. frekvenciasáv, hullámforma /modulációs 
mód/, teljesítmény) szoftveresen változtatni. 
[1] [2]

Az SDR technológia egyfajta továbbgon-
dolása a kognitív rádió, melynek lényege, 
hogy az eszköz legyen képes a spektrum 
fi gyelésére, a szabad vagy nem zavart csa-
tornák meghatározására, szükség esetén a 
nem használt vagy zavart csatornára törté-
nő átváltásra. A kognitív rádió fogalmát az 
ITU’s Radio Communication Study Group 
az alábbiak szerint határozta meg: „Egy rádió 
vagy rendszer, amely érzékeli és fi gyelem-
mel követő a műveleti környezetét, és képes 

1 „Radio in which some or all of the physical layer 
functions are software defi ned”, a szerző fordítása.

HORVÁTH JÓZSEF ALEZREDES:
A SZOFTVERRÁDIÓ TECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ 

ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI ESZKÖZÖK HATÉKONY 
MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK 

BIZTOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA
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dinamikusan és automatikusan ezek szerint 
beállítani a saját működési paramétereit„2.[3]

További fejlesztési elgondolások is megje-
lentek, felmerült, hogy egy-egy eszköz legyen 
képes a mért adatok más eszközökkel történő 
megosztására is, így az újraprogramozható ké-
pesség mellett beépítésre kerül egy független, 
tanulni képes „intelligens” elem, amely a mért 
adatokat összehasonlítja a rendszerben tárolt 
tudásbázissal3, majd a rendszer végrehajtja a 
szükséges változtatásokat. [4]

A Magyar Honvédségnél rendszeresített 
elektronikai hadviselési eszközök fejlesztésé-
re megfelelő alternatíva az SDR alapú eszkö-
zök beszerzése vagy esetleg saját fejlesztése. 
A saját fejlesztésre volt példa már korábban, 
az Integrált elektronikai felderítő és zavaró 
rendszer kialakítása, az Interjam-projekt. A 
projekt fő célkitűzése egy olyan két fő egy-
ségből álló felderítő-zavaró berendezés kifej-
lesztése és prototípusának megépítése volt, 
amely a 20-3000 MHz frekvenciasávban ké-
pes elektronikai felderítést és mintegy 800 W 
kimenő teljesítménnyel elektronikai zavarást 
végrehajtani. [5]

Az MH Összhaderőnemi Elektronikai 
Hadviselés Doktrína 2. kiadása alapján az 
elektronikai hadviselésnek három funkció-
ja van, ezek az elektronikai támogatási, az 
elektronikai ellentevékenységi és az elekt-
ronikai védelmi funkció. Az elektronikai 
támogatás „az elektronikai hadviselés azon 
funkciója, amely az ellenség helyzetére vo-
natkozó tájékozottság és a fenyegetés kése-
delem nélküli felismerése céljából magában 
foglalja az elektromágneses kisugárzások 
kutatását, felfedését és azonosítását, valamint 
a kisugárzók helyének meghatározását.” Az 
elektronikai ellentevékenységi funkció egyik 

2 „A radio or system that senses, and is aware of, its 
operational environment and can dynamically and 
autonomously adjust its radio operating parameters 
accordingly”, a szerző fordítása.

3 Knowledge base. A szerző fordítása.

területe az elektronikai zavarás, amely „az 
elektromágneses energia szándékos kisugár-
zása, visszasugárzása vagy visszatükrözése 
azzal a céllal, hogy korlátozza vagy megaka-
dályozza az ellenség által használt elektro-
nikai eszközök, berendezések és rendszerek 
rendeltetésszerű működését.” [6]

Mint az látható az elektronikai támogatási 
funkció fogalmából, ezen tevékenység felde-
rítési feladatokat jelent, emiatt meg kell emlí-
teni a rádióelektronikai felderítés4 fogalmát is. 
A rádióelektronikai felderítés kettő területből 
tevődik össze, ezek a kommunikációs felde-
rítés5 és a nem-kommunikációs felderítés6. 
A különbség a rádióelektronikai felderítés és 
az elektronikai támogatás között a szolgál-
tatott információ fajtája. A rádióelektronikai 
felderítés felderítési információkat továbbít 
az összfegyvernemi törzs felé a parancsnoki 
döntéstámogatás céljából, míg az elektronikai 
támogatás harci információkat szolgáltat. [7]

A korábbi évtizedekben az egyes feladatokra 
külön-külön eszközöket fejlesztettek ki, azaz, 
vagy elektronikai támogató/rádióelektronikai 
felderítő (SIGINT) feladatra vagy elektro-
nikai zavarásra voltak alkalmazhatóak, míg 
napjainkban új tendencia az, hogy mindkettő 
– felderítő illetve zavaró - feladat ellátására 
képes eszközöket gyártanak. Arról, hogy kü-
lön-külön rendszereket alkalmazzunk-e a fenti 
feladatokra vagy egy rendszert, megoszlanak 
a vélemények. Mindkettő megoldásnak meg 
van a maga előnye és hátránya a másikhoz ké-
pest. Két külön eszköz esetében a különböző 
feladatok egyidőben történő ellátása kevesebb 
koordinációt igényel, hiszen mindegyik eszköz 
végezheti a számára meghatározott feladato-
kat. A mindkét feladatot ellátni képes eszközök 

4 Rádióelektronikai felderítés, SIGINT, Signals Intelli-
gence

5 Kommunikációs felderítés, COMINT, Communi ca ti-
on Intelligence

6 Nem-kommunikációs felderítés, ELINT, Electronic 
Intelligence
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esetében bár az egy eszközre vonatkoztatott 
beszerzési költség várhatóan nagyobb, mint 
az egy funkciót ellátni képes eszközé, azonban 
összességében nézve – mivel például a gépjár-
műtechnika, áramellátás, informatikai és kom-
munikációs eszközök kisebb mennyiségben 
szükségesek – arányaiban kisebb költséggel 
járnak. Ehhez hozzáadódik természetesen a 
kezelő/üzemeltető állomány elérhető létszám-
csökkenésből adódó költségmegtakarítás is. 
Ezen megoldásnak természetesen nemcsak 
anyagi, hanem szakmai szempontjai is vannak. 
Így például harcászati szintű alkalmazás esetén 
egy felfedett forgalmazás esetén a zavarási fel-
adat késlekedés nélkül megkezdhető. Az egy 
eszköz – két funkció megvalósításának lehe-
tőségét biztosítja a szoftverrádió technológia.

A SZOFTVERRÁDIÓ TECHNOLÓGIA 
ALAPÚ ELEKTRONIKAI HADVISE-
LÉSI ESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSE 

ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ADATOK

Az SDR alapú rádiófelderítő és rádiózava-
ró feladatra egyaránt képes EHV állomás 
hatékony működéséhez számos, különböző 
típusú adat biztosítása szükséges. Az adatok 
csoportosítását a felhasználás célja alapján 
végzem el, majd a már csoportosított adato-
kat vizsgálom meg további szempontok (pl. 
a kommunikáció lehetséges iránya) alapján.

A régebbi típusokkal kapcsolatban példa-
ként említeném a Prizma rendszert, amely 
magában foglalta a számítógépes berende-
zés-vezérlést, automatizált irányítást és harc-
vezetést, a digitális és hanginformáció átvi-
telt és térinformatikai alrendszert. [8] 

A szoftverrádió koncepció alkalmazása 
további adattípusok továbbításának szüksé-
gességét hozta magával. Ezek elsődlegesen a 
kitelepített helyzetben is végrehajtható szoft-
verfrissítés (vagy szoftvermódosítás) illetve 
a rádiózavarás és a rádiófelderítés üzemmó-
dok közötti váltás végrehajtására vonatkozó 
parancsok. Fontos kiemelni, hogy a hatékony 

működéshez a most meghatározásra kerülő 
adatok legpontosabb verzióját kell az eszkö-
zök számára elérhetővé tenni. Nem szabad 
azt sem elfelejteni, hogy a számos további 
alkalmazással készített adat is az adatbázis 
részét képezheti, amely lehet például térin-
formatikai7 rendszerrel készített térkép, vagy 
egyéb kép, fi lm. Ezen adattípusok továbbí-
tása megnöveli az adatforgalmat és az adat-
átvitelhez szükséges kisugárzási időt, így a 
szembenálló fél rádiófelderítése számára is 
könnyebben felderíthetővé válik eszközünk.

Az egyes állomások esetében számos, a 
harcfeladattal és az állomás üzemeltetésé-
vel kapcsolatos adat továbbítása szükséges. 
A csoportosítás többféle szempont szerint 
is elvégezhető, én az alábbi csoportosítást 
azért tartom ebben az esetben megfelelően, 
mert a későbbiekben könnyen elemezhető az 
adatforgalom iránya, a várható adatforgalom 
időtartama. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
az MH rendszerében korábban alkalmazott 
EHV eszközök is képesek voltak a lent felso-
rolt adattípusok némelyikének továbbítására, 
azonban nem ilyen komplex rendszerben.

1. ábra: Adatok csoportosítása 8

7 Geographic Information System, GIS
8 Saját szerkesztésű ábra.
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Harcfeladattal kapcsolatos adatok:
• rádiófelderítő üzemmód: Ebben az eset-

ben esetén a mért adatok továbbítása 
történik a központ felé. A felderített kisu-
gárzó eszközök jellemző paramétereinek 
központ felé történő lehető legkorábbi 
továbbítása több célból is szükséges. Egy-
részt a csapatok önvédelme szempontjá-
ból fontos információt szolgáltathat, ha 
például a közeledő ellenséges csoport tag-
jai kommunikálnak egymás között. Ezen 
információ a második fejezetben már is-
mertetett elvek alapján lehet harci infor-
máció, mint elektronikai támogató infor-
máció, ami a saját csapataink önvédelme 
érdekében rövid időn belül felhasználásra 
kerül például tüzérségi tűz alapjaként il-
letve behelyezve a parancsnoki döntésho-
zatali rendszerbe, mint SIGINT informá-
ció, később is felhasználásra kerülhet. Azt 
nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy 
napjaink fejlett rejtjelezési technikái miatt 
a rejtjelezett üzenetek megfejtése hosszú 
időt vesz igénybe, és nem biztos, hogy a 
ráfordított energia arányban lesz az infor-
máció értékével, illetve a megfejtés ide-
jén már lehet, hogy el is avult. A központ 
számára továbbított információ bekerül a 
rendelkezésre álló adatbázisokba illetve 
megfelelő megerősítés esetén az elektro-
nikai harcrend (Electronic order of battle, 
EOB9) is pontosításra kerülhet;

• rádiózavaró üzemmód esetén a zavarási 
paraméterek vétele történik a központ-
tól majd pedig az elektronikai zavarás 
végrehajtása a szembenálló fél eszközei 
irányába. A zavarási paraméterek között 
szerepelnek a zavarandó adó műszaki jel-
lemzőivel kapcsolatos adatok (frekvencia, 

9 A SIGINT tevékenység produktuma, az elektronikai 
harcrend minden részletet tartalmaz az ismert 
elektronikai kisugárzó eszközökről a felelősségi 
területen belül, a szemben álló valamint a semleges 
erők vonatkozásában.

impulzus adatok, stb.), az adó telepítési 
helyével kapcsolatos adatok valamint a 
zavarás módjára (időtartam, a zavart adó 
kisugárzása időszakos ellenőrzésének üte-
mezése). Természetesen a zavarási para-
méterek között megadott frekvenciákat a 
felelős szervezeti elemeknek egyeztetni 
kell a Korlátozott Frekvenciák Jegyzéké-
vel (Restricted Frequency List – RFL) és 
fi gyelembe kell venni az abban foglalta-
kat;

• távvezérlési parancsok: az állomásnak 
képesnek kell lennie a kezelő távollété-
ben távvezérelt üzemmódban is működni. 
Napjaink fejlett technológiai megoldásai 
minden fennakadás probléma nélkül le-
hetővé teszik a megoldást, azonban fi gye-
lembe kell venni azt, hogy ezen parancsok 
továbbítása, feldolgozása, végrehajtása 
további elemek beépítését, alkalmazását 
teszik szükségessé;

• kezelő által történő üzemeltetés során fel-
használandó adatok, pl. más mérőpont ál-
tal felfedett elektronikai kisugárzó eszköz 
paraméterei (pl. adat, térképes megjelení-
téshez megfelelő fájlformátum): amennyi-
ben a kezelő az állomásnál tartózkodik, 
számos olyan adattípus továbbítására is 
szükség lehet, amely távvezérelt üzem-
módban nem szükséges. Ilyen adatok 
egyike a térképes megjelenítéshez szüksé-
ges adatfájl továbbítása, amely a központ 
által küldött, más mérőállomások által 
felfedett kisugárzó eszközök telepítési he-
lyét, a láthatóság és a Fresnel zónák elem-
zését is tartalmazhatja. A térképes meg-
jelenítés sok esetben segítséget nyújthat 
a kezelő számára bizonyos események, 
objektumok kiszűrésében. Az ilyen jelle-
gű adatok, információk továbbítása nem 
az SDR alapú EHV rendszer sajátossága, 
azonban az MH rendszerében korábban il-
letve jelenleg alkalmazott rendszerek nem 
rendelkeznek ilyen képességgel;
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2. ábra: Láthatóság illusztrálása 
a Global Mapper v16 programmal [9]

Üzemeltetéssel kapcsolatos adatok:
Ezen paraméterek továbbítása leginkább a 
távvezérelt üzemmódban történő - tartós - 
üzemelés biztosításához szükségesek. Ezen 
adatok két csoportba oszthatóak:
• az állomás üzemi paramétereinek továb-

bítása (üzemi hőmérséklet, áramforrás 
töltöttségi helyzete, hajtóanyagok helyze-
te, stb.);

• őrzés-védelemmel kapcsolatos adatok to-
vábbítása (kihelyezett szenzorok, kamera-
képek);

• szoftverfrissítés.

Az előbb meghatározott adatok további 
elemzése szükséges, például a kommuniká-
ció iránya alapján, a továbbított adat meny-
nyisége vagy a kisugárzás időtartama szerint.

A korábban meghatározott adatforgalom 
további, például irány szerinti elemzése azért 
fontos, mivel a szembenálló fél az általunk 
kisugárzott jelek alapján tudja megállapí-
tani a helyzetünket. A honi támogatás ke-
retén belül történő kisugárzás alapján csak 
valószínűsíthetik a kitelepülésünket, pontos 
helyzetünk csak számítások alapján kerülhet 
kikövetkeztetésre. Amennyiben a kisugárzás 
tőlünk ered és azt felfedik, még ha az infor-

mációtartalmat nem is képes az ellenfél meg-
fejteni, akkor is birtokába kerülhet települési 
helyünknek. Ez kiemelten igaz az elektro-
nikai zavarás megvalósítása során, hiszen 
ebben az esetben rövidebb-hosszabb idejű, 
nagy teljesítményű, sok esetben nagy sávszé-
lességű zavarójel kisugárzása történik.

A következő ábrán a fent meghatározott 
adatok továbbítását mutatom be.

3. ábra: A szoftverrádió technológiára épülő 
elektronikai hadviselési állomások közötti 

információáramlás irány szerinti elemzése10

Az adatok elemzését végre lehet hajta-
ni például a kisugárzott adat mérete vagy a 
kisugárzás időtartama szerint is, azonban 
egyértelműen látható, hogy felfedhetőség 
szempontjából az elektronikai zavarás a leg-
lényegesebb, az állomás irányából induló 
kisugárzás. Az ez alapján történő felfedés el-
len többféle módon védekezhetünk, például 
zavarási grafi kon szerinti üzemeltetéssel és 
gyakori áttelepítéssel.

Az állomások egymás közötti kommuni-
kációja nem tervezett, mivel az egyes állo-
mások által megszerzett információ először a 
központba kell, hogy beérkezzen és csak az 
ellenőrzést és jóváhagyást követően kerülhet 
be az adatbázisba és így a többi felhasználó-
val történő megosztásra.

10 Saját szerkesztésű ábra.
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A SDR ALAPÚ EHV ESZKÖZÖK 
MŰKÖDTETÉSE ÉRDEKÉBEN 

SZÜKSÉGES ADATOK TÁROLÁSA 
ÉS AZOKHOZ TÖRTÉNŐ 

HOZZÁFÉRÉS

Az előző fejezetben meghatározott, a harcfel-
adattal kapcsolatos adatokhoz történő hozzá-
férést úgy biztosíthatjuk a legegyszerűbben, 
ha azt valamilyen, valamennyi eszköz szá-
mára egységesen értelmezhető formátumú 
adatbázisban tároljuk. Ebben az adatbázisban 
letárolásra kerülhetnek a működéshez szük-
séges adatok is, azonban nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy a szoftverrádió technológia 
előnyét jelentő, nagy fontosságú, azonnali 
beavatkozást meghatározó parancsok (pl. 
üzemmód váltás, műszaki állapottal kap-
csolatos távvezérlési parancsok) továbbítá-
sa nem szenvedhet késést. Napjaink fejlett 
technológiája lehetővé teszi, hogy ne csak 
számszerű adatokat tartalmazó fájlokat to-
vábbítsunk, de képeket, videókat is csatolha-
tunk az adatbázishoz, így is segítve a kezelők 
munkáját. Azonban fi gyelembe kell venni azt 
is, hogy az adatok egy részének felhasználása 
csak a kezelő jelenléte esetén történik meg. 
Erre egy példa az adatbázisban szereplő, 
már ismert kisugárzó eszközök megjeleníté-
se térképen. Számos adatbázis típus elérhető 
az elektronikai hadviselés vonatkozásában, 
azonban a szoftverrádió alapú eszköz vagy 
eszközrendszer vonatkozásában egy, a ko-
rábbiaknál sokkal komplexebb, az eszköz 
vagy a hálózatba kötött eszközrendszer által 
állandóan elérhető és folyamatosan frissített 
adatbázisra van szükség.

Fontos szempont az is, hogy a már létező 
adatbázisokkal történő kompatibilitást vagy 
az adatok átkonvertálását is meg kell olda-
nunk. Ilyen adatbázis például az elektronikai 
harcrend11, melyet a SIGINT tevékenység 
alkalmazásával hozunk létre illetve a NATO 

11 Electronic order of battle, EOB

kisugárzó eszközök adatbázisa12, a műve-
leti területre vonatkozóan a szövetségesek 
részéről átadott vagy rendelkezésünkre álló 
saját adatbázis. Ezen adatbázisok nem esz-
köz specifi kus adatbázisok, általánosságban 
vagy az elektronikai harcrend esetében egy 
adott területre vonatkozóan tartalmazzák a 
különböző eszközök paramétereit. Fontos az, 
hogy ebben az esetben csak paraméterekről 
beszélünk, nem a működést befolyásoló pa-
rancsok, szoftverfrissítések vagy azok vég-
rehajtásáról informáló jelentések egy helyen 
történő elérhetőségéről.

Véleményem szerint egy újabb, a csak a 
szoftverrádió technológián alapuló elekt-
ronikai hadviselési eszközökre vonatkozó 
adatbázis bevezetése nem célszerű, inkább 
valamely már korábban is alkalmazott adat-
bázis kiegészítése, továbbfejlesztése indo-
kolt. A korábbiakban alkalmazottakhoz ké-
pest az újonnan kialakítandó adatbázisban 
rejlő különbség leginkább a szoftverrádió 
technológia alkalmazása érdekében szüksé-
ges többlettartalomban (pl. üzemmód váltás, 
műszaki állapottal kapcsolatos távvezérlési 
parancsok) jelenik meg. Természetesen eb-
ben az esetben azonban már szükséges an-
nak biztosítása, hogy a különböző szinteken 
megjelenő alkalmazók, kezelők különböző 
lekérdezésre legyenek jogosultak, például 
annak visszaellenőrzésére, hogy egy-egy ál-
lomás letöltötte-e az adott szoftverfrissítést 
vagy parancsot, illetve annak végrehajtása 
megtörtént-e.

Természetesen egy ilyen adatbázis kialakí-
tása nem egyszerű feladat, azt gondos terve-
zés kell, hogy megelőzze annak érdekében, 
hogy az előző bekezdésekben foglalt vala-
mennyi szempont érvényesüljön és az adat-
bázisban tárolt adatok az érintett rendszerek 
számára valóban elérhető legyen. A tervezés 
során az információbiztonság három alap-

12 NATO Emitter Database, NEDB
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pillérét - Bizalmasság – Sértetlenség – Ren-
delkezésre állás - fi gyelembe véve várhatóan 
üzembiztosan leszünk képesek üzemeltetni 
az adatbázist.

A kezelendő adatok elemzésével tudjuk 
elkészíteni az adatbázissémát, ami igazá-
ból a struktúrát jelenti. A tervezés folyamán 
az alábbi elvi vázlaton látható valamennyi 
elem feladatát és az ahhoz kapcsolódó köve-
telményt képesek vagyunk meghatározni. A 
tárkezelő a tárhelyről beolvassa az adatokat 
a tárhelyről, illetve kérés esetén módosítja 
is azokat. A lekérdezés feldolgozó kezeli az 
adatlekéréseket valamint továbbítja a módo-
sítási kéréseket a tárkezelő felé. A tranzakció 
– kezelő feladata az egy időben futó lekéré-
sek, módosítások szinkronizálása. A lekér-
dezés az adatok lekérésére vonatkozik. A 
módosítás a tárhelyen tárolt adatok megvál-
toztatására irányuló kérést, míg a sémamó-
dosítás az adatbázis sémájának módosítását 
jelenti. [10]

4. ábra: Egy adatbázis rendszer főbb elemei [10]

Ahhoz, hogy a fenti séma alapján kiala-
kított adatbázis működőképes legyen, azt a 
saját, a szoftverrádió technológia előnyeit is 
feldolgozó elvárásaink szerint kell kialakíta-
ni. Az adatbázis elérhetőségét a több külön-

böző eszköz illetve rendszer számára eltérő 
mértékben kell biztosítani. Az adott művelet 
támogatása érdekében kialakított koordináló 
szerv (pl. Elektronikai Hadviselési Koordiná-
ciós Részleg13, Rádióelektronikai Felderítő és 
Elektronikai Hadviselés Műveleti Központ14, 
Elektromágneses Tevékenységet Koordináló 
Törzs15) számára teljes egészében elérhetőnek 
kell lennie, míg a végrehajtó szervezeti elem-
nek, állomásnak csak a saját magára és a kör-
nyezetére vonatkozó információkra lehet/van 
szüksége. A lekérdezés rendszerét úgy kell ki-
alakítani, hogy az egyrészt az egyes állomások 
részére távvezérelt üzemmódban is elérhető 
legyen, másrészt a kezelő jelenléte esetén a ke-
zelő hozzáférhessen az adatbázishoz és abból 
például a videó vagy GIS fájlok vonatkozásá-
ban letöltéseket hajthasson végre. A módosítás 
a tárhelyen tárolt adatok megváltoztatására 
irányuló kérést, míg a sémamódosítás az adat-
bázis sémájának módosítását jelenti, esetünk-
ben például újabb adatkategória megjelenít-
tetését az adatbázisban. Fontos az, hogy ezen 
változtatások végrehajtása csak az adatbázi-
sért felelősként kijelölt szervezeti elem (pl. 
elektronikai hadviselési koordinációs részleg, 
magasabb szintű elektronikai hadviselési szer-
vezet, stb.) jóváhagyásával történhessen meg. 
Annak érdekében, hogy a szoftverrádió tech-
nológián alapuló elektronikai hadviselési esz-
közök érdekében kialakításra kerülő adatbázis 
megbízhatóságát, naprakészségét folyamato-
san biztosíthassuk, számos egyéb feltételt is 
teljesítenünk kell. Ezek többek között például 
a folyamatos naplózás, a redundancia bizto-
sítása, vagy az adatok folyamatos mentése 
szerepel.

13 Elektronikai Hadviselési Koordinációs Részleg, 
Electronic Warfare Coordination Cell, EWCC.

14 Rádióelektronikai Felderítő és Elektronikai Had-
viselés Műveleti Központ, SIGINT and Electronic 
Warfare Coordination Cell, SEWOC

15 Elektromágneses Tevékenységet Koordináló Törzs, 
Electromagnetic Battle Staff, EMB

Sémamódosítások Lekérdezések Módosítások

Lekérdezés
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Adatok, Metaadatok

Tranzakció-
kezelő
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AZ ADATBÁZISHOZ 
TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS 

MÓDJAINAK VIZSGÁLATA

Az adatbázishoz történő hozzáférés érdeké-
ben az adatátviteli mód az elrendelt feladat 
függvényében többféle is lehet. Alapvetően 
biztosítani kell azt, hogy műveleti területre 
kitelepítve és a saját bázisunkon is egyaránt 
hozzáférhető legyen az eszköz számára a 
legfrissebb adatbázis. Azonban a műveleti 
területen történő hozzáférés biztosításának 
kritériumai sem egyformák, hiszen egy mű-
holdas kapcsolat létrehozása a menet közbeni 
kommunikációt nem minden esetben teszi le-
hetővé, viszont lehetséges, hogy a megállást 
és az antenna rendszer telepítését a bizton-
sági helyzet gátolja meg. A kommunikáció 

biztosítására többféle lehetőség is a rendelke-
zésünkre áll, a korábban ismert megoldások 
mellett folyamatosan jelennek meg újabb és 
újabb lehetőségek.

Az adatbázis részben minősített adattartal-
ma miatt a Magyar Honvédség informatikai 
rendszerében olyan megoldást kell találni, 
vagy amennyiben már alkalmazandó mód-
szer még nem elérhető, akkor kialakítani, 
ami lehetővé teszi ezen adatok elérését, az 
adatbázisból történő lekérést, abban a kezelő 
által történő keresést. Az előző fejezetekben 
meghatározott szempontok szerint kialakított 
elektronikai hadviselési adatbázis elérhetősé-
ge biztosításának legegyszerűbb módszere, 
ha azt webes alapokon tesszük elérhetővé az 
egyes felhasználók, állomások vagy rendsze-
rek számára.

5. ábra: A szoftverrádió technológiára épülő elektronikai hadviselési állomások 
közötti adatátvitel típusai*

* Saját szerkesztésű ábra.
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Az adatbázishoz történő hozzáférés alapja 
a többrétegű (multitier) webes alkalmazások 
esetében a kliens oldali felhasználói réteg 
(Front End) és a szerver oldali prezentációs 
és logikai réteg (Middleware) közötti adatát-
viteli út kiépítése. Ezen adatátviteli út nagy-
ban függ az állomások pillanatnyi helyzeté-
től, melyet az alábbi ábrán szemléltetek. [11] 

Az adatátviteli utakkal kapcsolatban fel-
vetődik napjaink egyik leggyakrabban em-
legetett információtárolási lehetőségének, a 
felhő alapú rendszerek alkalmazhatóságának 
kérdése is. Megfelelő felhő infrastruktúra 
esetén ez azonban nemcsak adattárolásra, 
hanem bizonyos műveletek végrehajtására 
is lehetőséget adhat. Esetünkben vizsgálható 
ezen rendszer alkalmazhatósága, fi gyelembe 
véve, hogy már más hadseregek is foglakoz-
nak ezen kérdéskörrel. A rendszer tényleges 
kialakítása és képessége a szolgáltatási mo-
delltől valamint a telepítési modelltől függ. A 
telepítési modell kiválasztása az egyszerűbb 
feladat, mivel esetünkben a „Magán számí-
tási felhő (Private cloud)” kialakítása indo-
kolt, ahol a felhő infrastruktúra kizárólag egy 
szervezet számára érhető el. A szolgáltatási 
modell kiválasztása már nagyobb tervezést 
igénylő feladat, hiszen a felhő-infrastruktú-
ra vonatkozásában a lehetséges szolgáltatási 
modellek különböző szintű hozzáférést jelen-
tenek a rendszerhez, amely számos biztonsá-
gi kérdést vet fel. [12]

Az SDR alapú elektronikai hadviselési 
állomások adatokkal történő feltöltése alap-
esetben a bázison/központban folyik, majd 
megtörténik az állomás kitelepítése. A mű-
ködés közben szerzett vagy generált adatok 
továbbítása pedig erről a telepítési helyről 
történik a központ irányába, az üzemmóddal 
illetve távvezérléssel kapcsolatos adatok to-
vábbítása pedig a központtól az állomás irá-
nyába. Ezek alapján egyaránt fi gyelembe kell 
venni a vezetékes és vezeték-nélküli adatátvi-
teli módokat is, amelyek alkalmazását az át-
hidalandó távolság függvényében választunk 

meg. Esetünkben szükség van egy viszony-
lag kis távolságú adatátvitel megvalósítására, 
amelyhez használhatunk vezetékes vagy kis 
hatósugarú vezeték-nélküli megoldásokat, 
míg a telepített állomással történő kommu-
nikáció esetében már csak a vezeték-nélküli 
megoldásban gondolkodhatunk.

A központban történő adatfeltöltés esetén 
természetesen választhatjuk a jól bevált mód-
szereket, amelyeket napjaink elektronikai 
eszközeinek programozásakor is alkalma-
zunk, így például:
-  Kis távolságú adatátvitel:
Vezetékes:
• RS-232 interfész;
• USB csatlakozófelület;
• árnyékolatlan sodrott érpárú (Unshielded 

Twisted Pair, UTP), árnyékolt sodrott ér-
párú (shielded twisted-pair, STP) vagy a 
COREL szabványú FTP (Fóliázott sodrott 
érpár, Folied Twisted Pair, FTP) kábelek. 
[13]

Vezeték-nélküli:
• Wi-fi ;
• Bluetooth.
Ezen vezetékes és vezeték-nélküli adatát-
viteli módokra, mivel az adatforgalom honi 
területen vagy védett térben történik, alapve-
tően a gyors és zavarmentes végrehajtás lesz 
a jellemző.
• Nagy hatótávolságú vezeték-nélküli átvi-

teli módok:
• VSAT műholdas kapcsolat, amely biz-

tosítja a különböző műveleti területekre 
kiküldött alegységek részére a szükséges 
híradó és informatikai (MH Intranet és 
Internet) szolgáltatások meglétét. Ki kell 
hangsúlyozni, hogy ebben az esetben a 
polgári szolgáltatón keresztül valósul meg 
az adatforgalom, melynek kereteit szerző-
dés szabályozza. [14] 

• harcászati internet, amely a polgári fel-
használású internethez hasonló műkö-
dési elven, azaz az internet protokollok 
(Internet Protocol, IP) kommunikációján 



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA112

alapul. A fejlesztések során megjelentek 
a kombinált hang és adatátvitel mellett a 
szenzoradatok, álló és mozgókép továb-
bítására képes, GPS vevőkkel rendelkező 
rádiórendszerek. A végrehajtói szinteken 
lévő eszközök és vezetési pontok közötti 
összeköttetést tábori híradórendszer biz-
tosítja, míg a műveleti központok közöt-
ti kapcsolat valamely polgári szolgáltató 
rendszerén kerül biztosításra, amely eb-
ben az esetben is felvet néhány biztonsági 
kérdést. [15] [16]

• mikrohullámú adatátvitel, amelynek ese-
tében a nagyobb sávszélesség biztosítása 
érdekében viszonylag magas vivőfrekven-
ciára van szükségünk. A szakasztávolságra 
a mikrohullámú rendszerek átviteli közegé-
nek nyitottsága negatívan hat, az esetleges 
interferencia fokozottan jelentkezik csök-
kentve a szakasztávolságot. [17]

• számos, egyéb rádiókapcsolat megol-
dás létezik a korábban már ismertetett 
Bluetooth is Wi-fi  megoldásokon kívül, 
melyeket különböző szabványok írnak le. 
Ezen módokra jellemző paramétereket a 
6. számú ábra tartalmazza, azonban ki kell 
hangsúlyozni, hogy ezen adatátviteli kap-
csolatok elérhetősége erősen területfüggő, 
számos, az infrastruktúra szempontjából 
kevésbé kiépített területen (pl. Afganisz-
tán, Irak) nem is mindegyik érhető el.

A fenti elemzésekből egyértelműen látha-
tó, hogy számos vezetékes és vezeték-nél-
küli megoldás elérhető. Nehéz kiválasztani 
az egyértelműen jó megoldást, mivel vala-
mennyi esetben további elemek beépítésére 
vagy képességek kialakítására van szükség. 
Ahhoz, hogy ezen rendszerek alkalmazásra 
kerülhessenek, sok esetben a katonai csopor-

6. ábra: Rádiós hozzáférési technológiák [18]
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tosításnak kell kialakítani a megfelelő hálóza-
ti rendszert és az ahhoz szükséges elemeket 
telepíteni. Példaként emelném ki a WIMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) technológiát, amely alapvetően pol-
gári szabvány, azonban az 5 GHz-es NATO 
IV-es sáv is a defi niált frekvenciák között sze-
repel. A képességek között jelentős tényező 
az adatátviteli módokhoz tartozó különböző 
biztonsági rendszerek és eljárások biztosítása, 
amelynek jelentős anyagi és technikai erőfor-
rásigénye van. Mivel sok esetben polgári szol-
gáltató rendszereinek igénybevételével törté-
nik az adatforgalom továbbításának egy része, 
ez jelentős biztonsági problémákat is felvet. 
Ez igaz a felhő alapú rendszerek esetében is, 
ahol a kriptográfi a alkalmazása sem old meg 
minden felvetődő biztonsági kérdést.

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

A szoftverrádió technológiára épülő elekt-
ronikai hadviselés eszköz vonatkozásában 
vizsgáltam az adtok biztosításának aspektu-
sait, melynek során az alábbi következteté-
sekre jutottam:
• a továbbított adatok a szoftverrádiós tech-

nológián alapuló elektronikai hadviselési 
eszközök esetében kibővülnek a koráb-
ban alkalmazott elektronikai hadviselési 
eszközökhöz képest, így növelve a továb-
bításhoz szükséges adásidőt illetve ezzel 
a felfedés lehetőségét a szemben álló fél 
számára;

• alapvetés az, hogy az adatok elérhetőségét 
a kitelepített állomások számára folyama-
tosan biztosítani kell, azonban ez a szoft-
verrádió technológia alapú elektronikai 
hadviselési eszközök esetében kiemelten 
fontos azért, hogy a szoftverfrissítés (vagy 
szoftvermódosítás) illetve a rádiózavarás 
és a rádiófelderítés üzemmódok közötti 
váltás végrehajtására vonatkozó paran-
csok biztosan és késlekedés nélkül továb-
bításra kerülhessenek;

• az adatok biztosításának egyik legegy-
szerűbb módja egy komplex elektronikai 
hadviselési adatbázis kialakítása és az ab-
ban tárolt adatokhoz történő hozzáférési 
jogosultság szintek szerinti beállítása. Az 
üzembiztosságot nagymértékben növeli, 
ha az előző pontban kiemelt adatok nem-
csak az adatbázishoz történő hozzáférés-
sel, hanem valamely más kommunikációs 
csatornán keresztül is biztosításra kerül-
nek;

• az adatbázis kialakítását gondos tervezés 
kell, hogy megelőzze. A hatékony mű-
ködtetés érdekében a szintenként meg-
határozott hozzáférési jogok mellett meg 
kell határozni az egyes szintek feladatát, 
például a módosítások végrehajtása vonat-
kozásában.

• az állomás üzemeltetéséhez szükséges 
adatok számos átviteli módszerrel biz-
tosíthatóak az állomás részére. Vélemé-
nyem szerint itt sok esetben akadályba 
ütközhetünk, mivel a katonai rendszerek 
esetében egyértelműen kijelenthető, hogy 
az adatátviteli utak egy részénél polgári 
szolgáltatók rendszerei kerülnek felhasz-
nálásra, amely kisebb nemzetek vagy inf-
rastruktúra vonatkozásában kevésbé fej-
lett területek esetén az üzemeltető katonai 
szervezet számára nagyobb terhet ró;

• a szoftverrádió technológián alapuló 
elektronikai hadviselési rendszerek eseté-
ben is fontos, hogy a technikai újításokat 
alkalmazni kell. Ezek egyike például a fel-
hő alapú rendszerek alkalmazása, amely-
nél azonban jelentős biztonsági kockáza-
tok merülnek fel. A kockázatok nagy része 
a megfelelő információvédelmi eszközök 
alkalmazásával (például kriptográfi a) ki-
küszöbölhető, azonban ebben az esetben 
is számolnunk kell a polgári szolgáltatók-
kal kapcsolatban az előző pontban már 
említett hátrányokkal, kiemelve azt, hogy 
akár a saját adataink is elérhetetlenné vál-
hatnak.
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A differenciált döntési mechanizmusok elem-
zését megelőzően az értekezésben használt 
alapfogalmak fogalmi meghatározását tartom 
szükségesnek, ugyanis a konvencionális dön-
téselmélettel ellentétben a döntési folyamat 
résztvevői között megbúvó egyéniség jegyek 
kiemelt jelentőségét emelném ki a produk-
tum szempontjából. A hipotézisemet arra ala-
pozom, hogy az egyén szocializációja során 
elsajátított viselkedési szabályok, normaösz-
tönössé válása révén alapvetően már kihat-
nak a döntés előkészítés komponenseire, így 
közvetve a döntésre melyből adódik maga a 
differenciáltság.

A döntés: „Döntéselmélet és módszertan”1 
szerint formálisan, választást jelent alter-
natívák között, ahol az alternatíva legalább 
két különböző cselekvési, választási lehető-
ségre terjed ki, melyben a nem-cselekvés is 
a lehetőségek közé tartozik. A döntés olyan 
objektív kényszer, amelynek tünete, a prob-
léma forrása a célok és az adottságok közöt-
ti ellentmondás. A döntés minden esetben 
jövőorientált irányultságot fejez ki a jelenben.

1 http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/nagy.zsolt/Documents/
Vezet%C3%A9s,%20szervez%C3%A9s;%20Me-
nedzsment/ Dontes.doc.

A döntési folyamat szakaszai:2

2 http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/nagy.zsolt/Documents/
Vezet%C3%A9s,%20szervez%C3%A9s;%20Me-
nedzsment/ Dontes.doc.

VIDOVENYECZ PÁL SZÁZADOS:
A KATONÁK DIFFERENCIÁLT 

DÖNTÉSI MECHANIZMUSAINAK ELEMZÉSE

A differenciált döntési mechanizmusok elemzése során a döntés előkészítés komponen-
seire, azok ok okozati összefüggéseire, továbbá az egyén szocializációja során bevésődött 
internalizációkkal1 párhuzamba állított differenciált döntési mechanizmusok fontosságáról 
kívánok értekezni.

1 Viselkedési szabály elsajátítása, valamely normaösz-
tönössé válása.
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A döntési folyamat résztvevői:3

Checkland4 a döntési folyamat résztvevőinek a 
következő lehetséges szerepeit különítette el:
• megbízó, aki tudni vagy tenni akar valamit 

a probléma megoldása érdekében
• döntéshozó, aki az adott rendszer tartal-

mát, tevékenységeit, felépítését meg tudja 
változtatni, rendelkezik az ehhez szükséges 
erőforrásokkal

• problémagazda, aki a helyzetet tarthatat-
lannak érzékeli, és szeretné, hogy valami 
történjen a probléma megoldása érdeké-
ben, szükségszerűen nincs elképzelése ar-
ról, hogy mi is lenne a megoldás

• problémamegoldó, az a személy vagy cso-
port, aki a probléma megoldására törekszik.

Az ember társas lény:5 visszavezethetően 
arra, hogy az emberré válás rögös útján, az 
emberi hordák a deviáns viselkedésű társai-
kat, akik az emberi kapcsolatok létesítésére 
képtelenek voltak kiközösítették, vagy akár 
sorsára hagyták, így az évezredek során csak 
a társas emberi kapcsolatok létesítésére alkal-
mas „egyedek” szaporodtak. Tehát mondhatni 
a közös gondolkodás évezredes múltra tekint 
vissza, és hogy a döntések meghozatala bo-
nyolult társas kapcsolatokra vezethetőek visz-
sza.

Az alapfogalmak tisztázását követően kezd-
jük tehát a dolgok mélyére ásni mik is azok a 
tényezők, amelyek az emberi döntések hátte-
rében meghúzódnak.

Véleményem szerint a döntési folyamat 
szakaszai során az ember egyfajta megfelelési 
kényszerrel vívódik mely visszavezethető:

3 http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/nagy.zsolt/Documents/
Vezet%C3%A9s,%20szervez%C3%A9s;%20Me-
nedzsment/ Dontes.doc.

4 Peter Checkland (született: 1930, december 18.  Bir-
mingham , UK ) brit menedzsment tudós

5 Elliot Aronson: A társas lény első magyarnyelvű ki-
adás az angol 10. kiadás alapján 2008

• a család iránti lojalitásra6;
• a hivatás által megkövetelt elvárásokra;
• és az egyén belső értékrendszerének kom-

binációira;
Ezen három úgynevezett alkotó elemre mon-
danám, hogy döntéseink meghozatalában 
szignifi káns hatást gyakorolnak, ahol is a té-
nyezőket tüzetesebben fi gyelembe véve egy 
közös esszenciára lelhetünk. Amely nem más 
mint az emberi gondolkodás, melyet maga a 
fogalom meghatározás egyszerűsége ellenére, 
talán mégis a legnehezebben vagyunk képesek 
reprodukálni. 

Még a mai modern technika adta lehetősé-
gek alkalmazásával, is csak súroljuk az embe-
ri elme sokszínűségének rejtélyét, mely más 
gépies matematikai rendszerre alapozott me-
tódussal csak korlátozottan adoptálható. Ahol 
is a gépek által végzett aritmetikai műveletek 
és emberek döntési mechanizmusok legszig-
nifi kánsabb különbsége, hogy míg a gépek 
kommunikációja csak az előre deklarált fogal-
makat tudja értelmezni, addig az emberi dön-
tések minden esetben érzelmi kommunikáción 
is alapulnak.

„Emberi döntés nem létezik érzelmi meg-
határozottság nélkül.”7 Elmondható továbbá, 
hogy az érzelmi kommunikáció, mint vivő 
közeg teljeséggel átitatja a döntések megho-
zatalának szövevényes hálóját. Ebből követ-
kezően könnyen belátható, hogy a döntések 
prognosztizálása sem egyszerű feladat. Nem 
is beszélve arról, hogy a döntések vizsgálata 
során még egy további változóval is kiemelten 
foglalkozni kell - akárcsak az Einstein féle re-
lativitás elméletnél - az idővel.

Elmondható ugyanis, a döntésekről általá-
nosságban, hogy csak egy bizonyos időinter-
vallumra érvényesek. Következésképpen az 
input adatok változásai csak és kizárólag az 

6 Méltányos, igazságos, becsületes, egyenes
7 Pintér István ny. ezredes: Honvédségi Szemle 142. 

évfolyam 2014/6. szám Az érzelmi kommunikáció 
nyomában
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idő múlásával lehetségesek, így könnyen be-
látható, hogy egy meghozott döntés nem más 
csupán egy vetület, mely vetület minden alka-
lommal bizonyos szubjektív időperspektívára8 
érvényes értékelési eljárások eredménye.

Nézzük hát hogy felsorolt szempontok mi-
ért is oly fontosak a döntési folyamat szaka-
szai során.

CSALÁD IRÁNTI LOJALITÁS

A katonai döntés a Honvédségben azért is 
oly szignifi káns, mert kivételes estekben éle-
tekről is közvetlen kell tudni dönteni. Ezért 
a döntéshozatalt megelőző kiinduló feltéte-
lek - szubjektív időperspektívára érvényes 
értékelési eljárások - vizsgálata során nem 
kerülhetjük meg, hogy a katonát is alapvető-
en társas lénynek aposztrofáljuk különböző 
szintű, és jelentőségű családi kapcsolatokkal 
felvértezve. Így a katonaság fontos pillérének 
kell tekinteni a hozzátartozókkal való helyes 
bánásmódot, mely a katonák életük-árán is 
elvégzett feladatainak egyfajta kompenzáci-
ónak, és megbecsülésének a záloga lehet.

A kisarkított legnagyobb odaadáson kívül 
ellenben a Magyar Honvédség a hozzá csat-
lakozókkal szemben, egyéb elvárásokat is 
támaszt. Ugyanis aki a katonai pályára adja 
a fejét a civil pályától merőben eltérő mércé-
vel, és elvárásokkal találhatja szembe magát. 
Ebből adódik, hogy a kívülálló szemszögéből 
nézve maga a parancs iránti engedelmesség 
miért is oly nehezen elfogadható.

Így nem meglepő az sem, hogy még a ka-
tona közvetlen hozzátartozói is csak az ala-
pos „drillezés” eredményeként értik meg a 
honvédség iránti elkötelezettséget, mely so-

8 Philip Zimbardo és John Boyd 2012-ben megjelent 
Időparadoxon című könyve az ún. szubjektív időpers-
pektívákat  nevezi meg a döntéseink mozgatórugója-
ként. Ezek a nézőpontok meghatározzák gondolata-
inkat, érzéseinket, cselekedeteinket, és azt a módot, 
ahogy életünk történéseinek jelentést adunk.

rán azt is fel kell dolgozni: Miért is kell, akár 
a saját életét is kockára tenni a katonának a 
harc megvívása = szolgálat teljesítése, vagy 
rábízott katonai feladatok maradéktalan vég-
rehajtása során - közben?

A család iránti lojalitás az említetteken 
felül, azért is nagyon fontos mert általában 
elmondható, hogy minden sikeres katona 
mögött egy szerető támogató család áll.

A katona szemszögéből nézve elmondható, 
hogy a gondolatainak, érzéseinek és viselke-
désének igazodását a Magyar Honvédség el-
várásaihoz, a megszerzett konformitásának9, 
függvényében fogja végrehajtani. Az egyén 
konformitásának magját maga a család adja, 
hiszen a legtöbb ember azért mégiscsak első-
sorban a családban szocializálódott.

Fontos kérdés lehet tehát a differenciált dön-
téshozatali mechanizmusok szempontjából:
• A katonák családi állapota összefüggésbe 

hozható-e a katonai életpályával?
• Milyen nehézségei vannak azon katonák-

nak, akik a családban, és a munkahelyen 
történő egyidejű helytállás mellett dönte-
nek?

• Azok a katonák, akik csak a hivatásnak 
élnek hogyan teljesítenek az idő előre-
haladtával?

Kezdjük hát az utolsó gondolattal, a magá-
nyos élet életelemzésével. A hivatás irányába 
történő teljes átszellemülés véleményem sze-
rint csak addig tűnhet kedvezőbb ajánlatnak 
amíg az ember csak az érem egyik oldalát 
nézi. Nevezetesen amikor arra gondolunk, 
hogy az embernek szinte korlátlan ideje van 
képezni magát, nem kell senkihez igazodnia, 
és a Honvédségnél a feladatok gyors és idő-
beni eszkalálódása érdekében folyamatosan 

9 A szociológia olyan magatartásokra használja, ame-
lyek az alkalmazkodás jellemzőit mutatják.
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elvárt reakcióképesség megőrzése sem okoz 
problémát.

Ellenben az idő múlásával az üresség érze-
te minden bizonnyal felül fog kerekedni, ami 
akár az egyén munkavégzésére is kihathat. 
Ezért könnyen elérkezhet az a fordulópont, 
amikor is a kiegyensúlyozott családi élet an-
nak minden nehézsége, immáron előnyére 
válhat az egyénnek.

A családban, és a munkahelyen történő 
egyidejű helytállás sajnos manapság nem 
igazán tolerált. Gondoljunk csak a folya-
matosan betegeskedő kisgyermek ellátása 
miatt hiányzó szülőkre. Milyen indulatok 
lavináját válthatják ki a munkatársak, és a 
vezetők irányából? Továbbá a katonai élet-
pálya várható elnyúlása miatt előrevetített 
helyőrségváltások mindennaposságára mifé-
le „gyógyír” létezik? Van-e tényleg valami 
megfogható támpont, ami szavatolja, hogy 
a család a későbbiekben is családként funk-
cionáljon. Mindezek fi gyelembevételével a 
Magyar Honvédségnek nagyon is át kellene 
gondolnia hosszú távú koncepcióját a család-
támogatási rendszerrel kapcsolatosan, mivel 
a boldog család bizton tettre kész katonákkal 
örvendezteti meg a Magyar Honvédséget.

Ha a bevezetésre kerülő katonai életpálya 
modellel mégsem következik be gyökeres 
fordulat a családtámogatási rendszerben, ha-
marosan a katonák családi állapotának a ka-
tonai életpályára gyakorolt kihatásáról első 
kézből értesülhetünk valós idejű adatokkal, 
amik minden bizonnyal alá fogják támasz-
tani, hogy a család jelentősége több mint az 
bárki is gondolta volna.

A HIVATÁS ÁLTAL MEGKÖVETELT 
ELVÁRÁSOK

A Magyar Honvédség hierarchikus rendsze-
réből kifolyólag, minden szintű vezető felett 
van egy felettes, aki hivatalballépésekor alá-
rendeltjével tudatosítja saját elvárásait, mely 
által a meghozható döntések spektruma je-

lentősen behatárolhatóvá válik, ámbár mind-
ezek ellenére az egyéniség jegyek mindig is 
utat kívánnak törni.

Állításomat alapozom arra, hogy a katonai 
hivatás megköveteli bizonyos magatartási 
normák kontroll alatt tartását. Az önfegyelem 
az egyik legfontosabb ismérve a hivatását 
professzionálisan végző katonáknak, de még 
a legátszellemültebb egyén sem tudja együtt-
érzését, félelmét, és ösztöneit véka alá rejte-
ni. Ezen alapérzések kombinációi bizonyos 
élethelyzetekben tudatalatti módon befolyá-
solják a döntési mechanizmusokat, melyek 
szavatolják az egyén szabadságfokát a dön-
tései meghozatalában.

Ellenben a katonáknak a történelem során 
mindig is egyfajta ideológiával kellett azono-
sulnia ahol az engedelmesség elengedhetet-
len volt a feladatok maradéktalan végrehaj-
tása során. Az engedelmesség a szociológiai 
meghatározása szerint a behódolás egyik for-
mája,  melynek fenntartására számos prakti-
ka létezik, de a vezető lesz az aki első dönté-
sei között meghatározza hogy melyek azok a 
módszerek amelyek szavatolni fogják magát 
az engedelmességet.

Ezen kettősség az önmegvalósítás, és a 
behódolás magas fokú konformitást vonz 
magával, de nagyon is vigyázni kell a helyes 
egyensúly fenntartására, mert a túlzott behó-
dolás, „bólogató Jánosok” kialakulásához, 
míg a túlzott önmegvalósítás deviáns visel-
kedéshez vezet.

Az alá fölé rendeltségekből ugyanakkor az 
is következik, hogy a kritikát minden egyes 
katonának megfelelően tudnia kell tolerálnia, 
sőt a saját javára kell fordítania. Ezért nem árt, 
ha a katona egyfajta hárítási technikát fejleszt 
pajzsként maga köré, ugyanis a rendszer hajla-
mos az információk jelentős torzítására is.

Az információ a sok alá-fölérendeltségből 
kifolyólag többszörösen elnyelődik, hogy 
aztán az adott vezetési szint elvárásai szerint 
- sok esetben az alapinformációtól homlok-
egyenest ellenkezően - újra színre lépjen. Ez 
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minden olyan rendszerre igaz ahol nem a va-
lós idejű adatokra támaszkodnak, a döntésho-
zatal során.

AZ EGYÉN BELSŐ 
ÉRTÉKRENDSZERÉNEK 

KOMBINÁCIÓI

A személyiségeket alapvetően két csoportba 
sorolhatjuk 
• Extrovertált: a szangvinikus és a koleri-

kus. Ezen csoportba tartozókról elmond-
ható, hogy energiájukat kifelé hasznosít-
ják azáltal, hogy tevékenységekre vagy 
emberekre fektetik a hangsúlyt. Az a cél-
juk, hogy megváltoztassák a világot.

• Introvertált: a melankolikus és a fl eg-
matikus. Ezen csoportba tartozókról el-
mondható, hogy energiát befelé haszno-
sítja, gondolkodásra, elmélkedésre. Az 
extrovertáltakkal szemben az a céljuk, 
hogy megértsék a világot.

„Érzelmeink és érzelmi programjaink az evo-
lúció folyamatában alakultak ki. Darwin volt 
az első, aki felismerte az érzelmek szerepét az 
evolúcióban. A katonák számára a környezet 
veszélyekkel telített, ami elől nem tudnak ki-
térni, hivatásukból eredően vállalniuk kell a 
veszélyt. Ez esetben szervezeti kötelesség az 
érzelmi szabályozás, a tudatosság és az érzel-
mi intelligencia fejlesztése.”10

Amelynek igazolására I. világháborút meg-
járt katonák illúzióit hoznám fel példaként.

„Elhittük a lodzi győzőnek, hogy a harci 
siker nem a milliárdok, nem is a tömegek, ha-
nem az idegek kérdése. A katona eddze ide-
geit, mert a csatatéren nem csupán az ellensé-
ges fegyverek ellen kell védekezni, de olykor 

10 Pintér István ny. ezredes: Honvédségi Szemle 142. 
évfolyam 2014/6. szám Az érzelmi kommunikáció 
nyomában

a látományok ellen is. Nem egyszer a Gorgó 
regéje elevenedik meg a csatatéren.”11

Mindezek fi gyelembevételével az egyén 
belső értékrendszerének kombinációt a sze-
mélyiség jegyek, az érzelmi töltöttség, és az 
időkategóriák határozzák meg. Magáról az idő 
kategóriák jelentőségéről Boyd és Zimbardo 
2012-ben megjelent Időparadoxon című 
könyve12 ad útmutatást.

Amely arról szól, hogy minden ember 
előnyben részesít egy időkategóriát a többivel 
szemben. Azt, hogy melyiket részesíti előny-
ben, jelentősen meghatározza a család, a tár-
sadalmi közeg, az iskolázottság, és a kultúra. 
Ennek értelmében az emberek egy része, dön-
téshozatali helyzetben elsősorban az aktuális 
körülményeket mérlegelik, mások múltbeli 
szituációk felidézésével jutnak döntésre, míg 
megint mások a jövőbeli kimeneteket gondol-
ják végig.

A szerzők tovább mennek az időperspektí-
vák osztályozásával, azzal, hogy mindegyik 
kategóriát pozitív és negatív alcsoportokra 
bontják.
• Így a jelenre való összpontosítás lehet 

hedonista, ami az azonnali kielégülésre 
törekszik, mi több, kockázatot vállal, iz-
galmas ingereket keres. Ezzel szemben a 
jelenfatalista sokkal behatároltabban mű-
ködik, igyekszik kontrollálni életének tör-
ténéseit, de alapvetően abban hisz, hogy az 
élet sorsszerűen történik, és minden előre el 
van rendelve.

• A múltpozitív személy szívesen nosztalgi-
ázik és eleveníti fel a régi szép időket, míg 
a múltnegatív múltját negatívan szemléli, 
inkább az egykori kudarcokat és sikerte-
lenséget emeli ki, ha múltbeli élményeiről 
kérdezik. A bántalmak emléke miatt a jelen 
kicsúszhat kezei közül, élethelyzeteit ne-

11 http://cassovia-digitalis.eu/felsoemagyarorszag_hu?n
p=Felsoemagyarorszag&j=1915&m=1&t=1

12 Philip Zimbardo, John Boyd: Időparadoxon. 
Budapest, HVG könyvek, 2012.
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gatív szűrőn keresztül szemléli, és minden 
szituációban a rossz kimenetelt anticipálja.

• A szerzők leírják a „jövősokk” fogalmát 
is, ami a rövid idő alatt bekövetkező nagy 
mennyiségű változás következménye 
– ez pedig stresszel, szorongással és az 
énhatékonyság érzésének csökkenésével 
jár. Míg a jövőorientáltság előnyét a konk-
rét célok kitűzése és azok elérése érde-
kében végzett kemény, kitartó munkának 
aposztrofálják.

A felsorolt időkategóriák dinamikájából két 
időparadoxon rajzolódik ki – írja Zimbardo 
és Boyd (2012). Az első, hogy ezek az idő-
perspektívák befolyásolják döntéseinket 
anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. A 
második ellentmondás pedig az, hogy mind-
egyik perspektíva számos előnyös tulajdon-
sággal rendelkezik, ám ha egyikük túlsúlyba 
kerül a többivel szemben, akkor negatívuma-
ival is számolnunk kell. Ha a világot az egyik 
időperspektívából szemléljük, „időben va-
gyunk”, míg ha egy másikból, akkor „késés-
ben”; egyik perspektíva sikert, a másik ku-
darcot eredményezhet. A jó hír az, hogy ezek 
a kategóriák nem velünk születettek, hanem 
tanultak, így mindenkinek lehetősége van 
arra, hogy odafi gyeléssel változtasson szem-
léletén, és újratanulja idejének kezelését.

DIFFERENCIÁLT DÖNTÉSI 
MECHANIZMUS FONTOSSÁGA

Az értekezés legfőbb gondolata a katonák 
differenciált döntési mechanizmusainak 
az egyén szocializációja során bevésődött 
internalizációkkal történő párhuzamba ál-
lítása, melyek tudatosan vagy tudat alatt de 
közvetlen befolyással vannak a katonák dön-
téseire. Így hát felettébb fontos, hogy teljes 
egészében beazonosíthatóak maradjanak, azaz 
emberi tényezőkre lehessen őket bontani.

Az általam felvázolt személyiségjegy kom-
binációk kiegészülve az egyént ért behatások-

kal, és világnézettel egyértelműen előre vetítik 
a várható döntések kimenetelének mezsgyéjét. 
Ahol a döntések prognosztizálása azért is oly 
fontos, mert alapvetően a harc megvívására 
kell katonáinkat felkészíteni, így az ellenség 
alapos megismerése akár egy adott csata vég-
kimenetelét is befolyásolhatja.

A várható katonai döntések kimenetelének 
prognosztizálása által nyújtott előny ugyan-
akkor felveti, hogy hogyan tudjuk a szüksé-
ges adatokat reprodukálni. Amely felettébb 
bonyolult, ámbár nem lehetetlen folyamat, 
ugyanis a tényezők kimondottan élethelyzete-
ken alapszanak, melyek az idő előrehaladtával 
folyamatosan változnak, de mégis egyértelmű-
en felderíthetőek maradnak, fi gyelembe véve 
a mai kor adta lehetőségeket.A Magyar Hon-
védség szemszögéből megközelítve a differen-
ciált döntések legjelentősebb vívmányának azt 
tartom, hogy a sikeres katonai döntések meg-
hozatalát elő lehet segíteni, de ehhez mindkét 
fél szoros együttműködésére szükség van, a 
kiegyensúlyozott életvitel folytatása által az 
egyénnek, és a támogató ösztönző vezérelv be-
vezetésével a munkáltatónak van felelőssége.

Summa summarum a Magyar Honvédség 
működőképességének záloga az állományba 
lévő és csatlakozni szándékozó humán erő-
forrás helyes kezelése, amihez véleményem 
szerint a differenciált döntési mechanizmusok 
hátterében meghúzódó tényezők elfogadása 
elengedhetetlen esszencia, annak érdekében, 
hogy ne csak eltékozoljuk az emberekben rej-
lő egyéniséget.
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 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 
UKRAJNÁBAN

Ukrajna nemcsak nemzetiségileg, hanem 
felekezetileg is megosztott. Az egyes fel-
mérések eltéréseket mutatnak, ennek oka a 
felmérést végző intézmények politikai beál-
lítottságában keresendő. Nem lehet bizton-
sággal hagyatkozni ezekre az eredményekre 
az egyes keresztény közösségek jelentőségé-
nek megítélésekor. 

A Razumkov Központ 2010-es felmérése 
szerint a lakosság 68 százaléka valamelyik 
ortodox keresztény közösséghez tartozik; 7,6 
százalék görög katolikus, 1,9 százalék protes-
táns, 0,9 százalék muszlim, 0,4 százalék római 
katolikus. A megkérdezettek 7,2 százaléka egy-
szerűen kereszténynek vallja magát.

Az Ukrán Baptista Gyülekezet, pünkös-
disták, adventisták, reformátusok, evangéli-
kusok, metodisták és anglikánok jelentik a 
protestáns felekezeteket; a kárpátaljai ma-
gyar közösség adja a reformátusok jelentős 
hányadát. 

Ortodox közösségek

Ukrajna legerősebb keresztény irányzata az 
ortodoxia.1 A kilencvenes években kialakult 

1 Alfons Brüning: Ortodoxie als Element ukrainischer 
nationaler Identität. In: Thomas Bremer (szerk.): 
Religion und Nation, Die Situation und Kirche in 

ukrán ortodox egyházszakadás okán az orto-
dox közösségek egymás riválisai. Voltak kez-
deményezések a vitás kérdések megoldására, 
de az ellentétek és a tulajdonjogi viták miatt 
nem jártak sikerrel.2 Nem ritka, hogy egész 
egyházközségek térnek át az egyik ortodox 
közösségből a másikba. Ez fakadhat meg-
győződésbeli elhatározásból, vagy a helyi 
közösség és a hierarchia közötti kicsinyes né-
zeteltérésből.3 A kereszténység töredezettsé-
ge következtében a „vallási infrastruktúra” – 
templomok, kápolnák, egyházi intézmények 
– európai viszonylatban magas.4 Az ortodox 
felekezetek illetékesnek érzik magukat, hogy 
állást foglaljanak társadalmi, politikai kérdé-
sekben.5

der Ukraine. Wiesbaden, Meminger Medien Center, 
2003. 11. 14. 

2 Johannes Oeldemann: Die Ökumenischen Bezie-
hungen zwischen den Kirchen in der Ukraine. In: 
Bremer, Thomas (szerk.): Religion und Nation, Die 
Situation und Kirche in der Ukraine. Wiesbaden: 
Meminger Medien Center, 2003, 95.  

3 Taras Kuzio: In Search of Unity and Autocaphaly: 
Ukraine’s Ortodox Churches. In: Religion, State and 
Society, 1997. 4. szám, 394.

4 Dimitry Pospielovsky: The Russian Ortodox Church 
in the post-comonist Common wealth of Independent 
States (CIS). Modern Greek Studies Yearbook, 
volume 9. 1993, 236.  

5 Andrew Sorokowski: The Status of Religion in 
Ukraine in Relation to European Standards. In: 
Onys hkevych Larissa M. L. Zaleska – Maria G. 
Rewakowicz (szerk.): Contemporary Ukraine on the 
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Legjelentősebb az Ukrán Ortodox Egy-
ház Moszkvai Patriarkátus.6 A moszkvai 
patriarkátus által felügyelt közösség csak 
a felét tudhatja magáénak annak a 12 ezer 
egyházközösségnek, amely a fordulat előtt 
alá tartozott.7 A moszkvai egyházi vezetés 
Ukrajna függetlenné válása után felmérte az 
új helyzetet, és az ukrán exarchátusból lét-
rehozta a formálisan önálló egyházszerve-
zetet.8 Közösségei főképp az ország déli és 
keleti területein dominánsak, ahol a lakosság 
nagy része orosz vagy orosz ajkú ukrán.9 A 
megközelítőleg ötven püspökkel rendelkező 
közösség helyzete nem egyszerű. Igazi politi-
kai bravúr kell ahhoz – különösen a jelenlegi 
kritikus helyzetben –, hogy egyszerre felelje-
nek meg a moszkvai és a kijevi elvárásoknak.

A kiegyensúlyozott egyházpolitika ki-
alakítása a kilencvenes években Volodimir 
Sabodan metropolitára várt, aki az orto-
dox szakadás után került az egyház élére. 
Volodimirnak az ukrán államiság támogató-
jának kellett lennie, hogy az ukrán vezetés 
elfogadja. Nehéz dolga volt a közösségnek, 
mikor az ukrán nemzeti erők kerekedtek 
felül, mivel ők összhangban az ortodox ha-
gyománnyal egyrészt az egyház és az állam 
szorosabb kapcsolatát, másrészt a helyi or-
todox egyházak egyesülését képzelték el. 
Volodimir 2014-ben bekövetkezett halála 
után az utódlás kérdése az ukrán válság miatt 

Cultural Map of Europe. London, New York: The 
Shevchenko Scientifi c Society, 2009, 171–172. 

6 Ukraine’s churches. Inspiring and confusing. http://
www.economist.com/blogs/erasmus/2014/02/
ukraines-churches (Letöltés időpontja: 2014. 03. 27.)

7 Michael Hollenbach: i. m.
8 Michael Wyrwoll: Drei orthodoxe Kirchen in der 

Ukraine. Ein Land am Rande. http://www.oki-
regensburg.de/ukraina.htm (Letöltés időpontja: 2014. 
november 28.)

9 Matus Dóra: Politika a vallás színpadán. In: Kite-
kintő. http://kitekinto.hu/eia/2011/01/21/politika_a_
vallas_szinpadan/#.VG9vCvmG8_Y (Letöltés idő-
pontja: 2014. 11. 21.)

is kulcsfontosságú volt. Olyan személyt akar-
tak, aki megtalálja az egyensúlyt Moszkva és 
Kijev között. Ez „impossible mission”, hi-
szen egymásnak ellentmondó érdekeknek és 
politikai törekvéseknek kellene megfelelni. 

A püspöki szinódus Onufrie Berezovszki 
püspököt választotta meg, aki továbbra is a 
Moszkvával való egység megőrzésére törek-
szik,10 és elutasítja a párbeszédet az orosz 
ortodox egyháztól elszakadt közösségekkel. 
Berezovszkit konzervatív vezetőnek tartot-
ták, aki Ukrajna túlzott európai integrációjá-
val szemben inkább az Oroszországgal való 
szálak erősítése mellett állt.11 

A másik nagy ortodox felekezet, az Ukrán 
Ortodox Egyház Kijevi Patriarkátus sajnálat-
tal vette tudomásul az új vezető megválasz-
tását. A patriarkátus hivatalos állásfoglalása 
szerint az új metropolita melletti döntés azt 
bizonyítja, hogy a püspökök többsége azt az 
agresszív orosz doktrínát képviseli, amely 
ideológiai alapul szolgált a Krím félsziget 
megszállásához és a folyamatos kelet-ukraj-
nai agresszióhoz. Szerintük Onufrie meg-
választása a felekezetközi párbeszéd és a 
szakadás felszámolására tett lépések végét 
jelenti.12 Az egység helyreállítása azonban a 
metropolita személyénél összetettebb kérdés, 
és a kijevi patriarkátus sem járt élen, hogy 
megszűnjön az ukrán ortodox egyházat és az 
ukrán társadalmat megosztó szakadás.  

Ukrajna második legjelentősebb ortodox 
felekezete a már említett, 4500 közösséggel 
rendelkező Ukrán Ortodox Egyház Kijevi 

10 Metropolitan Onufry Berezovsky Elected as the 
Locum Tenens of the Metropolitan Diocese of Kiev. 
http://02varvara.wordpress.com/2014/02/25/
metropolitan-onufry-berezovsky-elected-as-the-
locum-tenens-of-the-metropolitan-diocese-of-kiev/8 
(Letöltés időpontja: 2014. 11. 17.)

11 Nina Achmatova: Pro-Russian Onufry new Metropo-
litan of Kiev. In: Asiannews. http://www.asianews.it/
news-en/Pro-Russian-Onufry-new-Metropolitan-of-
Kiev-31896.html (Letöltés időpontja: 2014. 11. 18.)

12 Uo. 
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Patriarkátus. Sem a moszkvai pátriárka, sem 
a többi ortodox egyház nem ismeri el. Az or-
todox egyházak isztambuli találkozója alkal-
mával arra fi gyelmeztették Filaret pátriárkát, 
hogy térjen vissza a moszkvai patriarkátus 
alá.13 A közösség vezetői az önálló, ukrán 
ortodox közösség létjogosultságát azzal in-
dokolják, hogy a nemzetiségi ortodox közös-
ségek irányítása és közigazgatása mindig az 
országhatárhoz igazodik.14 

Az egyház létrehozásánál állami szem-
pontok is szerepet játszottak.15 Az ortodox 
egyházfelfogás értelmében az egyház és az 
állam közösen felügyeli a püspökségeket, a 
parókiákat és a többi egyházi intézményt, és 
ezek működéséről együtt gondoskodnak.16 
A független állam pedig független egyház-
szervezetet tételez fel. Így az önálló Ukrajna 
létrejötte után az ukrán politikai elit szíveseb-
ben látott volna egy Moszkvától független 
egyházat, amelyet először a moszkvai pátri-
árka „áldásával” képzelték el. Filaret kifej-
tette, hogy az autokefál17 ukrán patriarkátus 
orosz ortodox alapú lenne.18 Filaret metropo-
lita azonban nem egy kvázi autonóm, hanem 
egy valódi egyházkormányzati hatalommal 
rendelkező autokefál egyházat akart. Moszk-

13 Milena Fausztova: Ortodox pátriárkák találkozója. 
http://hungarian.ruvr.ru/2014_03_06/Ortodox-patriar 
kak-talalkozoja-4691/ (Letöltés időpontja: 2014. 11. 
21.)

14 Viktor Yelensky: Religion und Kirchen in der Ukraine. 
In. Ost-West. Europäische Perspektiven. 2002,
4. szám, 266–267. 

15 Vallási hidegháború Moszkva és Kijev hitvitája: 
egyházi átok, politikai zarándokút, diplomáciai jegy-
zék. In: Hetek, 2008. 08. 15. http://www.hetek.hu/
hit_es_ertekek/200808/vallasi_hideghaboru (Letöltés 
időpontja: 2014.11. 21.)

16 Nikodemus Milasch: Das Kirchenrecht des Morgen
ländischen Kirche. Mostar. 1905. 

17 Az autokefália (Görög autokefalosz szóból, jelentése 
„saját fejű”) a keleti ortodox egyházban az a státus, 
amikor egy egyházi közösség püspöke nem tartozik 
hierarchikusan egy másik autoritás alá.

18 Kuzio: i. m.  395. 

va Filaret egyre erősödő törekvéseire nem 
átalkodott az egyházi vezető pártállami múlt-
jával és magánéleti kilengéseivel válaszolni. 
Filaret történelmi szempontokra hivatkozott, 
minthogy Kijev az orosz ortodoxia születé-
si helye és nem Moszkva. Sokáig az egység 
védelmezőjeként tüntette fel magát, de 1992 
júniusára felgyorsultak az események. Az 
Ukrán Ortodox Egyház szinódusa eltávolí-
totta Filaretet a hatalomból, és megválasz-
totta Volodimirt,  kész tények elé állítotva az 
egyházfőt: vagy elfogadja a döntést és élete 
hátralévő részét egy kolostorban tölti, vagy 
összegyűjtve a hozzá hűséges erőket szakít a 
moszkvai patriarkátussal. Az utóbbit válasz-
totta; így Moszkva elszámolta magát. Egy-
részt nem gondolta, hogy Filaret nem veszi 
tudomásul a döntést, másrészt nem feltételez-
ték, hogy a főpap előélete ellenére lesznek, 
akik követik őt.   

Ezen a ponton találkozott az ukrán ortodox 
egyház Filarethez hűséges részének és az uk-
rán autokefál ortodox egyház története. Utób-
bi Ukrajna harmadik ortodox közössége, bár 
az ortodox világ ezt sem ismeri el.19 A kom-
munista uralom az egyház működését meg-
tiltotta. Sokan Németországba menekültek, 
ahonnan később nagy számban az Egyesült 
Államokba, Kanadába vagy Dél-Amerikába 
vándoroltak. Az amerikai emigránsok létre-
hozták a „száműzetésben élő ukrán ortodox 
egyházat”. Ukrajna függetlenné válásakor a 
közösséget az Amerikában székelő Mstyslaw 
metropolita vezette, akit 1990. június 6-án a 
kijevi szinódus az autokefál egyház pátriár-
kájának választott.

A kilencvenes években szinte követhetet-
lenné váltak a belső egyházi erőviszonyok 

19 Thomas Bremer: Die orthodoxen Kirchen mit nicht-
kanonischem Status (Ukraine). In: Thomas Bremer 
– Hacik Rafi  Gazer – Christian Lange (szerk.): Die 
orthodoxen Kirchen der byzantinischen Tradition. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013,
115–120.  



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA124

és a vezetés-irányításban részt vevő szemé-
lyek.20 Az 1992 júniusában tartott összukrán 
szinóduson ellenszavazat nélkül elfogadták 
az ukrán ortodox egyház teljes autokefáliát 
követelő része és az ukrán autokefál egy-
ház egyesülését. Az egyesült Ukrán Ortodox 
Egyház Kijevi Patriarkátusban Filarat helyet-
tes pátriárka lett. Filaret 1995-ös pátriárkává 
választása után ezt a pozíciót megszüntették. 
A felekezet az egyesüléssel mind az ukrán 
ortodox egyház, mind az ukrán autokefál 
egyház tulajdonai – templomai, kolostorai, 
anyagi forrásai, szemináriumai stb. – fölött 
tulajdonjogot szerzett. 

Az egyesülést kimondó szinódussal egyet-
len probléma volt, hogy Mstyslav pátriárkát 
„elfelejtették” meghívni. Így nem volt egy-
értelmű, hogy az egyházfő mennyire állt az 
egyesülés mellett. Az ellentmondó sajtóbe-
számolókból még kevésbé lehetett tisztán 
látni. Később Mstyslav kijelentette, hogy az 
egyesülést elrendelő szinódus törvénytelen 
volt: egyrészt jóváhagyása nélkül történt, 
másrészt nem akarta, hogy Filaret legyen a 
helyettese. Az ukrán autokefál egyház püspö-
keinek és parókiáinak jelentős része eleve el-
lenezte az egyesülést. Miután pedig Mstyslav 
aggályai is nyilvánosságra kerültek, egyre 
többen nyíltan elutasították az Ukrán Or-
todox Egyház Kijevi Patriarkátussal való 
együttműködését. 

A szakadást Mstyslav halála utáni ket-
tős pátriárkaválasztás pecsételte meg. Az 
autokefál ortodox egyház 1993. szeptember 
7-én megválasztotta Dmitrij Jaremát pátri-
árkának.21 A Ukrán Ortodox Egyház Kijevi 

20 John Dunlop: The Russian Ortodox Church as an 
Empire-Saving Institution. In: Michael Bordeaux 
(szerk.): The Politics of Religion in Asia and inthe 
New State of Eurasia.  New York, 1995, 22. 

21 Mstyslav’s successor. The Ukrainian Autocephalic 
Orthodox Church, whose patriarch, Mstyslav. In: 
The Tablet. The International Catholic News Weekly, 
1993, 27.

Patriarkátus azonban Volodimir Romaniukot, 
az emberjogi aktivistát tartotta méltónak a 
posztra.22 A „szakadás” nem állt érdekében az 
erős és egységes államegyház elvét dédelgető 
kormányzatnak, de az emberjogi aktivistákat 
és az ellenzéki politikai erőket nem lehetett a 
szovjet idők módszereivel elhallgattatni. 

Volodimir Romaniuk 1995-ös halála után 
Filaretet választották a kijevi patriarkátus 
pátriárkájává. Többen kérték Filaretet, hogy 
ne induljon a pátriárkai posztért, de az 1995. 
október 25-én tartott szinóduson megválasz-
tatta magát. Ezzel hosszú időre megpecsétel-
te a két ukrajnai ortodox egyház, az Ukrán 
Ortodox Egyház Kijevi Patriarkátus és az uk-
rán autokefál egyház szakadását. 

A jelenlegi egyházi állapotokért a poli-
tikai erők is felelősek. Leonid Kravcsuk 
(1991-1994) elnök, a már említett ortodox 
egyháztani felfogás miatt mindent megtett, 
hogy létrejöjjön a független államegyház. 
Céljának megvalósítása érdekében jelentős 
előnyöket biztosított Filaret és az újdonsült 
kijevi patriarkátus számára.23 Az állami ve-
zetés a moszkvai patriarkátussal kirobbant 
vitában is a kijevi patriarkátus mellé állt. A 
vallási ügyekért felelős tanács is Filaretnek 
kedvezett, akadályozta a többi vallási közös-
ség állami regisztrációját és szabályzatának 
jóváhagyását Kravcsuk elnök próbálkozásai 
az ortodox közösségek közötti ellentéteket 
tovább mélyítették: mindennaposakká váltak 
a felekezetek közötti erőszakos villongások, 
önkényes templomfoglalások és a másik fe-
lekezet papjainak bántalmazásai. 

22 Zenon Wasyliv: The Ukranian Autochepalous Church. 
In: Lucian Leustean (szerk.): Eastern Christianity and 
the Cold War, 1945–91. New York, Tayler and Fran-
cis Library, 2010, 165. 

23 Sabrina P. Ramet: Nihil Obstat: Religion, Politics, 
and Social Change in East-Central Europe and 
Russia. Durham, North Carolina: Duke University 
Press, 1998, 274–275. 
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Kravchuk elnök és közvetlen környeze-
te elszámolta magát. Azt gondolták, hogy a 
szovjet pártállami eszközök sikerrel alkal-
mazhatók. Úgy vélték, hogy Filaret állami 
támogatása majd a többi püspököt arra ösz-
tönzi, hogy a kijevi patriarkátust válasszák. 
A püspökök jelentős része úgy határozott, 
hogy nem követik Filaretet. Így a pátriárka 
kérése ellenére a püspökök többsége részt 
vett azon a püspöki szinóduson, amely több 
intézkedés között kiközösítette őt, és minden 
papi tisztségétől megfosztotta. A szinódu-
son a püspökök jelentős része támogatta az 
autokefáliát. Filaret személye volt az egyet-
len ok, amely miatt mégsem álltak a kijevi 
patriarkátus mellé. Filaret azonban birtokolta 
az ukrán ortodox egyház anyagi javai feletti 
felügyeletet, így ellenlábasainak kiközösíté-
se után elkezdte felszentelni a hozzá hűséges 
klérust, betöltve a „megüresedett” helyeket. 
Ehhez továbbra is megkapott minden állami 
támogatást.        

Leonid Kucsma (1994-2005) elnök le-
állította a nemzeti egyház egyoldalú támo-
gatását. Határozatba foglalta az állam és az 
egyház szétválasztásának elvét. Magatartását 
nyilvánvalóan meghatározta, hogy győzel-
mét a keleti régióknak köszönhette, ahol a 
moszkvai patriarkátus a domináns felekezet. 
Kifejtette, hogy a vallásügyi tanács hibákat 
követett el, mikor a kijevi patriarkátust a töb-
bi egyházzal szemben aránytalanul támogat-
ta. Az egyes politikai erők egyházpolitikáját 
a későbbiekben is politikai beállítottságuk 
határozta meg. Amíg a nemzeti politikát foly-
tató Juscsenko a kijevi patriarkátust, addig 
Janukovics elnök a moszkvai patriarkátus alá 
tartozó ukrán ortodox egyházat részesítette 
előnyben.24

A kilencvenes években felmerült a kons-
tantinápolyi pátriárka közvetítő szerepe. 
1993-ban a kijevi patriarkátus egyik vezető 

24 Viktor Yelensky: i. m. 1. 

személyisége felkereste a konstantinápolyi 
pátriárkát, hogy az ukrán ortodox közösség 
számára autokefáliát kérjen. A pátriárka kije-
lentette, hogy erről csak akkor lehet beszélni, 
ha a három ortodox közösség egyesül. Voltak 
olyan teóriák is, hogy az ortodox közössé-
geknek a konstantinápolyi pátriárka szellemi 
vezetése alatt kellene egyesülni. Ebből sem 
lett semmi. Oka részben az orosz rosszallás, 
részben a nagyon eltérő politikai érdekek. 
Bartolomeo pátriárka úgy nyilatkozott, hogy 
az ukrajnai szakadást belső erővel kell meg-
szüntetni: „az az ukrán ortodox egyház bel-
ügye.” Valószínűleg az egyházfő nem akarta 
az orosz ortodoxiával való jó kapcsolatát sem 
veszélyeztetni.25 

A katolikus egyház

Ukrajnában a domináns görög katolikus kö-
zösség mellett a római katolikus egyház, il-
letve a számarányilag nem, de öntudatban 
annál jelentősebb örmény katolikus közösség 
is megtalálható. Amellett, hogy a katolikus 
egyháznak nézeteltérései vannak az ortodox 
közösségekkel, a rítusok26 között sem felhőt-
len a viszony; illetve az egyes rítusokon belül 
is vannak ellentétek. Ez részben a nemzeti-
ségi és a történelmi hagyományokkal, rész-
ben pedig a tulajdonjogi vitákkal függ össze. 
A katolikus egyház rítusai közül az ország 
harmadik vallási erejének számító görög ka-
tolikus egyház a legjelentősebb. A mintegy 
négymillió főt kitevő közösség 93 százaléka 
az ország nyugati részében él. 

A kommunizmus alatt a görög katolikus 
egyház illegalitásban volt, állandó üldözte-

25 A konstantinápolyi pátriárka látogatása Oroszország
ban. Teljes szöveg: http://hungarian.ruvr.ru/2010
/05/25/8414124/ (Letöltés időpontja: 2014. 12. 12.)

26 Rítus: közös egyházfegyelmi és liturgikus hagyomány-
hoz tartozó keresztény közösség. 
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téseknek kitéve.27 A Vatikán támogatásával 
jól működött az emigráns egyházszervezet, 
amelynek köszönhetően Gorbacsov és II. 
János Pál pápa 1989-es találkozója után az 
egyház gyorsan újraéledt.28 A közösség „új-
raindulása” után számos nehézség jelentke-
zett. Az egyház tagjainak fogalma sem volt a 
II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és még 
kevesebb a zsinati elvek működéséről. Szá-
mos templomot sikerült visszaszerezni, de az 
infrastruktúra teljes hiányával találták szem-
ben magukat: hiányoztak a papnevelő intéze-
tek, a teológiai könyvek; meg kellett küzdeni 
a paphiánnyal, mert a Leningrádban vagy 
Moszkvában tanult klerikusok többsége nem 
akart visszatérni a görög katolikus egyházba. 
A görög katolikussá lett papok pedig eltérő 
egyházfegyelmi koncepcióval rendelkeztek, 
mint a katolikus egyház papjai. 

Az ortodox közösségeknek nem állt szán-
dékában, hogy visszaadják az általuk hasz-
nált templomokat és épületeket. A tulajdon-
jogi kérdések a felekezetek képviselői között 
erőszakos összecsapásokhoz is vezettek. Elő-
fordult, hogy a görög katolikus közösségek, 
hivatkozva az épület eredeti tulajdonjogára, 
erőszakkal foglaltak el templomokat.29 

Tekintve a történelmi előzményeket, 
az ukrán görög katolikus egyházon belül 
sem feszültségmentes a légkör. Myroslav 
Lubachivsky nagyérsek 1991-es ungvári lá-
togatása alkalmával kifejtette, hogy az általa 
kárpátaljai ukránoknak nevezett ruszinok-
nak – a ruszin nemzetiség létét az ukránok 
sem ismerik el – az ő joghatósága alá kellene 

27 Véghseő Tamás: Útkeresések kényszerpályák között: 
görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 
1945 után. Kézirat, 269–270.

28 Alexei Krindatch: Religion and State in the Postsoviet 
Ukraine as a Factor in Regional, Ethno-Cultural and 
Political Diversity. In: Religion State and Society, 
2003, 1. szám, 51.

29 Andrew Wilson: The Ukrainians: Unexpected Nation. 
Yale University Press, 2002, 246.

tartozni.30 A Szentszék ezt elutasította, és a 
Munkácsi Egyházmegyét közvetlenül Rómá-
nak rendelte alá. 

A közösség vezetői megpróbálják a nyu-
gati keresztény hagyományhoz tartozó ele-
meket, mint a keresztút vagy a rózsafüzér 
imádság, kitörölni a vallási áhítatokból. Ez 
sokakat érzékenyen érint, mivel a görög kato-
likus egyház megszüntetése után többen nem 
az ortodox, hanem a római katolikus liturgiát 
látogatták, így több olyan liturgia és áhítat 
van, amelyhez a hívek kötődnek. 

Az erőszakos „latintalanítás” miatt Vasyl 
Kovpak görög katolikus pap 2001-ben meg-
alapította a Szent Jozafát Papi Társaságot. 
Hosszú viták után a Hittani Kongregáció ki-
közösítette. A hívek száma alig haladja meg 
a huszonötezret, de a szakadás nem tett jót a 
megosztott katolikus egyháznak.31

A két katolikus ág közötti kapcsolatot tük-
rözi, hogy a volinyi mészárlás32 hetvenedik 
évfordulója alkalmából, a római és a görög 
katolikusok együtt akartak nyilatkozatot ki-
adni. Erre végül nem kerül sor. A római kato-
likus püspökök nyílt levelet jelentettek meg, 
amelyben sajnálatukat fejezték ki, hogy a 

30 Véghseő: i. m. 292. 
31 Poland and the Ukraine: Bishop warns against the 

SSPX and Fr. Vasyl Kovpak is excommunicated. 
http://www.dici.org/en/news/poland-and-the-
ukraine-bishop-warns-against-the-sspx-and-fr-vasyl-
kovpak-is-excommunicated/ (Letöltés időpontja: 
2014. 11. 24.)

32 A terület 1795-től az Orosz Birodalom Volhíniai 
kormányzóságához tartozott, majd 1920-ban a szov-
jet–lengyel háború után Lengyelországhoz csatolták, 
mint a Volhíniai vajdaság részét. 1939 szeptembe-
rében a Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében a 
Szovjetunióhoz csatolták, majd 1939. december 4-én 
hivatalosan is létrejött a Volinyi terület. A korábban 
jelentős létszámú lengyel lakosság nagy részét depor-
tálták. A német megszállás (1941. június – 1944. ja-
nuár között) a területen tragikus következményekkel 
járt. A németek 1942 folyamán csaknem teljesen ki-
irtották a zsidó lakosságot, a megmaradt lengyeleket 
(a becslések 30 és 60 ezer fő között vannak) az UPA 
ukrán nacionalista felkelői mészárolták le. 
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közös nyilatkozat a görög katolikusok miatt 
nem született meg.33

A szentszéki követ is példátlannak nevezte 
azt az ellentétet, amely Ukrajnában a görög 
katolikus és a római katolikus egyház között 
kialakult.34

A két nagy rítus mellett az ukrán örmény 
katolikus egyházat is meg kell említeni. Hi-
vatalosan 1991. november 28-án állították 
helyre a kommunizmus éveiben beszüntetett 
örmény apostoli egyházat, amelynek egy-
házközségei jelenleg Lembergben, Kijev-
ben, Odesszában, Harkovban, Donyeckben, 
Dnyipropetrovszkban találhatók. A közösség 
székhelye Lembergben van, ahol visszakapta 
katedrálisát. A közösség a második világhá-
ború után sem volt túl nagy, napjainkra pedig 
egészen elenyészőnek számít.

A VATIKÁNI DIPLOMÁCIA 
SIKEREI ÉS KUDARCAI 

A Szentszéknek egyszerre kell fi gyelembe 
venni a katolikus egyház érdekeit, a II. Va-
tikáni Zsinat ökumenikus irányelveit, illetve 
a térségi sajátosságokat. Feladata lenne a két 
nagy katolikus rítus közötti nézeteltérések el-

33 „Az Egyház evangéliumi egységét hangsúlyozva a  
római-katolikus püspökök vágyva vágytak arra, hogy 
egy közös pasztorális levelet írjanak a görög katolikus 
püspökökkel. Néhány hónap alatt közösen dolgoztak 
a szövegén. Ennek ellenére a görög katolikusok mégis 
úgy döntöttek, hogy egy külön levelet tesznek közzé, 
mellőzvén a római-katolikus oldal javaslatait. Talán 
még korai megtenni ezt a közös lépést.” Ukrajna 
Római-katolikus Egyházának érsekei és püspökei: 
http://www.munkacs-diocese.org/hu/home/427-
ukrajna-romai-katolikus-puespoekeinek-nyilt-levele-
a-volini-tragedia-70-evfordulojahoz-kapcsolodo-
megemlekezesrl.html (Letöltés időpontja: 2014. 
05. 03.)

34 Archbishop Thomas Edward Gullickson: I want to 
become a saint. Az eredeti szöveg az ukrán „Nash So-
bor” magazinban került publikálásra. Angol fordítás: 
Areta Kovalsky. http://risu.org.ua/en/index/expert_
thought/interview/46441/ (Letöltés időpontja: 2015. 
01. 08.) 

simítása is. Ezek egyesével is nagy kihívást 
jelentenek, együtt pedig majdnem megoldha-
tatlanok. 

A katolikus egyház helyzete szempont-
jából mérföldkőnek számított II. János Pál 
pápa és Gorbacsov szovjet elnök 1989-es 
találkozója. Az elnök megígérte, hogy olyan 
vallásügyi törvényt vezetnek be, amely a val-
lás és a lelkiismeret szabadság elvét veszi 
alapul, és ezáltal lehetővé válik a katolikus 
egyház szabad működése.35 Ez különösen a 
görög katolikus egyház szempontjából volt 
jelentős, amely az említett történelmi okok 
miatt semmilyen legitimitással nem rendel-
kezett.36 Ukrajna függetlenné válása után az 
Apostoli Szentszék és az állam között 1992. 
február 8-án jött létre a diplomáciai kapcso-
lat. A Szentszék nunciusi szinten képviseli 
magát. A 2011-ben kinevezett amerikai Tho-
mas E. Gullickson a negyedik nuncius. A 
katolikus hívek közvetlen személyiségnek is-
merték meg. Annak ellenére, hogy a nuncius 
az egyik bemutatkozó interjújában kifejtette, 
hogy egyenlő távolságot tart minden politikai 
erőtől,37 a hívek körében is ismert az orosz-
ellenes beállítottsága. Politikai elkötelezett-
sége felől nem hagynak kétséget a közösségi 
oldalakon megjelentetett napi szintű meg-
osztásai és véleményei.38 Kérdéseket vet fel, 
hogy a szentszéki képviselet első emberének 
ilyen állásfoglalásai mennyire használnak az 
egyébként is akadozó vatikáni–orosz ortodox 
kapcsolatoknak.  

35 Clyde Haberman: The Kremlin and The Vatican; 
Gorbachev Visits Pope at Vatican; Ties Are Forged. 
Special to The New York Times, 1989. 12. 02. 

36 Serge Keleher: Out of the catacombs: The Greek 
Catholic Church in Ukraine. In: Religion, State and 
Society. 1991, 1–2. szám, 251–263.

37 Archbishop Gullickson: i. m. 
38 https://plus.googleapis.com wm/4/103328 

631362632785286/posts (Letöltés időpontja: 2015. 
01. 08.); https://twitter.com/gullicksoned. (Letöltés 
időpontja: 2015. 01. 08.)
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A diplomácia nehézségek iskolapéldája 
II. János Pál ukrajnai látogatása. A Szent-
atyát Leonid Kuchma elnök hívta meg a 
függetlenné válás tízedik évfordulója alkal-
mából.39 A pápalátogatás kapcsán Volodimir 
metropolita kifejtette, hogy a pápa nem 
kapott hivatalos meghívást az ortodox kö-
zösségtől. A közösséghez tartozó kleriku-
sok nem is vettek részt az ünnepségeken. A 
metropolita úgy vélte, hogy a pápalátogatás 
a II. Vatikáni Zsinat utáni katolikus–ortodox 
párbeszéd és kapcsolat végét is jelentheti. 
A pátriárkát a kijevi patriarkátus esetleges 
vatikáni elismerése is félelemmel töltötte 
el. II. Alekszij moszkvai pátriárka szerint a 
pápalátogatás célja a Vatikán „szellemi és 
politikai terjeszkedése” volt.40

Filaret pátriárka azonban elismerően nyi-
latkozott mind II. János Pál személyéről, 
mind a látogatásról. A „La Repubblica” 
című lapnak adott interjújában kifejtette, 
hogy sokat vár a találkozástól.41 Megható-
ak is lehetnének Filaret pátriárka szavai, ha 
nem éppen ő lett volna, aki a görög katoli-
kus egyház újraindításánál, akkor még mint 
a moszkvai patriarkátus metropolitája, min-
dent megtett, hogy a görög katolikusok ne 
kapják meg a kért egyházi épületeket. Sőt 
ha valamelyiket már birtokba vették, akkor 
arra kérte a rendvédelmi erőket, hogy akár 
erőszakkal is távolítsák el őket.  

Nem egyszerű a Vatikán feladata a két 
nagy rítus közötti kapcsolat javítása terén 
sem. A görög katolikusok a vatikáni diplo-
mácia hibájának róják fel, hogy a kétezres 
években vonakodott az ukrajnai görög kato-

39 Benke László: Viták kísérték a pápai utat. http://www.
hetek.hu/hit_es_ertekek/200106/vitak_kisertek_a_
papai_utat. (Letöltés időpontja: 2014. 11. 18.)

40 Oeldemann, Johannes: Von der Diplomatie zum 
Dialog. In: Ost-West. Europӓische-Perspektiven, 
2005, 2. szám, 94–103.

41 http://www.katolikus.hu/news/20010427.html. (Le-
töltés időpontja: 2014. 04. 21.)

likus közösséget pátriárkai rangra emelni, és 
helyette csak bíborosnak nevezte ki annak 
vezetőjét. A pátriárkai szintre emelés nyil-
ván előmozdítaná a missziós tevékenységét, 
de ez elkerülhetetlen konfl iktusforrást ered-
ményezne a moszkvai patriarkátussal.

Nehézség támadt abból is, hogy a Vatikán 
megtiltotta az ukrajnai görög katolikus egy-
ház vezetőségnek, hogy érdemben tárgyal-
jon a kijevi patriarkátussal – tekintve annak 
rendezetlen kánoni jogállását –, és csak a 
Moszkva alá tartozó ukrán ortodox egyházat 
tekintette tárgyalópartnernek. Felfogásában 
és beállítottságában az ukrán görög katoli-
kus egyház közelebb áll a nemzeti, kijevi, 
mint a moszkvai patriarkátushoz.42 

A helyi római katolikus vezetők nehez-
ményezik, hogy a görög katolikus püspö-
kök rendszeresen egyoldalúan informálják a 
Szentszéket, illetve a pápai követet. Ezek az 
információik szélsőségesek és nacionalis-
ták, vallja több római katolikus egyházi ve-
zető. Tény, hogy a jelenlegi ukrán válságról 
is Borisz Gudziak görög katolikus püspök 
számolt be,43 és ezeket a tudósításokat vet-
ték át a nemzeti katolikus sajtóorgánumok.

A válság kirobbanása óta a pápai és a 
szentszéki megnyilatkozások érintik Ukraj-
nát is. Ferenc pápa több alkalommal is ki-
fejezte aggodalmát a fegyveres konfl iktusok 
miatt, és jelezte, hogy a Vatikán mindent 
megtesz, hogy a konfl iktus ne eszkalálód-
jon. Ugyanakkor a Szentszék is érezhetett 
valamit abból, hogy a görög katolikus papok 
jelenléte a Majdanon felemás, nehéz össze-
egyeztetni a katolikus egyház állam–egyház 
elméletével és a klerikusok köz- és politikai 
életben való részvételének hatályos kánon-

42 Geraldine Fagan – Alexandr Schipkov: The Ukrainian 
Greek Catholics in an Ambiguous Position. In: 
Religion, State and Society, 2001, 3. szám, 210.

43 http://magyarkurir.hu/hirek/az-ukran-egyhazak-
tiltakoznak-verontas-ellen. (Letöltés időpontja: 2014. 
04. 28.) 
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jogi szabályozásával. Szvjatoszlav Sevcsuk 
nagyérsek vatikáni látogatásakor kifejtette, 
hogy a görög katolikus egyház életben ma-
radását az elmúlt évtizedekben annak kö-
szönhette, hogy mindig az emberekkel volt, 
és a Majdanon is ezért voltak jelen a görög 
katolikus papok. Sokak számára nem je-
lentettek magyarázatot a nagyérsek szavai, 
hiszen a politikai, majd erőszakos csatáro-
zások helyszínéül szolgáló közterekre nem 
éppen a lelki vigasz miatt mentek az ukrán 
polgárok. Ferenc pápa mégis megígérte, 
hogy minden fórumon védelmezni fogja az 
ukrán görög katolikus egyházat.44 Sevcsuk 
nagyérsek megbeszélést folytatott Pietro Pa-
rolin bíborossal, vatikáni államtitkárral is. 
2014. decemberben a bécsi érsek, Christoph 
Schönborn a görög katolikus egyház újraé-
ledésének huszonötödik évfordulója alkal-
mából a Szentatyát képviselte Ukrajnában. 
Az érsek szerint az egyházfő felkészültsége, 
lényeglátása vitathatatlan. Ez kiderül ünnepi 
beszédéből, előadásaiból, utólagos értékelé-
seiből. Ugyanakkor az általa vázolt feleke-
zetközi együttműködésről, megbocsátásról, 
közös fellépésről Ukrajnában még sokáig 
nem lehet beszélni.45    

VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK 
ÉS AZ UKRÁN VÁLSÁG

A vallási közösségek politikai irányult-
ságuknak megfelelően fogalmazták meg 
hivatalos véleményüket. Ugyanakkor e 
közös ségeken belül sem osztja mindenki a 
vallási közösség vezetőjének hivatalos ál-
lásfoglalását. Ennek köszönhető, hogy egy 

44 Ferenc pápa támogatásáról biztosította az ukrajnai 
görög katolikus egyházat. http://www.magyarkurir.
hu/hirek/ferenc-papa-tamogatasarol-biztositotta-az-
ukrajnai-gorogkatolikus-egyhazat. (Letöltés időpont-
ja: 2015. 01. 09.) 

45 Kardinal Schönborn in päpstlicher Mission in der 
Ukraine. http://religion.orf.at/stories/2683764/ (Le-
töltés időpontja: 2015. 01. 09.) 

közösségen belül is egymásnak ellentmon-
dó megnyilatkozások születnek, amit egyes 
sajtóorgánumok vallásközi propagandahá-
borúnak neveznek, amely az ukrán válság 
kirobbanása óta folyik.46

A kijevi patriarkátust a nyugati média a 
„felkelők” támogatójának mutatta be. Filaret 
pátriárka kijelentette: nem támogathatja azt 
a vezetést, amely igazságtalan. A békés tün-
tetés erőszakos letörése igazságtalanság, 
ezért a tüntetők támogatása keresztényi 
kötelesség.47 Álláspontja érthető. A kijevi 
patriarkátus függetlenségét a többi ortodox 
egyház nem ismeri el, így státusa megőrzé-
sét az ukrán nemzeti erők megerősödésében 
és az Oroszországtól való távolság meg-
tartásában látja.48 A pátriárka üzenetében 
Oroszországot ellenségnek nevezte és hoz-
zátette, Isten nem állhat a rossz oldalon.49 
A pátriárka más alkalommal Putyin elnököt 
tette az ukrajnai helyzet felelősévé.50

A másik nagy ortodox közösségnek, a 
moszkvai patriarkátus alá tartozó ukrán or-
todox egyháznak egyszerre kell megfelelnie 
a moszkvai és a helyi elvárásoknak. Ez ne-
héz, hiszen az egyház nem minden tagja van 

46 Der Konfl iktin der Ostukraine und die Kirchen: ein 
Propagandakrieg. http://weitblick.bistum-eichstaett.
de/der-konfl ikt-der-ostukraine-und-die-kirchen-ein-
propagandakrieg/ (Letöltés időpontja: 2014. 11. 26.)

47 Религия Майдана. http://www.gazeta.ru comments 
/2013/12/16_a_5804181.shtml (Letöltés időpontja: 
2014. 11. 25.) 

48 Mark Movsesian: The Ukrainian Protests and the 
Orthodox Church(es). http://www.fi rstthings.com/
blogs/fi rstthoughts/2013/12/the-ukrainian-protests-
and-the-orthodox-churches/ (Letöltés időpontja: 
2014. 03. 27.) 

49 Filaret kijevi és Kirill moszkvai pátriárka is beszélt az 
ukrán válságról húsvéti üzenetében. http://ujszo.com/
online/kulfold/2014/04/20/filaret-kijevi-es-kirill-
moszkvai-patriarka-is-beszelt-az-ukran-valsagrol 
(Letöltés időpontja: 2013. 04. 28.) 

50 „Putin Under Satan’s Spell”, Top Ukrainian 
Clergyman Says. In. The Moscow Times. 2014. 09. 
07. http://www.themoscowtimes.com/article/506547.
html (Letöltés időpontja: 2014. 11. 15.) 
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ugyanazon a véleményen. Az egyházi elöl-
járók véleményét nemzetiségük vagy politi-
kai beállítottságuk erősen befolyásolja. 

Kirill pátriárka egyik első nyilatkozatában 
így fogalmazott: „Bár Ukrajna külföld szá-
munkra, de szellemileg és történelmileg so-
sem volt az.” Az egyházi vezető hangsúlyoz-
ta, hogy a válság ellenére az ország továbbra 
is az ortodox kereszténység része. Oroszor-
szág érdeke, hogy az Ukrajnához fűződő „el-
veszett kötelékek” és az együttműködés újra 
helyreálljon. 

A pátriárka elmarasztalta a görög katoliku-
sokat és a kijevi patriarkátust, hogy nagyban 
felelősek a válság elmérgesedéséért. Felrót-
ta, hogy az említett felekezetek a moszkvai 
patriarkátus papjaival szemben erőszakosan 
viselkednek. Levélben az ENSZ, az Európa 
Tanács és az EBESZ fi gyelmét is felhívta az 
orosz papokkal történt eseményekre.51 

Ukrajna-szerte találtak gyűlöletkeltő szó-
rólapokat, amelyek az elesett ukrán katonák 
miatt a moszkvai patriarkátus papjaival és 
szent helyeivel szembeni erőszakos fellépés-
re buzdítanak. Az ukrán nemzetbiztonsági 
szolgálatok szerint ezek primitív propagan-
dafogások. Ukrán sajtóorgánumok a propa-
ganda mögött az orosz különleges erőket és 
nem az ukrán nacionalistákat tételezik fel.52 
Tény, hogy több mint húsz templom és szá-
mos más egyházi létesítmény sérült meg a 
fegyveres összecsapások alatt.53

51 Der Konfl iktin der Ostukraine und die Kirchen: ein 
Propagandakrieg. http://weitblick.bistum-eichstaett.
de/der-konfl ikt-der-ostukraine-und-die-kirchen-ein-
propagandakrieg/ (Letöltés időpontja: 2014. 11. 26.)

52 War on religion: Orthodox Christian priests, 
church goers face threats in Ukraine. http://rt.com/
news/195692-ukraine-threats-orthodox-church/ (Le-
töltés időpontja: 2015. 01. 05.)

53 Kievs hells Ukraine Orthodox Church compound 
in Gorlovka. http://rt.com/news/176160-ukraine-
orthodox-church-shell/ (Letöltés időpontja: 2014. 12. 
09.) 

Lubomyr Jaworskyj, a görög katolikus ka-
tonák lelki ellátásáért felelős egyházi vezető 
szerint  Kirill pátriárka véleményét az orosz 
propagandára alapozza. Kérte az egyházfőt, 
hogy a konfl iktusokat ne tereljék vallási ala-
pokra, mert az elmélyíti az ukrán válságot. 

Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek vélemé-
nye szerint nemcsak az ortodoxok, hanem a 
katolikusok és a protestánsok is áldozatai a 
konfl iktusoknak. Hlib Lonchyna, az angliai 
görög katolikusok püspöke pedig kijelentet-
te, hogy a moszkvai patriarkátus az ukrán 
válságban az orosz propaganda eszköze.54

A moszkvai patriarkátus alá tartozó Onufrie 
metropolita már a zavargások kezdetén arra 
kérte a klérust, hogy ne vegyenek részt a 
politikai rendezvényeken.55 Üzenetében a 
pátriárka felszólította a politikai vezetőket, a 
szemben álló feleket és a két kormányt, hogy 
ne a vérontás, hanem a tárgyalások irányába 
mozduljanak el. Kifejezte részvétét az áldo-
zatok hozzátartozóinak, bármelyik oldalon 
is álljanak56 – a mérsékelt állásfoglalás oka 
a vallási közösség említett kényes helyzete.57

A pápai és a szentszéki megnyilatkozások 
követik a békéltető retorikát. A római katoli-

54 Bishop says Russian Orthodox are spreading Ukraine 
„misinformation”. http://www.catholicherald.co.uk
/news/2014/08/27/russian-orthodox-church-
spreading-misinformation-about-ukraine-says-
bishop/ (Letöltés időpontja: 2014. 12. 05.) 

55 Russia Urges Ukrainian Clerics to Prevent Religious 
Confl ict. http://en.ria.ru/world/20140226/187918922/
Russia-Urges-Ukrainian-Clerics-to-Prevent-
Religious-Confl ict.html (Letöltés időpontja: 2014. 
05. 05.) 

56 Message from Locum Tenens of the Metropolitan 
See of Kiev, Metropolitan Onufry of Chernovsty and 
Bukovina, on the recent events in Ukraine. https://
mospat.ru/en/2014/05/06/news102113/ (Letöltés idő-
pontja: 2014. 12. 11.)

57 Az ukrajnai válság: az ukrán ortodox egyházak vs. 
Ukrajna területi és szellemi egysége. http://eurocom.
wordpress.com/2014/03/01/az-ukrajnai-valsag-az-
ukran-ortodox-egyhazak-vs-ukrajna-teruleti-es-
szellemi-egysege-adevarul-blog/ (Letöltés időpontja: 
2014. 04. 28.) 
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kus ág, úgy tűnik, magáévá teszi a hivatalos 
szentszéki állásfoglalást. A Római Katolikus 
Püspöki Konferencia békéltető üzenetet adott 
közzé, amelyben a papokat, a szerzeteseket és 
a híveket közös és egyéni imádságra hívta.58

A görög katolikusok megnyilatkozásai és 
magatartása az említett nemzetiségi okok 
miatt már árnyaltabb képet mutat. A nemze-
ti érzésektől átitatott rész a kormányellenes 
tüntetők mellé állt a kijevi zavargások idején, 
és oroszellenes retorikát követ.59 

KÖVETKEZTETÉSEK

Ukrajnában nincs olyan ortodox felekezet, 
amely minden feltételnek eleget tesz, hogy 
nemzeti, autokefál egyháznak lehessen ne-
vezni. A soknemzetiségű és felekezetű or-
szágban utópia arra gondolni, hogy lesz 
valaha nemzeti egyház. A felekezetek „ál-
lamegyházba” való tömörítése súlyos konf-
liktusokat eredményezne. Ez civiljogi szem-
pontból is nehezen elgondolható, hiszen az 
ukrán alkotmány kimondja az állam és egy-
ház szétválasztásának elvét. 

Az ukrajnai ortodoxia, tekintve a közösség 
méretét és anyagi javait, Moszkva számára 
továbbra is fontos marad. Az évek óta tartó 

58 „Ukrajna jelenleg nagyon nehéz helyzetben van, 
ezért felhívást intézünk minden paphoz, szerzeteshez, 
és hozzátok, testvéreim, melyben kérjük, hogy 
mindennap imádkozzunk a békéért, valamint azért, 
hogy hazánk megmeneküljön a háborútól.” Az 
Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia 
felhívása. http://www.munkacs-diocese.org/hu/home
/515-az-ukrajnai-romai-katolikus-puespoeki-kon
ferencia-felhivasa.html. (Letöltés időpontja: 2014. 
05. 03.) 

59  Michael J. Miller: The Ukrainian Greek Catholic 
Church and thesocio-politicalconfl ict in Ukraine. 
In. The Catholic World Report. http://www.
catholicworldreport.com/Blog/2890/the_ukrainian_
greek_catholic_church_and_the_sociopolitical_
confl ict_in_ukraine.aspx. (Letöltés időpontja: 2015. 
01. 24.) 

csatározások átláthatatlan, zavaros körülmé-
nyeket teremtenek az egyházi hierarchiában.  

Ukrajnában a katolikus egyház is erős, de 
nem tud egységesen megjelenni a görög és 
a római katolikus ellentétek miatt. Ez rontja 
a katolikus egyház érdekérvényesítő erejét. 
Megnyilatkozásai nem egységesek, több szin-
ten történnek, adott esetben ellentmondásosak. 

A vallási közösségek az ukrán válság előtt 
is meghatározó szerepet töltöttek be a társa-
dalomban. A politikai és a nemzetiségi érde-
kektől átitatott közösségek érdekérvényesítő 
képessége a független Ukrajna létrejötte óta 
erősen függ az éppen regnáló politikai ha-
talomtól. A vallási közösségek válság alatti 
megnyilatkozásai bizonyára kihatnak majd a 
közösség jövőbeli megítélésére, amely akár 
komoly tekintélyvesztést is jelenthet, de nem 
lehetünk meggyőződve arról, hogy ez szem-
pont lenne az ukrajnai vallási közösségek ve-
zetői számára. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A mai Ukrajna a Szovjetunió legvallásosabb 
részének számított, az Orosz Ortodox Egy-
ház jelentős társadalmi súllyal rendelkezett. 
A kilencvenes években bekövetkezett egy-
házszakadás, a felekezetek közötti törté-
nelmi feszültségek60 és a tulajdonjogi viták 
komoly társadalmi hatásokat váltottak ki. A 
jelenlegi válság felerősítette a már meglé-
vő évtizedes ellentéteket, sőt a válság még 
az egyes keresztény felekezeteken belül is 
megoszlást eredményezett.61 A szerző tanul-

60 Ricarda Vulpius: Nationaliesirung der Religion. 
Russifi zierungspolitik und ukrainische Nations bil
dung 1860–1920. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 
2005. 

61 Michael Hollenbach: Ortodoxe Kirchen Kiewer Patriarchat 
gegen Moskauer Patriarchat. In:. Deutschlandfunk, 2014. 
03. 19. http://www.deutschlandfunk.de/orthodoxe-kirchen
-kiewer-patriarchat-gegen-moskauer.886.de .
html?dram:article_id=280498 (Letöltés időpontja: 
2014. 11. 21.) 
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mányában az ukrajnai vallási közösségekkel, 
a társadalomban betöltött szerepükkel, külföl-
di kapcsolataikkal és a megváltozott politikai 
erőviszonyokban elfoglalt pozíciójukkal fog-
lalkozik. Külön hangsúlyt helyez a kilencve-
nes évektől alakuló vatikáni térségi diplomá-
ciára. Az aktuális biztonságpolitikai és katonai 
helyzetre csak annyiban utal, amennyiben az 
a keresztények biztonsági helyzetével és a fe-
lekezetközi ellentétekkel is kapcsolatban áll, 
ezen a területen ugyanis bőséges napi elemzé-
seket-értékeléseket találunk.
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A címben vállalt áttekintés előtt a téma előéle-
tével, létjogosultságával kapcsolatban szeret-
nék felvetni néhány gondolatot annak érdeké-
ben, hogy a témakör napjainkban való fontos-
ságát indokoltságát kihangsúlyozzam. 

Első kérdés: Miért hoznak létre az államok 
regionális emberi jog rendszereket és milyen 
hozzáadott értékkel bírnak ezek a regionális 
rendszerek?

Második kérdés: Melyek a sajátosságai a 
jelenlegi három nagy regionális emberi jogi 
rendszernek?

Végül a harmadik kérdés: milyen jövője 
van a regionális emberi jogi mechanizmusok-
nak a három nagy rendszer által nem érintett 
területeken?

Mindhárom kérdés esetében igaz, hogy 
nincs egyetlen, mindenek feletti helyes vá-
lasz. A válaszok inkább egymást egészítik ki. 
Tehát, az első válasz az első kérdésre elég tri-
viálisnak hangzik, de ettől függetlenül ki kell 
mondani: az államok azért is hoztak, hoznak 
létre regionális emberi jog rendszereket, hogy 
emberi jogi kérdésekkel foglalkozzanak. Első-
re furcsán hangzik, hogy miért kell ilyen evi-
dens megállapítást tenni, de valójában ez nem 
más, mint egy gyakorlati lépésekben mani-
fesztálódott politikai akarat tényének megálla-
pítása. Az államok olyan kérdésekkel akarnak 
foglalkozni, amelyek különösen fontosak az 
érintett régió államainak, vagy különös aggo-
dalomra adnak okot az egyes területeken. Erre 
jó példa az Ember és Népek Jogainak Afrikai 

Chartája (más néven Banjul Charta)1, amely 
21. cikke szerint a népek szabadon rendelkez-
nek vagyonukról és a természeti erőforrásaik-
ról. Ez azért jó példa regionális kérdésre, mert 
ilyen jog, ennyire markánsan nem jelenik meg 
a polgári és politikai jogokról, illetve a gaz-
dasági, szociális és kulturális jogokról szóló 
egyezményekben, és nem jelenik meg az eu-
rópai vagy az amerikai regionális emberi jogi 
rendszerben sem. További példák a régió-spe-
cifi kus problémákra: a női nemi szerv csonkí-
tás Afrikában, amellyel az Afrikai Charta egy 
külön jegyzőkönyve foglalkozik, valamint az 
egyének erőszakos eltüntetése, melynek jelen-
ségét először az amerikai kontinensen szabá-
lyozták2 még azt megelőzően, hogy az ENSZ 
érdemben foglalkozott vele, és megtiltotta a 
halálbüntetést.

A második lehetséges válasz az első kér-
désre, hogy egyes államok magasabb szintű, 
szigorúbb emberi jogi normáknak akarnak 
megfelelni annál, ami éppen globális szinten 
elvárt vagy elérhető. Ez úgy lehetséges, hogy 
a különböző országok az eltérő jogi szabályo-
zások, a különböző politikai hagyományok, 
a különböző kultúrák miatt többségükben 
egyetértenek az emberi jogok egy minimális 
körében, de azon országok, amelyek a fenti 
jellemzők mentén közelebb állnak egymáshoz 
könnyebben egyet tudnak érteni az emberi jo-
gok terén is, így könnyebben és gyorsabban 

1 http://www.achpr.org/fi les/instruments/achpr/banjul_
charter.pdf (2015. 03. 24.)

2 http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.
html (2015. 03. 24.)

DR. SIPOS SÁNDOR: 
AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS RENDSZEREINEK 
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tudnak megállapodni azok magasabb szintű 
gyakorlásában, érvényesítésében.

A harmadik – és álláspontom szerint a leg-
fontosabb – ok, hogy az emberi jogok terü-
letén keretet teremtsen szigorúbb ellenőrzési 
és végrehajtási mechanizmusoknak, hiszen 
jelenleg nincs általános illetékességű nemzet-
közi emberi jogi bíróság és a jövőben nem is 
várható ennek létrehozása.

A kezdeti második kérdés: Melyek a sa-
játosságai a jelenlegi három nagy regionális 
emberi jogi rendszernek. Ez a három rendszer 
különböző időpontokban fejlődött ki. Első-
ként Európában, majd Amerikában, és végül 
Afrikában az Afrikai Charta létrehozásával. 
Gyakorlatilag mára ezek között több a hason-
lóság, mint a különbség. Az egyes rendszerek 
sajátosságai a tagállamok eltérő jogi szabályo-
zásából, a különböző politikai hagyományok-
ból, és a különböző kultúrákból fakadnak, így 
egyes értékek, jogok hangsúlyosabban vagy 
éppen fordítva, egyáltalán nem jelennek meg 
az egyes rendszerekben.

A harmadik kérdés, mely a világ más ré-
szein található regionális, illetve térségi (mint 
több államot felölelő, de kontinensnyi régió-
nál kisebb terület) emberi jogi mechanizmu-
sok jövőjét fi rtatta, a válasz az, hogy jó kiin-
duló pontot jelentenek a világ azon részein, 
ahol nem vagy csak kis mértékben érvénye-
sülnek az emberi jogok. Ezzel lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a világon létrejöjjön a 
negyedik, ötödik, stb. nagy emberi jogi rend-
szer, mert az emberi jogoknak a jelenleginél 
nagyobb területen való védelme ilyen módon 
gyorsabban megvalósulhat mintha ezt egyet-
len, globális szervezettől várjuk el.

AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS 
RENDSZERE EURÓPÁBAN ÉS AZ 

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

Elsőként az fogalmazódhat meg kérdésként, 
hogy melyik az a nemzetközi szervezet, illet-
ve nemzetközi egyezmény, amely magában 

foglalja az emberi jogi rendszer lényegét Eu-
rópában?

Regionális szervezetként a válasz az 1949-
ben alapított Európa Tanács. Ez sokkal na-
gyobb, mint az Európai Unió, jelenleg 47 
tagállama van, akiknek mind tiszteletben kell 
tartania a jogállamiságot, valamint biztosíta-
ni kell az emberi jogok védelmét. Az Európa 
Tanács a második világháború után jött lét-
re, és eleinte egy jóval kisebb szervezet volt, 
mely csak Nyugat-Európára korlátozódott. A 
szervezet a későbbiekben lassanként Európa 
déli része irányába bővült, majd ez a hideg-
háború vége után keleti irányt vett és a volt 
szovjet blokk országai, továbbá Oroszország 
is csatlakozott. Regionális egyezményként a 
válasz az Európa Tanács által 1953. szeptem-
ber hó 3. napján életre hívott Európai Emberi 
Jogi Egyezmény. A rövidesen bemutatandó 
bíróság mellett más intézményt is érdemes 
megemlíteni. Ilyen a Miniszteri Bizottság 
is, amely egy kormányközi szerv, és ajánlá-
sokat tesz a tagállamoknak, valamint felelős 
az Európai Bíróság ítéletei végrehajtásának 
ellenőrzéséért, így azon folyamatnak a nyo-
mon követéséért, hogy az ítélet végrehajtása 
megfeleljen az ítéletben foglaltaknak.

Az európai emberi jogok érvényesülésének 
szervezeti keretein túl a működésének két fő 
módjának és fejlődésének rövid áttekintése. 
Az első, az úgynevezett petíció rendszer, 
vagy más néven az egyéni panasz rendszere 
Európában, és annak változásai az idők so-
rán. Az idők során az egyéni panasz rendsze-
re jelentős változáson ment át: első fejlődési 
szakasza az Európai Emberi Jogi Egyezmény 
1953-es létrehozásától 1998-ig tartott. A pa-
naszok kezelésének folyamata lényegében 
két szinten zajlottak. Első szinten az Emberi 
Jogok Európai Bizottsága határozott arról, 
hogy az adott panasz érdemben előterjesztés-
re, elbírálásra alkalmas vagy sem (lásd még 
ENSZ Emberi Jogi Bizottság korábbi 1503-
as eljárása). Tehát ez alapvetően egy alaki és 
tartalmi előzetes vizsgálat annak megálla-
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pítására, hogy a panasz tartalmaz vagy sem 
meglapozottnak tűnő tényeket, érveket a ben-
ne megjelölt jogsértés tekintetében, a panasz 
beadása előtt a panaszos fél kimerítette vagy 
sem a saját hazai jogorvoslati lehetőségeit, 
stb. Amennyiben a panasz ezen eljárási vizs-
gálaton sikeresen átjutott, akkor az Emberi 
Jogok Európai Bizottsága érdemben vizsgál-
ja a beadványt, és kidolgoz egy nem kötelező 
erejű határozatot, és egy ajánlást, amiben ki-
fejti arról a véleményét, hogy a bepanaszolt 
állam ténylegesen megsértett vagy sem egy, 
esetleg több, az egyezményben foglalt jogot. 
Ezen a ponton a tagállam vagy az Emberi 
Jogok Európai Bizottsága (de a nem pana-
szos egyén) fellebbezhet az Európai Bíróság-
hoz annak jogilag kötelező erejű ítéletének 
meghozatala érdekében. Ez egy elég lassú 
folyamat volt, mely kettő-öt, vagy akár még 
több évig is eltartott. Mivel egyre több állam 
lett részese az Európai Emberi Jogi Egyez-
ménynek, így egyre több panasz lassította 
az eljárásokat, így döntés született az egyéni 
kérelem rendszerének átalakítására, annak 
korszerűsítése és hatékonyabbá tétele végett. 
Ez az átalakítás, amely a második fejlődési 
szakasz, 1998-tól napjainkig tart, és magában 
foglalja az állandó Emberi Jogok Európai Bí-
róságának létrehozását, vele együtt megszün-
tetve az Emberi Jogok Európai Bizottságát, 
így a szűrés funkciókat most már a bíróság 
saját maga végzi, és az egyes ügyeket taná-
csokban tekintik át. Az érdemi döntéseket 
általában hét bíróból álló Tanácsban hozzák 
meg, de a nagy jelentőségű ügyekben a 17 bí-
rói tagú Nagykamara határoz. Jelenleg mind-
összesen 44 bíró3 alkotja az Európai Emberi 
Jogi Bíróságot, minden tagállam részéről egy 
fő, de az összes bíró egyszerre, együtt sosem 
ítélkezik ugyanabban az időben.

Szeretném kiemelni az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának néhány eredményét a 

3 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/
judges&c=#n1368718271710_pointer (2015. 03. 24.) 

rendkívül változatos és gazdag ítélkezési gya-
korlatból: (i) az általa meghozott döntések té-
makörei korábban a tagállamok kizárólagos 
belföldi joghatósága alá tartoztak, (ii) az évti-
zedeken átívelő szakmai következetesség si-
kere, hogy az Emberi Jogok Európai Bizott-
ságának döntései nagymértékben megállják a 
helyüket az Emberi Jogok Európai Bírósága 
előtt is, (iii) a tagállamok sok mindent meg-
tesznek, megtettek a kötelező erejű döntések 
végrehajtása érdekében, amelyek során kár-
talanítottak4, újrakezdtek már lezárt bírósági 
eljárásokat, jogi szabályzókat módosítottak, 
közigazgatási gyakorlatokon változtattak, 
stb. A többségében sikeres, hatékony eljárá-
sok száma miatt a panaszok száma továbbra 
is magas az Emberi Jogok Európai Bírósága 
előtt, ezért a nemzetközi bíróságok közül ez 
dolgozik a legnagyobb ügyszámmal. A másik 
hátulütője az előzőekben  megjelölt tartalmú 
sikeres ítélkezési gyakorlatnak az, hogy a bí-
róság – korábban még az egyes tagállamok 
joghatóságába tartozó – politikailag érzékeny 
ügyekben is döntött, így egyes tagállamok és 
a bíróság között feszültség alakult ki az el-
múlt években.

AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS 
RENDSZERE AMERIKÁBAN 

ÉS A PÁNAMERIKAI EMBERI 
JOGI BÍRÓSÁG

Az emberi jogok rendszere az amerikai kon-
tinensen három szintre tagozódik, és az első 
szint bemutatása egyben a témában törté-
nelmi visszatekintésre is lehetőséget ad. Az 
emberi jogok védelme Latin-Amerikában az 
1940-es évek közepén kezdődött, de intézmé-
nyesült jellegét csak 1948-ban nyerte el, ami-
kor létrejött az Amerikai Államok Szervezete 
(Organization of American States, további-
akban: OAS). Az OAS a következő konkrét 

4 Bistrovic - Horvátország (No 25774/05), Poghosyan, 
Baghdasaryan - Örményország (No 22999/06)
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lépéseket tette az emberi jogok védelmének 
előmozdítása érdekében: (i) 1948-ban Bogo-
tában elfogadta ez Emberi Jogok és Kötele-
zettségek Amerikai Nyilatkozatát (Ameri-
can Declaration on the Rights and Duties of 
Man)5. Az ENSZ Közgyűlése ugyanebben az 
évben fogadta el az Egyetemes Emberi Jo-
gok Nyilatkozatát. (ii) Majd 11 évvel később, 
1959-ben az OAS létrehozta az Amerikaközi 
Emberi Jogi Bizottságot. Ezt a bizottságot 
ruházták fel olyan átmeneti mandátummal, 
hogy akár helyszíni vizsgálatot is folytasson 
az emberi jogok vélt megsértésével kapcso-
latban az adott tagországban, jelentéseket 
adjon ki a vizsgálat kapcsán tett megállapí-
tásairól. A kontinensen egészen az 1960-as 
évekig nem volt olyan regionális emberi jogi 
egyezmény, mely védte a polgári és politi-
kai jogokat. 1969 novemberéig kellett várni 
az Emberi Jogok Amerikai Egyezményének 
(American Convention on Human Rights) 
aláírásáig, mely megállapodás nagymérték-
ben a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában lefektetett értékekre 
alapozott. Végül (iii) 1979-ben létrejött az 
Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága.

Ez a háromféle szint és egyben tagság a 
következőképpen oszlik meg. Jelenleg 35 
tagállama van az OAS rendszerének, mely 
tagjaira vonatkozik az Emberi Jogok Ame-
rikai Egyezménye. Az Amerikaközi Emberi 
Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik többek 
között, hogy az egyezményben foglaltak fel-
tételezett megsértésére vonatkozó beérkezett 
egyéni panaszokat vizsgálja, és hogy jogilag 
nem kötelező erejű határozatokat és ajánláso-
kat bocsásson ki a tagállamok részére. A re-
gionális együttműködés rendszerének folya-
mata itt a végére is ért, de egy szubregionális 
kezdeményezés folytán a 35 tagállamból 23 
állam ennél is tovább ment. Ez a 23 ország az 
OAS tagságban foglaltakon túl, az emberi jo-

5 http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.
american%20Declaration.htm (2015. 03. 24.)

gok melletti elkötelezettségük jeleként aláír-
ták az Emberi Jogok Amerikai Egyezményét 
(American Convention on Human Rights). 
Az államok ezen csoportja esetében is a Pán-
amerikai Emberi Jogi Bizottság hatáskörébe 
tartozik a panaszok vizsgálata, mely  csak 
jogi kötőerővel nem bíró ajánlásokat adhat 
ki, de már sokkal pontosabban meghatározott 
jogokat vizsgál és a gyakorlatban is nagyobb 
az ajánlásainak érvényesülési ereje. Azonban 
nincs lehetőség ezen csoportba tartozó orszá-
gok számára, hogy az ügyet az Amerikaközi 
Emberi Jogi Bíróság elé vigyék.

A régió 35 államából 20 vállalta a leg-
több kötelezettséget, ami során ratifi kálták 
a Pánamerikai Egyezségokmányt (Ameri-
can Convention) és egyben elismerték az 
Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság jogható-
ságát maguk felett. Viszont itt egy alapvető 
különbséget találunk az európai rendszerhez 
képest: a bíróság iurisdictio-jának elisme-
rése nem kötelező. Így fordulhat elő az az 
eset, hogy egy ország a bíróság joghatóságát 
elismerte, de panasz esetén kizárólag ez az 
ország vagy a Pánamerikai Emberi Jogi Bi-
zottság hivatkozhat a bizottság nem kötelező 
erejű ajánlására vagy fordulhat a bírósághoz 
kötelező erejű ítéletért, de a joghatóságot el 
nem ismerő állam nem teheti ezt meg.

Végül, jelzés szinten szeretném felhívni 
a fi gyelmet egy, a pánamerikai rendszerben 
is védett jogra, szemléltetendő azt a korábbi 
állítást, hogy az egyes régiós rendszerek ki-
alakulásában milyen fontossága van az adott 
terület történelmének. Egyes közép- és dél-
amerikai államokban a katonai diktatúrák 
fennállása, működése még a XX. vége felé 
is mindennapos volt, de a mai napig vannak 
olyan országok, ahol katonai „külsőségek” 
nélkül a mai napig diktatúra működik vala-
milyen demokratikusnak csúfolt berendez-
kedés álarca alatt. Elsődlegesen a katonai 
diktatúrák alatt volt jellemző a politikai el-
lenfelek erőszakos eltüntetése, melyek kel-
lően objektív dokumentálása, és az emberi 
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jogok biztosításától elzárkózó kormányokra 
történő nyomásgyakorlás módjának kérdé-
se folyamatos kihívás (volt) az emberi jogi 
szervezeteknek. Egy másik jellemző téma a 
bennszülött közösségek jogai gyakorlásának 
biztosítása, illetve azoknak a bíróság előtti 
védelme. Ebben a témakörben kiemelkedő 
esetként említhető meg a Moiwana települé-
sen élt N’djuka törzs és Suriname között, az 
állam elmarasztalásával és többféle jóvátételt 
előíró ítélettel 2005-ben végződött eljárás6.

AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS 
RENDSZERE AFRIKÁBAN 

ÉS AZ EMBER ÉS NÉPEK JOGAINAK 
AFRIKAI BÍRÓSÁGA

Az afrikai kontinens esetében az Ember és 
Népek Jogainak Afrikai Chartáján (a továb-
biakban: Afrikai Charta) keresztül érdemes 
bemutatni azt, hogy az emberi jogok regioná-
lis rendszere hogyan épül fel, hogyan műkö-
dik Afrikában, és a cikk témája miatt az Em-
ber és Népek Jogainak Afrikai Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) tevékenységére is 
szükséges kitérni. Az Afrikai Charta a három 
nagy regionális emberi jogi rendszer közül a 
legfi atalabb. A chartát 1981-ben fogadták el, 
1986-ban lépett hatályba, és az elmúlt évig 
54 afrikai állam csatlakozott tagként7. Ez 
gyakorlatilag közel az összes országot jelen-
ti az afrikai kontinensen. Az Afrikai Charta 
rendelkezései nagyban eltérnek a korábban, 
a cikkben már érintett emberi jogoktól, mert 
rendelkezései kiterjednek kollektív jogokra, 
korlátozásokat, valamint kötelezettségeket is 
megállapít egyének számára. A legnagyobb 
hiányossága, hogy a korlátozásokat és köte-
lezettségeket úgy állapítja meg, hogy egyben 
nem állítja szembe jogokkal.

6 http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Del_
Toro.pdf (2015. 03. 24.)

7 http://www.achpr.org/instruments (2015. 03. 24.)

A Bizottság az 1980-as években, az Afrikai 
Charta hatálybalépésével kezdte meg műkö-
dését. A Bizottság áttekinti a tagállamoknak 
az afrikai charta rendelkezéseinek az adott 
tagállam jogrendjébe történő beillesztésére 
és betartására vonatkozó jelentéseit. Továb-
bá a Bizottság vizsgálatokat folytat egyes 
emberi jogi kérdésekben, és megvizsgálja a 
magánszemélyektől és civil szervezetektől 
érkezett bejelentéseket, melyek vonatkozá-
sában, az Afrikai Charta megsértése esetén 
nem kötelező érvényű határozatokat és aján-
lásokat bocsát ki a tagállamok részére. Ennek 
gyakorlati megvalósítása kapcsán a Bizottság 
sok kihívással küzd és a kritikák egyike az, 
hogy a tevékenysége túl sok kézzel fogható, 
gyakorlati vívmányt nem hozott létre, sem 
az emberi jogok terjesztése, sem pedig az 
egyénektől és civil szervezetektől beérkező 
jelzések kezelésének területén. Ezek annak is 
betudhatók, hogy az Afrikai Charta és így a 
Bizottság is egy viszonylag új jogintézmény 
a régióban, és az emberi jogi problémák 
meglehetősen elterjedtek az afrikai kontinen-
sen, továbbá nem szabad elfeledkezni a más 
rendszerek kialakulása esetében is fontosnak 
tartott történelmi előzmények meghatározó 
szerepéről sem.

Az 1980-as évekig az afrikai kormányok 
többnyire ellenálltak annak, hogy alávessék 
magukat egy regionális bíróság kötelező ere-
jű döntéseinek, hiszen a háttérben a hideghá-
borús nagyhatalmak játszmái zajlottak nem-
csak az ún. helyettesítő háborúkban, hanem 
minden egyéb más területen is. A hideghá-
ború végével ez a fajta ellenállás lecsökkent, 
így nem lehet nem észrevenni némi párhuza-
mot az afrikai növekvő számú demokráciák, 
és a korábban már említett Latin-Amerikában 
végbement fejlődési folyamat között. Ennek 
eredményeképpen az emberi jogokkal fog-
lalkozó nem kormányzati szervezetek tevé-
kenysége is fejlődött, munkájuk eredménye 
láthatóvá vált. Így az 1990-es években meg-
született a döntés egy afrikai emberi jogi bí-
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róság létrehozásáról. Az alapító jegyzőkönyv 
hatályba léptetése hozzávetőlegesen 6 évig 
tartott, majd további 2 év kellett, hogy az első 
11 bíró letegye a hivatali esküt, így az Em-
ber és Népek Jogainak Afrikai Bírósága (a 
továbbiakban: Bíróság) 2009-ben hozta meg 
az első érdemi határozatát8, ami egy elutasító 
határozat volt, melyben joghatóságának hiá-
nyát állapította meg.

Pontosan milyen joghatósági és eljárási 
rend mentén működik a Bíróság? Mely ál-
lamok ismerték el a bíróság joghatóságát 
maguk felett, hogy az Afrikai Charta meg-
sértéseinek ügyeiben rájuk nézve kötelező 
jellegű döntéseket hozzanak? A Bíróság azon 
államok felett rendelkezik joghatósággal, 
melyek ratifi kálták a Bíróság létrehozásáról 
szóló jegyzőkönyvet. Ez az Afrikai Charta 
54 tagállamának a felét jelenti, bár más ál-
lamok is aláírták, de még nem ratifi kálták a 
jegyzőkönyvet. A joghatóság kérdésére adott 
pozitív választ követően logikusan felmerül 
a kérdés, hogy hogyan is indul valójában egy 
eljárás. Ennek több módja van: (i) az elsődle-
gesen, hogy az ügy a Bizottságtól kerül a Bí-
róság elé. Ez eléggé hasonló ahhoz, amit már 
az amerikai kontinens esetében láthattunk, ha 
az Amerikaközi Emberi Jogi Bizottság egy 
ügyet az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság-
hoz utal, de jelen esetben van egy újítás is. 
(ii) Ami az amerikai kontinensen nem létezik 
az az, hogy egy részes állam benyújthat egy 
további nyilatkozatot, amely felhatalmazza 
a bíróságot magánszemélyek és civil szer-
vezetek részéről közvetlenül a bírósághoz 
benyújtott panaszok fogadására is. Ezzel a 
megoldással lehetőség nyílik arra, hogy a 
magánszemélyek és civil szervezetek a Bi-
zottságot megkerülve közvetlenül a Bíróság-
hoz forduljanak. Hét részes állam adta ki ezt 
a további nyilatkozatot, tehát az ő esetükben 
van mód ezen lehetőség alkalmazására.

8 http://www.african-court.org/ (2015. 03. 24.)

AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS 
RENDSZERE AZ ARAB ÁLLAMOK 

LIGÁJÁNAK TERÜLETÉN

Mivel ezt a regionális rendszert még nem 
sorolják a meghatározók közé, ezért csak az 
általa – az emberi jogok védelme területén – 
elért eredményekkel párhuzamos terjedelem-
ben foglalkozom vele.

Az Alexandriai Jegyzőkönyv 1944-ben tör-
tént elfogadásával – hivatalosan 1945. márci-
us hó 22. napján – megalakult az Arab Liga9, 
hivatalos nevén az Arab Államok Ligája (a 
továbbiakban: Liga). A hat alapító tagállam 
kezdeti lépései után a főként észak-afrikai 
országok csatlakozásával a szervezet elérte 
a mai 22 tagállamot (és további megfi gyelő 
státuszú országokat) tömörítő, de várhatóan 
még nem végleges nagyságát. A Liga az em-
beri jogokkal közvetlenül és hangsúlyosan 
csak 2004 óta foglalkozik, amikor érdemben 
megújította az 1994-ben megalkotott Emberi 
Jogok Arab Chartáját (a továbbiakban: Arab 
Charta).

Elsőként ennek előnyei. Kötelezően alkal-
mazandó jelleggel mondja ki, hogy az em-
beri jogok az egyes tagállamok prioritásai 
között szerepelnek, ilyen módon megerősítve 
hasonló más nemzetközi egyezményekben 
foglalt jogokat, és egyben hozzátéve, hogy 
ez az Arab Charta semmilyen módon nem 
korlátozza nemzeti vagy egyéb nemzetközi 
egyezményekben foglalt jogok védelmét, ér-
vényesülését. Ezzel szemben az Arab Charta 
hiányosságaként jelölhető meg az a tartalmi 
kitétele, hogy egyes jogok érvényesülését 
nemzeti hatáskörbe utalja, így azok érvé-
nyesülésének területét az egyes tagállamok 
szűkebbre szabhatják a nemzetközi meg-
állapodásokban foglaltaknál. Másrészt az 
Arab Charta egyes jogokat nem terjeszt ki 
azon nem tagállami állampolgárokra, akik a 
tagállamok területén tartózkodnak, így lehe-

9 http://www.arableague.org (2015. 03. 24.)
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tőség nyílik emberi jogi jogsértésekre, pél-
dául vallási meggyőződés alapján. A vallási 
meggyőződés kinyilvánításának korlátozása 
lehetséges a nemzetközi emberi jog normái 
szerint, de a valláshoz való jog nem korlá-
tozható. Szintén eltérés a nemzetközi emberi 
jogi normáktól, hogy a charta nem tartalmaz 
tilalmat a kegyetlen és embertelen vagy meg-
alázó büntetések vonatkozásában.

A Liga által 1968-ban létrehozott Emberi 
Jogok Arab Bizottság tagjai között független 
szakértők is találhatók, de mások párhoza-
mosan egyes tagállami kormányokban vagy 
ahhoz közeli pozíciókat látnak el párhuzamo-
san, melyek nem csak a függetlenségnek a 
látszatát veszélyeztethetik. Az Emberi Jogok 
Arab Bizottság eljárásának szempontjából 
fontos megjegyezni, hogy itt nincs lehetőség 
egyéni panaszra, hanem az elsődleges felada-
ta a tagállamoknak saját magukról készült 
jelentéseinek vizsgálata, felügyelete, de ez 
még annyira a kezdeti szakaszában jár, hogy 
néhány tagállam még az Arab Charta végre-
hajtásáról szóló első jelentését sem adta le, 
illetve kritikaként fogalmazzák meg a nem 
kormányzati szervezetekkel való alacsony 
fokú az együttműködést és a tagállamok 
jogalkotására való gyenge ráhatást. Továbbá 
nincs lehetőség egyes tagállamokat elmarasz-
taló döntés meghozatalára sem, amely előfu-
tára lehetne a kötelező erejű döntéseknek.

Tekintettel arra, hogy a Liga néhány hó-
nappal még az ENSZ-nél is korábban jött 
létre és mekkora erőforrások álltak (állnak) a 
rendelkezésére, az emberi jogok terjesztése, 
védelme területén az elmúlt évtizedekben el-
ért eredményei alapján megállapítható, hogy 
a tagállamoknak még hosszú idő szükséges 
az emberi jogoknak az európai mércével el-
fogadhatónak mondható védettségi szint el-
éréséhez. 

AZ EMBERI JOGOK REGIONÁLIS 
RENDSZERE A DÉLKELET-ÁZSIAI 

NEMZETEK SZÖVETSÉGÉNEK 
TERÜLETÉN

Utolsóként a legkisebb, legfi atalabb és egy-
ben már inkább térségi, mint régiósnak ne-
vezhető emberi jogi rendszerrel zárom a sort. 
A 10 államból és két megfi gyelő státuszú 
tagból álló Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövet-
sége (ASEAN, a továbbiakban: Szövetség) 
2009-ben létrehozott egy emberi jogokkal 
foglalkozó kormányközi bizottságot10. 2012-
ben elfogadták a Szövetség Emberi Jogok 
Nyilatkozatát, mely nem kötelező jelleggel 
több, az emberi jogok védelméhez kapcso-
lódó alapelvet fektetett le. A Szövetség em-
beri jogok rendszerének egyik pozitív oldala, 
hogy a bizottság a térségben eddig hiányzó 
fókuszpontja lehet az emberi jogok érvénye-
sülése felügyeletének.

A nyilatkozat megerősíti az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatában megjelölt összes 
főbb jogot, és egyben olyan továbbiakkal 
egészíti ki a listát, melyek különösen fon-
tosak a térségben, így például a gyermekek 
gazdasági és társadalmi kizsákmányolása és 
a HIV/AIDS betegséggel fertőzöttek jogai. A 
Szövetség emberi jogok rendszerének egyik 
hátránya oldala, hogy a kormányközi bizott-
ság politikai testület, melynek tagjai az őket 
kinevező államnak tartoznak felelősséggel. 
Az egyes témákban a bizottság olyan kon-
zultációk során próbálja meg a konszenzu-
sos állapotot megtalálni, ahol minden egyes 
tagállam vétójoggal rendelkezik. Így fordul-
hat elő a gyakorlatban, hogy egy tagállam a 
konzultáció során megtagadja a konszenzust 
egy témában, és ezért az ügy a formális sza-
vazásig el sem jut. A bizottság mandátuma 
kizárólag a terjesztésre, fi gyelemfelhívásra 
korlátozódik, és nem tartalmaz olyan fontos 
elemeket, mint a tagállamok rendszeres ál-

10 http://www.asean.org/communities/ (2015. 03. 24.)
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lapotjelentéseinek vagy magánszemélyek és 
nem kormányzati szervezetek panaszainak 
vizsgálata. Egy másik problematikus eleme 
a Szövetség Nyilatkozatának a létrehozásá-
nak körülménye. Eléggé titokzatos módon, 
NGO-k részvétele nélkül zajlott a nyilatkozat 
megfogalmazásának folyamata, amibe – ép-
pen a témában lévő meghatározó szerepük és 
tapasztalatuk miatt is – véleményem szerint be 
kellett volna vonni őket, nem is beszélve arról, 
hogy ez az eljárás a nemzetközi trendekkel is 
ellentétes. Továbbá a Nyilatkozat ezért is kri-
tizálható, mert az emberi jogokat kulturális 
relativista alapokon ítéli meg, tehát az abszo-

lút jellegű, globális emberi jogokat térségi és 
nemzeti környezetbe helyezve ítél meg.

Konklúzióként megállapítható, hogy jelen-
leg a regionális rendszerek hatékonyabban já-
rulnak hozzá az emberi jogok elterjedéséhez, 
és nagyobb fokú, hatékonyabb alkalmazásá-
hoz, mint a globális szervezetek. A technika 
fejlődése és a jelenleg is zajló, az erőforrások 
kontinenseken átnyúló újrafelosztási folya-
mata miatt a már középtávon is globálisan 
veszélyeztetett emberi jogoknak minél több 
regionális szintű fórumot kell biztosítani, ez-
által elősegítve az emberi jogok minél szé-
lesebb körű és gyorsabb érvényre jutásukat.
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BEVEZETÉS

Szakmai, társadalmi és politikai szempont-
ból egyre gyakrabban merül fel az igény 
egy olyan szervezet létrehozatalára, amely 
képes a honvédelem eszméjének és alapis-
mereteinek közvetítésére a civil társadalom, 
különösen az ifjúság számára. A címben 
szereplő civil védelmi képesség fejlesztése a 
tanulmányban nem csupán a kifejezés szi-
gorú értelmében[1]1értendő, mivel a rend-
szer tevékenysége ugyan primer módon a 
civil védelmi képességet fejleszti, azonban 
a célcsoportba olyan személyek tartoznak, 
akik potenciálisan a honvédség utánpótlását 

1 Full Defi nition of CIVIL DEFENSE:  the system of 
protective measures and emergency relief activities 
conducted by civilians in case of hostile attack, 
sabotage, or natural disaster - „Civil Defense.” 
Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, n.d. Web. 3 
Nov. 2013. <http://www.merriam-webster.com/dictio
nary/civil defense>.

jelentik. A védelmi képesség fejlesztését, il-
letőleg a honvédség és a társadalom kapcso-
latának erősítését Magyarországon és szövet-
ségi rendszerünkön belül számos intézmény 
szolgálja. Ezek célja a megfelelő tartalákos 
rendszer fenntartása, a haderő utánpótlásának 
biztosítása, valamint a civil társadalom tagja-
inak felkészítése esetleges védelmi feladatok 
ellátására. Minden ilyen szervezet elsődle-
ges feladata azonban az, hogy a honvédelem 
ügyét össz-társadalomi ügyként kezelje, és 
ezt tudatosítsa az egész társadalomban. A va-
lódi cél tehát az, hogy a relatíve ki létszámú, 
professzionális hadseregek ne szigetelődje-
nek el, hanem azokat a társadalom egésze a 
sajátjának érezze.

A sorkötelezettség eltörlése óra a Magyar 
Honvédség számos megoldást keresett arra, 
hogy a honvédség így kialakult sajnálatos 
elszigeteltségén [2]2 enyhítsen. Természetes, 

2 5. old.

DR. LACSNY MÁRTON BÁLINT:
A HONVÉDSÉG ÁLTAL INDÍTOTT, A CIVIL VÉDELMI 

KÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAM 
TERVEZÉSÉNEK ÉS KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Magyarországon a békeidő idejére vonatkozó általános hadkötelezettség eltörlése óta a civil 
védelmi képesség fejlesztésére és a honvédség megfelelő rekrutációs bázisának biztosításá-
ra nem állt rendelkezésre olyan szervezet, amely megfelelő honvédségi beágyazottsága és 
megfelelő civil társadalmi kapcsolatai által nyújtott lehetőségein keresztül megfelelő hidat 
tudott volna képezni a civil társadalomban felnövekvő ifjúság és a honvédség közt. Egy ilyen 
program megvalósításának, illetőleg szervezet létrehozatalának alapfeltétele, hogy a szer-
vezet el legyen helyezve az ország társadalmi és biztonságpolitikai rendszerében, valamint 
hogy rendelkezésre álljanak a leendő felhasználók körében végzett felmérések adatai, ame-
lyek alapján a rendszer részleteiben is tervezhetővé válik. Jelen tanulmány célja a szervezet 
biztonságpolitikai környezetének elemzése és a szükséges információk beszerzési módszerei-
nek meghatározása.
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hogy a honvédség társadalmi beágyazottsága 
egészen más jellegű egy olyan társadalom-
ban, ahol minden nagykorú fi atal átesik a 
sorkatonai szolgálaton, mielőtt olyan pozí-
cióba kerül, hogy – pl. honvédelmi minisz-
terként – a honvédség felett gyakorolt civil 
kontroll mechanizmusának meghatározó ré-
sze lehessen. A problémát általánosságban a 
honvédség szempontjai mentén szándékoz-
tak kezelni. Mivel a korábbi rendszerben a 
sorállomány – leszerelése után – a hivatásos 
állomány háborús és minősített állapotokra 
vonatkozó tartalékát jelentette, ezért a prob-
léma kezelésére logikus megoldás volt az 
Önkéntes Tartalékos Rendszer kidolgozása és 
a Katonasuli Program beindítása, amelyekre 
vonatkozólag így terjedelmes szakirodalom 
is született. Mindkét programról elmondha-
tó, hogy a Magyar Honvédség strutúrájába 
illeszkedő alrendszerek, amelyek felépítése 
során szinte kizárólag a honvédség szem-
pontjait vették alapul. Változatlanul hiányzik 
egy olyan rendszer, amely által a honvédség 
társadalmi beágyazottsága hosszú távon az 
egész társadalom szocializációjába beépül.

A fentiek tükrében e tanulmány amellett 
érvel, hogy a létező politikai, társadalmi és 
katonai igény megléte esetén egy ilyen átfo-
gó rendszer a gyakorlatban, Magyarország 
jelenlegi állami berendezkedéséhez igazod-
va is kiépíthető. Felméri a rendszer helyét 
hazánk biztonságpolitikai környezetében, 
elemzi a tervezéshez begyűjtendő sarkalatos 
információk körét és a begyűjtés lehetséges 
módszereit, végül javaslatokat fogalmaz 
meg a tervezés és információgyűjtés végre-
hajtására vonatkozólag. A tanulmány nem 
szándékozik az Önkéntes Tartalékos Rend-
szer, a Katonasuli Program, vagy a HM által 
megvalósított bármely civil kapcsolatokkal 
foglalkozó programjának hasznosságát vi-
tatni. Vannak azonban olyan okok, amelyek 
miatt fentiekben megfogalmazott szocializá-
ció össz-társadalmi szinten további program 
beindítását teszi szükségessé. Ezen okok 

egy része nyilvánvaló: ezekre a tanulmány 
már most rá tud világítani. További okok is 
vannak, amelyek feltárására jelen tanulmány 
keretei közt nem vállalkozhatok, csupán meg 
tudom határozni azokat a kutatási módszere-
ket, amelyekkel ezek a társadalmi jelenségek 
és a rájuk adható válaszok is defi niálhatók.

A RENDSZER POLITIKAI 
MEGHATÁROZOTTSÁGA

Egy ilyen szervezet hasznosságát az igény 
éppen aktuális megfogalmazója a saját 
szemszögéből defi niálja. A politika számá-
ra fontos, hiszen ezáltal tudatos, megfelelő 
állampolgári ismeretekkel és értékrenddel 
rendelkező választópolgárokkal gazdagszik 
a társadalom. Természetesen fontos a társa-
dalom számára, de amikor társadalmi szer-
vezetek fogalmazzák meg az igényt, akkor a 
kis közösségek fejlődése, az egészséges élet-
mód, vagy éppen csak az ifjúság megfelelő 
nevelése és gyakorlati ismeretekkel való fel-
ruházása a szempont. Központi kérdés a gaz-
dasági élet szereplői és a közigazgatás, mint 
potenciális munkáltató számára is, hiszen 
nem mindegy, hogy tetszőleges szervezet mi-
lyen alap-kompetenciákkal rendelkező mun-
kavállalót tud foglalkoztatni, illetőleg egy 
potenciális jelölt milyen képességekkel, gya-
korlati tudással rendelkezik. Végül, de nem 
utolsó sorban kiemelten fontos a Honvédség 
számára, hiszen a honvédelem eszméje és 
az azzal kapcsolatos ismeretek mégis csak a 
Honvédség kötelékében csúcsosodnak ki. Itt 
különösen fontos, hogy legyen stabil és meg-
bízható utánpótlás-bázis és egy szóban forgó 
szervezet természetesen a Honvédséggel van 
a legszorosabb kapcsolatban. Ez a kapcso-
lat ráadásul a Honvédség esetében mindkét 
irányban aktív, hiszen az átadandó tudás és 
értékrend a Honvédség berkein belül van, 
így nyilvánvalóan onnan kerül átadásra, míg 
a kérdéses szervezet által kitermelt ember-
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anyag első sorban a honvédelem érdekét és 
a honvédség utánpótlását hivatott szolgálni.

Mindezekből következik, hogy egy ilyen 
szervezet legalább az itt jelzett három irány-
ból determinált, vagyis meg kell felelnie a 
három irányból, felé megfogalmazott elvárá-
soknak. 

A politikai jellegű elvárások két típusával 
találkozhatunk. Az egyik a politológiából is-
mert, szigorú értelemben politikai célok men-
tén megfogalmazott elvárás. Ennek lényege a 
politika „bináris kódja”, a hatalom-ellenzék 
köré csoportosul[3]3, vagyis a fő kérdés: Le-
het ezzel választást nyerni? Ez a megközelí-
tés fölöslegesen félre viszi a kutatás irányát, 
hiszen nem foglalkozik a szervezet fejleszté-
sével, vagy annak társadalmi hasznosságával, 
és a haderőtervezés szempontjait sem tartja 
szem előtt. Ezt a szempontot csak a gyakor-
lati megvalósítás során érdemes fi gyelembe 
venni, hiszen végső soron a felső szintű poli-
tikai vezetés határoz a költségvetésről, így a 
szervezetfejlesztés anyagi lehetőségei is ettől 
függnek.

A politikai jellegű, illetőleg inkább a poli-
tika oldaláról megfogalmazott elvárások má-
sik típusa gyakorlatilag azonos a társadalmi 
elvárásokkal azzal az apró eltéréssel, hogy 
megfogalmazásában eltér attól. Ez a különb-
ség azonban nem jelenti azt, hogy a célok el-
térőek lennének. Nyilvánvaló az összefüggés 
a politikai célok és a társadalmi hasznosság 
közt: a politikus, aki társadalmilag hasznos 
dolgokat fogalmaz meg politikai program-
ként, ezáltal szavazatokat gyűjt és választást 
nyer. Ebben a körben azonban mégis a tár-
sadalmi elvárás az irányadó, hiszen ahhoz 
tudományos eszközök kellenek, hogy valaki 
felmérje a társadalom részéről megfogal-
mazódó igényeket. Ennek hozadéka, hogy 
a politika a tudományos eredményeket fel 
tudja használni a program kidolgozása során, 

3  71-200. o.

azonban ettől a társadalmi elvárások nem 
fognak megváltozni.

Politikai elvárásnak tekintem tehát azt, ami 
aktuálpolitikai célokat szolgál. Ettől elkülö-
nítem azokat a társadalmi elvárásokat, ame-
lyeket civil társadalom, illetőleg a gazdasági 
élet szereplői fogalmaznak meg. A kutatás fó-
kusza azonban mégis hadtudományi jellegű, 
vagyis annak vizsgálata, hogy a létrehozandó 
szervezet hogyan tudja leghatékonyabban 
szolgálni a honvédelem ügyét, ezen belül a 
honvédség stabil utánpótlását és a civil vé-
delmi képességek fejlesztését.

A tudományos kutatás folytatása ezt köve-
tően szociológiai módszerekkel folytatható. 
Strukturált interjúk és kérdőívek igénybe vé-
telével fel kell mérni, hogy a megkérdezettek 
hogyan vélekednek a rendszerről. A meg-
kérdezendők körét és ennek megfelelően a 
felmérés módszerét meghatározni sarkalatos 
fontosságú ahhoz, hogy a felméré eredmé-
nye hiteles legyen. A kutatás iránya és ezzel 
együtt a felmérések fókuszcsoportja tehát 
egyrészről a honvédség vezetése, más rész-
ről a potenciális felhasználók, vagyis a tár-
sadalom azon csoportjai, amelyek a fókusz-
csoportba tartoznak, vagy ilyen emberekkel 
foglalkoznak hivatásszerűen.

A BIZTONSÁGPOLITIKAI 
KÖRNYEZET

Miután megállapítottam, hogy a rendszer ki-
építése szükséges, alapvető fontosságú, hogy 
elhelyezzük azt az ország biztonságpolitikai 
környezetében és meg kell találni helyét a 
társadalmi berendezkedésben is. Feltételez-
tem, hogy ez az irányadó dokumentumok és 
jogszabályok elemzése által végrehajtható.

Tekintettel arra, hogy a rendszer felállí-
tásának alapvető célja a haderő, a Magyar 
Honvédség igényeinek hosszú távú kiszol-
gálása, a rendszer kiépítése szempontjából a 
legfontosabb az, hogy a haderő felépítésére 
vonatkozó szabályozók milyen igényeket 
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fogalmaznak meg. A rendszer felépítésével 
összefüggő releváns dokumentumok jelentős 
része normaszöveg formájában áll rendelke-
zésre.

Az elsődleges iránymutatás a NATO 2010-
ben elfogadott stratégiai koncepciója[4], ille-
tőleg az általa kijelölt irányok. Maga a kon-
cepció túl általános ahhoz, hogy egy ilyen 
szervezet fejlesztésének irányait le lehessen 
belőle vezetni, azonban kiegészítve a Ma-
gyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájá-
ról[5] szóló kormányhatározattal már ki lehet 
jelölni a fejlesztés fő irányait.

A Nemzeti Biztonsági Stratégia elemzi 
Magyarország biztonságpolitikai környeze-
tét és felsorolja a kihívásokat, amelyeknek 
meg kell felelni. A poszt-bipoláris világrend 
beköszönte alapvetően megváltoztatta ezeket 
a kihívásokat. Ez nemcsak ott érhető tetten, 
hogy minimálisra csökkent annak a veszélye, 
hogy hazánkat frontális támadás éri, illetőleg 
az ország területe rövid idő alatt hadműveleti 
területté változik, hanem ott is, hogy a poten-
ciális veszélyhelyzetekre alapvetően jellem-
ző, hogy nem háríthatók el első sorban kato-
nai eszközökkel. Gyakorlatilag minden olyan 
biztonságpolitikai kihívás, amely Magyar-
ország szuverenitását közvetlenül érintheti, 
szükségszerűen és nagy arányban teszi szük-
ségessé a civil védelmi képesség bevonását 
egy esetleges veszélyhelyzet elhárításába.

Természetesen itt is vannak fokozatok, 
hiszen a Második Világháború észak-afrikai 
hadműveletei óta nem volt olyan hadműve-
let a világon, ahol a műveleti terület szinte 
egyáltalán ne érintett volna civil lakosságot, 
amely – szükségszerűen – ilyenkor alkalmaz 
valamiféle civil védelmi képességet saját 
túlélése érdekében. Ez azonban merőben 
különbözik a modern biztonságpolitikai ki-
hívásoktól, amelyekről a Nemzeti Biztonsági 
Stratégia szól.

A hadviselés alapvető szabályainak en-
gedelmeskedve a biztonsági fenyegetések 
általában nem a legfelkészültebb pontokat 

fenyegetik. Ezt tetézve a modern kor kon-
tinenseken átívelő eszközeivel – például az 
informatikai biztonság területén – különösen 
nagy az esélye annak, hogy egy-egy kocká-
zati tényező elhárítására, vagy csökkentésére 
civileket kell igénybe venni. Ez természe-
tesen csak akkor lehetséges, ha a megfelelő 
civilek megfelelően fel vannak készítve egy-
egy ilyen helyzet kezelésére. 

Meg kell említeni, hogy jelenleg hazánk 
biztonságát nem csak emberi (mesterséges) 
eredetű kihívások fenyegetik[6]4. Gondol-
junk csak arra, hogy néhány évenként Ma-
gyarországon igen jelentős áradások fi gyel-
hetők meg fő folyóinkon, amelyek „tüneti 
kezelésére” szintén a Magyar Honvédség, il-
letőleg az ott kiképzett tartalékos erők voltak 
az eddigi leghatékonyabb eszközök. Ugyan-
ez a helyzet a kibervédelmi kockázatok ke-
zelésének területén. Az itt dolgozó emberek 
jelentős részben nem katonák, aminek több 
oka van. Az egyik, hogy ilyen fenyegetések 
ritkán adódnak országos jelentőségű, vagy 
egyéb okból kritikusnak minősíthető infra-
struktúra vonatkozásában. A másik, nem ke-
vésbé fontos része a problémának, hogy ilyen 
típusú fenyegetések elhárítására általában 
egy olyan kör képes, amelyet a közszolgálat 
egyetlen szegmense sem képes megfelelő-
en megfi zetni, így csak időlegesen vehetők 
igénybe.

Az előzőekben két olyan területet említet-
tem, amelyeken a civil társadalom specifi kus 
képzése segítséget jelent olyan biztonságpo-
litikai kihívások kezelésében, amelyek vo-
natkozásában aktív fellépés szükséges. Sok-
kal szélesebb azonban az a kör, ahol a civil 
társadalom megfelelő – a jelenlegi oktatási 
rendszerben nem, vagy alig elsajátítható – is-
meretek birtokában igen komolyan elő tudja 
mozdítani Magyarország Nemzeti Biztonsági 
Stratégiájának végrehajtását.

4  a kihívások kategorizálásáról ld.:, 99. o.
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Ezzel a rövid kitérővel csak érzékeltetni 
kívántam, hogy az ország biztonságpolitikai 
kockázatainak kezelése során az ezért első 
sorban felelős honvédségnek az ország te-
rületén is fel kell készülnie a civilekkel való 
együttműködésre. A Magyar Honvédség civil 
társadalommal való harmonikus kapcsolata 
vitán felül áll. Hangsúlyozom, hogy jelen írás 
nem a meglévő társadalmi kapcsolatok kriti-
kája, hanem egy kifejezetten ilyen célra lét-
rehozandó szervezet szükségességét kívánja 
kiemelni és annak tudományos megalapozá-
sát szolgálja.

A bipoláris világrend felbomlása magával 
hozta az európai tömeghadseregek átfogó 
reformjának igényét[7] amelynek Magyar-
országon talán legfontosabb eleme a béke-
időben is érvényes sorkötelezettség eltörlése. 
Nem vitatva a lépés szükségességét észre kell 
vennünk azt is, hogy ez által az ország elve-
szített egy komoly előnyt is: jelesül egy olyan 
fórumot, ahol a honvédség közvetlenül meg 
tudta szólítani a magyar fi atalság jelentős 
részét. Nyilvánvaló, hogy ennek a hatékony-
sága a rendszerváltás idején már jelentősen 
csökkent, azonban az is tisztán látszik, hogy 
a sorkötelezettség eltörlése és a Magyar Hon-
védelmi Szövetség (MHSZ) megszüntetése 
bizonyos mértékben elszigetelte a Magyar 
Honvédséget a társadalom jelentős részétől.

A történelmi előzményeket, előképeket 
tekintve megállapítható, hogy Magyaror-
szágon 1921 és 1945 közt működött a Le-
vente-mozgalom, míg 1948 és 1990 közt 
működött az MHSZ (illetőleg annak jogelőd 
szervezetei). Ezek a szervezetek célkitűzése-
iket tekintve gyakorlatilag azonosak voltak a 
jelen tanulmány tárgyát képező rendszerrel, 
azonban működésük idején a társadalmi be-
rendezkedés merőben eltért a jelenlegitől. A 
két előkép szervezet közt lényeges különb-
ség (az ideológiában megfi gyelhető lényegi 
eltéréstől eltekintve) volt, hogy a Levente-
mozgalomban nem volt olyan szakági rend-
szer, ami az MHSZ-ben 1967-re kiépült. Ez a 

szakági rendszer nagy vonalakban alkalmas-
nak látszik arra, hogy a kiépítendő rendszer 
kiindulási alapját képezze, amelyet a jelen 
tanulmány által felvázolt adatgyűjtések ered-
ményének felhasználásával lehet módosítani.

Látva a hivatkozott dokumentumok szint-
jén is megjelenő új kihívásokat és a honvéd-
ség jelenlegi helyzetét nem meglepő, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium politikai vezetése 
az utóbbi időben minden eszközzel igyek-
szik változtatni a Magyar Honvédség elszi-
geteltségén. Ebbe az irányba mutat mind a 
Katonasuli Program [8] mind az Önkéntes 
Tartalékos rendszer [9] bevezetése és folya-
matos fejlesztése, mind a Honvédelmi Mi-
nisztérium Sajtó Osztálya által végzett mun-
ka, hogy csak a legnyilvánvalóbb példákat 
említsem. Szervesen illeszkedik ebbe a rend-
szerbe a Hende Csaba honvédelmi miniszter 
által 2013. március 14-én meghirdetett Hon-
védelmi Kötelék Program, amelynek dekla-
rált célja éppen egy olyan rendszer kiépítése, 
amely által Magyarország és a Magyar Hon-
védség meg tud felelni a korábban említett 
kihívásoknak[10].

A honvédelmi Kötelék miniszter által 
deklarált céljai a következők:
• A Magyar Honvédség társadalmi szerep-

vállalásának erősítése,
• A Magyar Honvédség presztízsének eme-

lése, a honvédelmi életpálya megismerte-
tése és vonzóvá tétele,

• Honvédelmi szempontból hasznos isme-
retek közvetítése a fi atalok számára,

• Az egészséges életmód népszerűsítése ál-
tal a katonai szolgálatra alkalmas fi atalok 
számának növelése és érdeklődésük fel-
keltése a katonai életpálya irányába,

• A bajtársiasság, mint tradicionális hon-
védelmi érték közvetítése a programban 
résztvevők felé, ezáltal a helyi közösségek 
kohéziójának erősítése.

Természetesen a miniszter által egy interjú 
keretei közt kinyilvánított célok nem a hon-
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védelmi érdeket helyezték előtérbe, azonban 
így is tisztán látszik, hogy mi a program lé-
nyege.

Az írás elején felvázolt – három oldalról 
elvárásokat megfogalmazó – erőtérnek két 
jól elkülöníthető része van. Logikus lenne 
ezeket civil- illetőleg katonai résznek te-
kinteni, ám így nehéz meghatározni ezek 
egymáshoz való viszonyát. Ha ugyanis ezt 
a felosztást használjuk, akkor oda jutunk, 
hogy például a honvédség stabil utánpótlásá-
nak biztosítása katonai jellegű igény, ahogy 
ebben a felosztásban katonai jellegű lesz a 
tudatos haderőtervezés és annak jól képzett 
személyi állománnyal való kiszolgálása is. 
Ez azonban csak akkor igaz, ha a honvédség 
öncélú, ami általában egy katonai diktatúra 
jellemzője. Magyarországon a honvédség ci-
vil kontroll alatt működik, vagyis a Magyar 
Honvédség szolgálja a társadalmat és nem 
fordítva. Nagyon leegyszerűsítve a rendszer 
lényege, hogy a honvédségi (ki)képzés bizo-
nyos elemeit olyan csomagolásban tálaljuk a 
civil társadalom (fogyasztó) elé, hogy az ön-
ként és dalolva részt vegyen benne. Ez azon-
nal megfogalmazza a két szempontot: 
• Mit tálalunk, azaz mik a katonai képzés-

nek azon elemei, amelyeket szeretnénk 
általánosan átadni a civil társadalom szá-
mára?

• Hogyan tálaljuk annak érdekében, hogy a 
fogyasztó számára az vonzó legyen?

Ebben a felosztásban a szakmai igényeket 
(Mit tálalunk?) alapvetően honvédség hatá-
rozza meg szakmai indokok alapján, amelyek 
a honvédség számára szabott feladatokon 
alapulnak. A hadtudomány ugyanis az a szak-
terület, amely meg tudja határozni, hogy egy-
egy katonai feladat végrehajtásához milyen 
eszközökre van szüksége. Ennek eszköztára 
azonban viszonyag kötött és viszonylag kis 
mértékben változik egy néhány éves időin-
tervallumon belül. A második szempont tel-
jes mértékben a fogyasztó oldaláról közelíti 

meg a rendszert. Alapkérdése és kiindulása is 
újszerű a Magyar Honvédségben, hiszen egy 
egész alrendszert úgy kell kialakítani, hogy 
annak, illetőleg tevékenységének elsődleges 
szempontja az alrendszer népszerűsége a ci-
vil társadalom körében.

A szabályozók és a történelmi előzmények 
elemzése alapján a rendszer kiépítését meg-
határozó környezet jól körülhatárolható és 
láthatóan egybe vág a HM által a közlemúlt-
ban meghirdetett Honvédelmi Kötelék prog-
rammal. A program tervezése során számos 
pontosítást lehet eszközölni annak alapján, 
ahogy a résztvevők, megvalósítók és a hon-
védség vezetéséért és a haderő tervezéséért 
felelős személyek vélekednek róla. A követ-
kező fejezetekben tehát el kell végezni ezen 
szempontok vizsgálatát.

A RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK 
CIVIL TÁRSADALMI SZEMPONTJAI

A rendszer kialakításához tisztába kell len-
nünk azzal, hogy annak egy civil szervezetek 
által meghatározott társadalmi erőtérbe is be 
kell illyeszkednie, ezért meg kell határozni 
civil kapcsolatait is, illetőleg ami ennél is 
fontosabb: módot kell találni annak vizsgála-
tára, hogy hogyan lehet a mai társadalmi vi-
szonyok közt elérni, hogy a rendszer népsze-
rű és vonzó legyen. Ennek vizsgálatát a mai 
modern demokrácia alapelvei indokolják. A 
legfontosabb a honvédség feletti civil kont-
roll: a szigorú értelemben vett politikai legi-
timáción túl fontos, hogy az egész rendszer 
társadalmi megítélése pozitív legyen, ellen-
kező esetben hosszú távon a politikának nem 
áll majd érdekében annak fenntartása.

A másik, a tervező szempontjából talán 
még ennél is fontosabb szempont: az egyén 
szempontjai. Ez a program sine qua non-ja. 
A kulcskérdés: Hogy lehet eladni a progra-
mot a potenciális résztvevők irányába? Mivel 
a Magyar Honvédség tevékenységében való 
részvétel ma Magyarországon minden szinten 
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önként vállalt feladat, így a legfontosabb kér-
dés ebben az esetben is a toborzás kérdése.

A vitán felül pozitív társadalmi megítélés-
sel rendelkező programokat igen nehéz von-
zóvá tenni a potenciális résztvevők számára 
és ez fordítva is igaz. Mindenféle önkéntes 
munka, vagy jótékonykodás megítélése 
egyértelműen pozitív, azonban a résztvevők 
száma általában fordított arányban áll a társa-
dalmi megítéléssel. Különösen így van ez ak-
kor, ha a részvétel nem egyszeri, vagy kam-
pányszerű, hanem folyamatos igénybe vételt, 
munkát jelent a résztvevő számára.

A rendszer felépítéséből következik, hogy 
a programban való részvétel a honvédel-
mi nevelés-oktatás-kiképzés belépő szintje 
(ld. 1. ábra), aminek meg kell nyilvánulnia 
az elköteleződés szintjében is. Ez annyit je-
lent, hogy lehetőséget kell adni a potenciális 
résztvevőknek arra, hogy minimális, vagy 
nulla elköteleződés mellett kipróbálhassák a 
program által nyújtott lehetőségeket. Az 1. 
ábrán bemutatom a honvédelem iránti elkö-
teleződés szintjeit. Látható, hogy a jelenlegi 

legalacsonyabb elköteleződési szint a puszta 
önszorgalomból történő érdeklődés felett a 
Katonasuli Programban való részvétel, amia 
katonai alapismeretek tantárgy felvételében 
nyilvánul meg első sorban. Ez már folyama-
tos felkészülési kötelezettséget és vizsgázást 
jelent. Ezek szerint az elkötelezettségnek 
nincs olyan „belépő szintje”, ahol az érdeklő-
dőnek még nem kell terheket felvállalnia, ha-
nem minden tartósabb elköteleződés nélkül 
bepillantást nyerhet a honvédség tevékeny-
ségébe. Ezt a belépő szintű elköteleződést 
hivatott megteremteni a vizsgálódás tárgyát 
képező rendszer.

Mivel a részvétel minimális elköteleződés 
mellett történik, szükségszerűen szabadidős 
elfoglaltságokról beszélünk, illetőleg olya-
nokról, amelyekben az aktív részvétel csak 
a lehetőség szintjén adott. Ez lehet egy ver-
seny, vagy délutáni elfoglaltság az érdeklődő 
fi atalok számára, a lényeg, hogy a csatlako-
zásnak a kedven és a lelkesedésen túl ne le-
gyen egyéb feltétele. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy a tevékenység aktív folyta-

1. ábra - a honvédelem rendszerének elkötelezettségi szintjei – Készítette: Dr. Lacsny Márton
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tását ne lehetne feltételekhez kötni. Ez sok 
esetben (pl. egy lövészklubhoz való csatlako-
zás esetén) szükségszerű is. 

Mik lehetnek tehát egy potenciális résztvevő 
szempontjai a csatlakozásra vonatkozó dön-
tés meghozatala során?
• Ne legyen megerőltető:
• anyagi értelemben – legyen olcsó
• fi zikai értelemben – ne legyen nagyon fá-

rasztó
• szellemi értelemben – ne kelljen túl sokat 

gondolkodni
• kötöttség tekintetében – ne érezze kötele-

ző feladatnak
• Nyújtson rövid távon sikerélményt
• Legyen hozzáadott értéke más hasonló 

(civil) tevékenységekkel szemben
• Legyen hasznos – a megszerzett tudást rö-

vid távon lehessen a gyakorlatban is hasz-
nosítani

• Legyen „menő” – legyen elfogadott a ha-
sonló korú társak körében

• Nyújtson közösségi élményt

A fenti szempontok ugyan logikusnak tűn-
nek, de ezek mentén kell kialakítani az egész 
program marketing stratégiáját. Ezt pedig 
csak hiteles adatok birtokában lehet elkezde-
ni, hiszen itt valódi piacról és annak kutatá-
sáról van szó. Létfontosságú, hogy a program 
kommunikációja a célcsoportnak azon tagjait 
szólítsa meg, akik hosszú távon aktív közre-
működésükkel sikerre tudják vinni a progra-
mot. Mivel fent felsorolt szempontok közt a 
potenciális résztvevők különböző prioritá-
sokat állítanak fel, szükséges ezek előzetes 
felmérése.

Mivel a program meghirdetése óta a Hon-
védelmi Miniszter Kabinetirodája több, mint 
40 különböző társadalmi szervezettel, köztük 
sportegyesületekkel, sportági szakszövet-
ségekkel tartja folyamatosan a kapcsolatot, 
amely szervezetek együttes taglétszáma több 
tízezer főre rúg, így a programra vonatkozó 

széles körű igény megléte – azt gondolom – 
nem kérdés. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
2013. augusztus 26-án a margitszigeti Iharos 
Sándor Atlétikai Centrumban megrendezett 
Honvéd Sportválasztó napon 17 sportági 
szakszövetség közreműködése mellett kb. 
2000 gyerek fordult meg.

A program a Honvédelmi Minisztériumból, 
vagyis a közigazgatás egyik csúcs-szervéből 
indul, ezért logikus, hogy a közigazgatás esz-
közeit felhasználva (is) találjon kommuniká-
ciós csatornát a potenciális résztvevőkhöz. 
Az első ilyen lehetséges „támadási felület” 
a középiskolák megkeresése az oktatási kor-
mányzaton keresztül Abból kiindulva, hogy 
ma Magyarországon évente kb. 120.000 diák 
tesz érettségi vizsgát5, ezzel egy merítésben 
kb. 500.000 fi atalt lehet közvetlenül megszó-
lítani.

A program „civil” oldalán tehát a kulcs-
szereplőket három kategóriába lehet sorolni:
• Potenciális résztvevők – a fókuszcsoport-

ba (12-26 éves korosztály) tartozó diákok
• Megvalósítók – együttműködő civil szer-

vezetek
• Iskolák – amelyek akár kommunikációs 

csatornaként, akár más formában segítik a 
program megvalósítását

Ebben a három kategóriában kell tehát pi-
ackutatást végezni annak érdekében, hogy 
a program tervezésekor reálisan mérjük fel 
az igényeket és a hozzájuk társítható lehető-
ségeke. A potenciális résztvevők esetében a 
felsorolt szempontok közötti prioritások je-
lentik a kulcskérdést, valamint a megrende-
lő oldaláról felmerült hasznos kompetenciák 
megszerzése iránti érdeklődés mértéke.

Az együttműködő civil szervezetek, ille-
tőleg iskolák oldalán azt kell felmérni, hogy 
milyen a hajlandóság a programban való 
részvételre, illetőleg milyen lehetőségek 

5 Forrás: KSH
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vannak a tevékenység bővítésére a program 
megvalósítása érdekében. Konkrét példával 
élve: van-e a megkeresett iskolában szabad 
tanterem egy délutáni foglalkozáshoz, ille-
tőleg van-e kapacitása a helyben működő 
modellező egyesületnek arra, hogy a szabad 
tanteremben modellező szakkört indítson az 
iskola diákjai számára.

A laikus terület kutatási irányain látható, 
hogy azok viszonylag nagy számú megkere-
sést tesznek szükségessé, azonban az egyes 
válaszolóktól fejenként viszonylag csekély 
mennyiségű adatot kell beszerezni. Ennek 
megfelelően a felmérés megfelelő eszköze 
ebben az esetben egy jól strukturált – akár 
on-line formában elérhető – kérdőív kitöltése 
és az eredmények kiértékelése.

A HONVÉDELMI KÖTELÉK 
PROGRAM ALAKÍTÁSA 

A HONVÉDSÉG IGÉNYEINEK 
MEGFELELŐEN

A biztonságpolitikai környezet, illetőleg a 
társadalmi berendezkedés a haderő helyét 
és tervezésének fő irányait határozza meg, 
amelynek a kiépítendő rendszer csak egy 
részét képezi, azonban az átfogó szabályzók 
alapján nem lehet egyértelmű következte-
tést vonni arra vonatkozólag, hogy a haderő 
tervezése során hogyan lehet a vizsgálódás 
tárgyát képező szervezet konkrét helyét és 
tevékenységét meghatározni. Ide tartozik a 
kiépítendő szervezet kapcsolatrendszerének 
meghatározása is. Kérdésként merül fel pél-
dául, hogy milyen viszonban lesz (lehet) egy 
ilyen szervezet a HVK Kiképzési Csoportfő-
nökséggel, vagy hogy kinek a közvetlen alá-
rendeltségében célszerű elhelyezni egy ilyen 
szervezetet. A tanulmány következő részében 
kísérletet teszek arra, hogy az ennek megha-
tározására alkalmas módszert találjak.

A normaszövegeken kívül további lehető-
ségként kínálkozik, hogy a kutató gyakorlati 
szempontok alapján megkérdezi a megren-

delőt, hogy mik lehetnek a fejlesztés irányai. 
Szükséges, hogy erre a kérdésre egymással 
érdemben összehasonlítható válaszokat kap-
junk. Ez szükségessé teszi, hogy a kérdése-
ket strukturált módon, szociológiai szakmai 
támogatás mellett tegyük. A legcélraveze-
tőbb módszer tehát az, ha a megrendelő ol-
dal képviselőit kiválasztva velük strukturált 
interjúkat készítünk. Az interjúk szerkezeté-
nek összeállításán túl ennek végrehajtásához 
szükséges a megfelelő interjú-alanyok kivá-
lasztása, amire a honvéd vezérkar főnökén 
keresztül, az ő kijelölése alapján kerülhet sor. 

A megkeresésben alapvetően két fókusz-
csoport meghatározása lehet célravezető. Az 
egyik a jelenleg tervezési kompetenciával 
rendelkezők. Ezek az emberek a Honvéd Ve-
zérkar tagjai, mindenek előtt – pozíciójukból 
eredően – a haderőtervezési, kiképzési és sze-
mélyzeti csoportfőnökök.  Természetesen raj-
tuk kívül számos aktív és nyugállományú tá-
bornokot lehet megkérdezni a véleményükről. 

A másik fókuszcsoport azok a beosztott 
tisztek, akik munkájuk folytán maguk ké-
szítik a Magyar Honvédség szervezésére, 
illetőleg kiképzésére vonatkozó terveket. 
Természetesen az interjúkat nem kizárólag a 
kijelölt tisztekkel lehet elkészíteni: a lényeg, 
hogy minél több hozzáértő személy adjon 
egymással összevethető válaszokat. Mivel a 
stratégiai tervezés alapvetően nyilvános do-
kumentumokon alapszik, ennek a felmérés-
nek nem a fő irányok meghatározása, sokkal 
inkább azok fi nomhangolása lehet. Ehhez a 
felméréshez tartozik a Magyar Honvédség 
lehetőségeinek felmérése is. Mivel a prog-
ram lényegéhez tartozik a honvédség nép-
szerűsítése, ezért a program marketingjének 
kulcseleme az egyenruhás katona, illetőleg 
az általa képviselt pozitív tulajdonságok. 
Ha ez így van, akkor mindenek előtt egyen-
ruhás katonára van szükség, illetőleg annak 
felmérésére, hogy a program elemeinek (pl. 
rendezvényeinek) megvalósítása során meny-
nyire lehet számítani arra, hogy egyenruhás 
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katonákat tudunk felvonultatni. Kis túlzással 
éppen annyira, amennyire segíteni tudunk az 
egyenruha-ellátás lassan már közhelyesnek 
tűnő problémáin.

A felmérés során viszonylag kis létszámú 
(30-50 fős) fókuszcsoporttól relatíve jelentős 
mennyiségű információ begyűjtésére lehet 
számítani, ezért egyértelműen a személyes 
interjúkészítés a célravezető módszer. Ebben 
az esetben lényeges a válaszadók személyes 
véleménye, illetőleg víziója a programról, 
amit nyilván alapvetően saját tapasztalataik 
határoznak meg első sorban. Ez azzal a hoz-
záadott értékkel is jár, hogy a válaszadók ér-
zik, hogy a rendszer kialakítása során számít 
a véleményük, ami által szívesebben működ-
nek közre a végrehajtásban is.

A FELMÉRÉSEK ÖSSZEGZÉSE 
ÉS AZ ABBÓL LEVONHATÓ 

KÖVETKEZTETÉS

Mivel hasonló rendszerek működésére a vi-
lág számos országában van példa, illetőleg 
Magyarországon is vannak történelmi előz-
ményei, ezért a tevékenységek, a szervezet, 
illetőleg a releváns kompetenciák és a meg-
szerzésükhöz szükséges oktatási anyagok 
összetétele vonatkozásában jó közelítéssel 
alkothatók feltevések a felmérések nélkül is. 

Látni kell azonban, hogy az itt leírt felmé-
rések nélkül megvan a kockázata annak is, 
hogy a rendszer egyik, vagy másik elemének 
félrecsúszása miatt az egész rendszer „taka-
réklángon” fog üzemelni, vagy egyszerűen 
nem váltja be a hozzá fűzött reményeket és 
szép lassan elenyészik. Abban az esetben, 
ha a rendszer felépítésével a Magyar Hon-
védségnek komoly szándékai vannak, úgy 
legalább három olyan lényegi terület van, 
amelynek fejlesztéséhez a felmérések adatait 
fel kell használni, illetőleg a releváns adatok 
változását is fi gyelemmel kell követni:

Szervezetfejlesztés: Magyarországon a 
rendszer legközelebbi történelmi előképe a 

Magyar Honvédelmi Szövetség, amely ún. 
szakági rendszerben működött. A szakágak 
felépítése annak alapján történt, ahogy a 
honvédség meghatározta a számára releváns 
kompetenciákat. Ennek megfelelően pl. ön-
álló rádióamatőr szakág működött annak ér-
dekében, hogy a honvédség számára híradós 
előképzettséget nyújtson. Ma erre feltételez-
hetően nincs akkor szükség, mivel a híradó 
technika alapvetően ne ebbe az irányba fej-
lődik. Ugyanakkor a kibervédelem 1967-ben 
még nem volt releváns terület, ma viszont 
elengedhetetlenek az ilyen irányú ismeretek. 

Tananyagfejlesztés: Ezen a területen is 
kiemelkedően fontos annak ismerete, hogy 
a Honvédség milyen megrendelői igényeket 
támaszt a programmal szemben.

Kommunikációs és marketing stratégia 
kidolgozása: Ennek fontosságát – azt gondo-
lom – nem kell hangsúlyozni akkor, amikor 
az egész rendszer sikerét az fogja meghatá-
rozni, hogy hány olyan fi atal lesz, akik ön-
ként és aktívan részt vállalnak a tevékenysé-
gekből.

Ezen területek vonatkozásában természete-
sen részletes tervek kidolgozás és publikálása 
szükséges annak érdekében, hogy mindhá-
rom területen megfelelő színvonalú anyagok 
álljanak rendelkezésre akkor, amikor a prog-
ram gyakorlati megvalósítására kerül sor. 

ÖSSZEGZÉS

A tanulmány célja az volt, hogy a cím sze-
rinti rendszert a honvédség alrendszereként 
elhelyezze Magyarország biztonságpolitikai 
környezetében és társadalmi rendszerében, 
majd megfelelő eszközöket defi náljon annak 
vizsgálatára, hogy az így elhelyezett szerve-
zet konkrét helyét, szervezeti kapcsolatait és 
társadalmi szerepét sikerüljön meghatározni. 
Az a korábban a témában megjelent szakiro-
dalomból és egy közélet iránt érdeklődő em-
ber napi tapasztalatából is leszűrhető, hogy 
a honvédség hagyományos értékei ma nem 
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részei a fi atalok normális szocilalizációjának. 
Az szintén megállapítható, hogy ez a szocia-
lizáció komolyan hiányzik a mai magyar tár-
sadalomból és a sorkötelezettség megszűnése 
óta a honvédség szempontjai szerint annak 
pótlására létrehozott rendszerek csak részben 
képesek betölteni annak korábbi szerepét. A 
tanulmányban leírt nyilvánvaló társadalmi 
tünetekre számos esetben egyáltalán nem 
egyértelmű az adandó válasz, amely azonban 
a fent elírtak alapján kialakítható. A felvázolt 
vizsgálatok elvégzése választ fog adni arra, 
hogy a társadalmi elvárások és a honvédségi 
tervezés elvárásai mennyiben egyeztethetők 
össze és milyen eszközökkel lehet Magyaror-
szág jelenlegi társadalmi rendszerében a kér-
déses szervezetet felépíteni és megfelelően 
népszerűsíteni. Mindezek alapján az elvég-
zett vizsgálatok eredményeinek kiértékelése 
és publikálása lehetőséget teremt majd arra, 
hogy a HM által tervezett rendszer a gyakor-
latban is megvalósulhasson.
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BEVEZETŐ

A cikksorozat megírásának alkalmát az adta, 
hogy 2014-ben decemberében ünnepelték az 
EUFOR-misszió fennállásának 10 éves évfor-
dulóját. A szerzők azt a célt tűzték maguk elé, 
hogy a balkáni régióról, de különösen Bosz-
nia-Hercegovináról adjanak átfogó ismertetést 
a térség iránt érdeklődök részére.

A téma összetettségére és a mondanivaló 
terjedelme miatt a szerzők úgy határoztak, 
hogy felhasználva a misszió fennállásának ke-
rek évfordulóját több részben1 kívánják publi-
kálni a témával kapcsolatos megállapításaikat. 

AZ ELŐZŐ RÉSZ RÖVID 
ÁTTEKINTÉSE

Az első részben a szerzők a délszláv konf-
liktus kialakulásáról, a háború eseményeiről, 
következményeiről, a jogelőd állam, Jugo-
szlávia és a háborút követően létrejött Bosz-
nia-Hercegovina elemzéséről adtak számot. 
Külön foglalkoztak az ENSZ, a NATO, az 
EU, és egyes államok konfl iktusban, illetve 
azt követően a térség biztonsági helyzetének 
rendezésében vállalt szerepének, tevékeny-
ségének elemzésével. Az első rész a Bosz-
nia-Hercegovina kül-, bel- és katonapolitikai 
helyzetének alakulásával, jövőképével zárult.  

1 Az első rész a folyóirat előző számában jelent meg.

BOSZNIA-HERCEGOVINÁNAK 
AZ EURÓPAI UNIÓS 

BIZTONSÁGPOLITIKÁT 
BEFOLYÁSOLÓ, BELPOLITIKAI 
HELYZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE 

A béketárgyalások az egyesült államok-
beli, ohiói Wright Patterson légi bázison – a 
külvilágtól szigorúan elzárva – zajlottak 1995 
novemberében 21-ig. A dokumentum – mely-
nek hivatalos neve: „Általános keretegyez-
mény a békéről Bosznia-Hercegovinában”2 
(a továbbiakban: daytoni megállapodás). 
Aláírására ünnepélyes keretek között Párizs-
ban került sor 1995. december 14-én. A keret 
megállapodás aláírói a balkáni térségből Ali-
ja Izetbegović boszniai, Slobodan Milošević 
szerbiai és Franjo Tuđman horvátországi ál-
lamelnökök, valamint tanúként – a nemzet-
közi közösség képviseletében – az Európai 
Unió, Franciaország, Németország, Oroszor-
szág, az Egyesült Királyság és az Amerikai 
Egyesült Államok képviselői voltak jelen. 

A dokumentum jelentősége mindenekelőtt 
abban állt, hogy a poszthidegháborús időszak 
nemzetközi területi adminisztrációi közül az 

2 The General Framework Agreement for Peace in 
Bosnia and Herzegovina – GFAP http://www.ohr.
int/dpa/default.asp?content_id=380 (Letöltés ideje: 
2015.április 20.)

KOVÁCS LÁSZLÓ ALEZREDES – 
SZAKÁCSI ISTVÁN ALEZREDES – 

DR. UJHÁZY LÁSZLÓ ALEZREDES:
AZ EUFOR 10 ÉVE (2004–2014) BOSZNIA-

HERCEGOVINÁBAN
(2. RÉSZ )
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első igazán nagyszabású vállalkozást meg-
alapozó okmánynak tekinthető.   

A daytoni megállapodás elfogadása pilla-
natától kritikák célpontja. Ez a tény önmagá-
ban még nem meglepő, hiszen a történelem 
során kevés béke megállapodás szolgált az 
érintett felek mindegyikének azonos érték-
rendű megelégedésére.

Az kétségtelen tény, hogy a daytoni megál-
lapodás éppen azoktól a kompromisszumok-
tól „terhes”, amelyek egyrészt a háborúban 
érintett felek (szerbek, horvátok és bosnyá-
kok), másrészt pedig a – közvetítésben részt-
vevő – nemzetközi erők érdekeinek eredője-
ként születtek. A megállapodás rendelkezései 
annak a legkisebb közös többszörösnek te-
kinthetőek, amelyek még elfogadhatóak vol-
tak a felek számára. Az aláírás pillanatában, a 
négyéves háború után, az volt a legfontosabb 
célkitűzés, hogy befejeződjön a megközelí-
tőleg százezer halálos áldozattal járó véres 
konfl iktus. Akkor nem tűnt megfi zethetetle-
nül nagy árnak a felek különböző érdekeinek 
kielégítése.   

A dokumentum tizenegy cikkében és 12 
mellékletében részletesen szabályozta a há-
ború utáni helyzetet, különösen a háború 
által leginkább sújtott Bosznia-Hercegovina 
felépítését és működését, az ország három 
államalkotó nemzetének (bosnyákok, szerbek 
és horvátok) az állam irányításában való rész-
vételét. A megállapodás rögzítette továbbá az 
állam közigazgatási felosztását, a szövetségi 
(Bosznia-Hercegovina) és az entitás (Bosz-
nia-hercegovinai Föderáció és Republika 
Srpska) szintű legalapvetőbb politikai intéz-
ményeket, valamint részletesen kitért a nem-
zetközi jelenlétre is. Ennek értelmében a szö-
vetségi államot két egyenjogú tagköztársaság 
alkotja: a Bosznia-Hercegovinai Föderáció az 
állam területének 51 %-át, a Boszniai Szerb 
Köztársaság (Republika Srpska) 49 %-át 
birtokolja, valamint egy különleges övezet 
(Brčkói Körzet). Az állam élén a testületként 
működő, háromtagú elnökség áll, amelynek 

egy-egy tagját az államalkotó nemzetiségek 
(bosnyák, szerb, horvát) adják. A békeszer-
ződés egy rendkívül aprólékosan kidolgo-
zott, ám törékeny államigazgatási rendszert 
valósított meg, s ez a törékeny államhatalmi 
berendezkedés jelenti az egyik legkiemeltebb 
biztonsági kockázatot Bosznia-Hercegovina 
és a térség számára. Az említett hármas ál-
lamigazgatási apparátus, mindamellett hogy 
fenntartása igen költséges, az eltérő érdekek 
miatt a gyakorlatban szinte lehetetlenné teszi 
az ügyek gyors elintézését, ami miatt a se-
gélytámogatásokat nyújtó (következéskép-
pen működőképes államigazgatást is elváró) 
Európai Unió már többször kifejezte elége-
detlenségét. 

A kétkamarás parlamentben egyenlő 
arányban képviselteti magát mindhárom ál-
lamalkotó nemzet: a döntéshozatalai mecha-
nizmusok ugyanakkor oly módon kerültek 
meghatározásra, hogy a fontos határozatok 
és jogszabályok meghozatalához valamennyi 
nemzet képviselőinek konszenzusára szük-
ség van, így lehetőség nyílik az etnikai alapú 
obstrukció gyakorlására. 

A legfőbb közjogi méltóság ugyanakkor a 
széleskörű jogalkotási és végrehajtási hatás-
körökkel rendelkező ENSZ főmegbízott. 

A háború lezárását követően Bosznia-Her-
cegovinában felálltak az alkotmányban rög-
zített központi és decentralizált szervek, ám 
elsősorban a súlyos politikai, etnikai polari-
záció következtében az állam működtetése 
nagy nehézségekbe ütközött. A nemzetközi 
közösség támogatását igényelte, és szük-
ségessé tette egyes kormányzati jogkörök 
ideiglenesen átvételét. A polgári igazgatás 
vezetőjét végrehajtó jogosultságokkal ruház-
ták fel (s ezek körét az idők során még ki is 
bővítették). 

A három államalapító nemzet máshogy 
képzeli el az ország jövőjét: a bosnyákok az 
egység megőrzését tűzték ki célul, egy köz-
pontosított állam megvalósulásával, míg a 
boszniai szerbek egy gyenge központi állam 



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA156

fennállásában érdekeltek (emellett meglehe-
tősen szkeptikusak az unióhoz való csatla-
kozással kapcsolatban). A boszniai horvátok 
pedig minél nagyobb autonómia kivívásában 
érdekeltek. A legnagyobb kihívást az jelenti, 
hogy hogyan tehető az állam kormányozha-
tóvá (kompromisszumok, megállapodások 
elérése útján), illetve hogyan is lehetne sta-
bilizálni azt.

A stabilizálódás egyik megoldását az EU-
hoz való csatlakozás jelenthetné. Azonban 
ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szükséges 
a kompromisszumkészség, egy működőké-
pes piacgazdaság kiépítése, valamint alkot-
mányos reformok véghezvitele.   

A daytoni béke óta az ország folyamatos 
nemzetközi ellenőrzés alatt áll, amelyet az 
ENSZ Főképviselői Hivatal (OHR3) lát el (a 
jelenlegi hetedik főmegbízott, Valentin Inzko 
2009. márciustól van hivatalban).

Kockázati tényező a térség számára Szer-
bia politikai rendszerének instabilitása 
is. Ennek egyik meghatározója a 2006-ban 
elfogadott, s népszavazással megerősített al-
kotmány. Az ország legnépszerűbb pártja a 
Szerb Radikális Párt, amely nyíltan a nagy-
szerb állam megvalósításáért küzd. A párt je-
lentős befolyással bír a szerbiai írott és elekt-
ronikus sajtóban is, amelynek jelentős része 
fűti a szerb lakosság nemzeti érzelmeit.

Bosznia-Hercegovinában a 2014. októ-
beri választások is rámutatnak az országban 
uralkodó állapotokra. Nem várhatóak nagy 
változások a választások után sem. Az egyes 
nemzetiségek ismét saját etnikai pártjaikra 
voksoltak. Több tömörülés a kampányban 
megint a nacionalizmusra épített. Ám közben 
kevésbé érdekelte őket, hogy összeomolhat a 
gazdaság. Az emberek mintegy kétharmada 
elégedetlen helyze tével. 

3 Angolul: Offi ce of the High Representative – OHR, 
forrás: http://www.ohr.int/ (Letöltés ideje: 2015. ápri-
lis 20.)

A gazdasági helyzetéről elmondható, hogy 
2014 márciusában a munkanélküliség első 
ízben meghaladta az 50 százalékot. A fi ata-
lok esetében ez a szám egészen döbbenetes: 
72 százalékos. Közben tombol a korrupció, 
a világ 176 országából Bosznia-Hercegovina 
ezen a listán a 72. helyet foglalja el. Ám a po-
litikusok mintha ügyet sem vetnének ezekre 
a siralmas adatokra. A 3,6 milliós országban 
a bosnyák-horvát és a szerb entitás 10 k an-
tonjában4 összesen 155 miniszter szolgál. Az 
ország bevételeinek 64 százaléka (!) csak az 
államapparátus fenntartását emészti fel. Így 
az infrastruktúra fejlesztésére sem marad kel-
lő erőforrás.

Teljesen érhető az emberek frusztrációja, 
akik 2015.februárban tömegesen vonultak az 
utcákra, hogy hangot adtak társadalmi elége-
detlenségüknek. Nem nemzetiségi alapú meg-
mozdulásokról volt szó, hanem – amint a he-
lyi médiumok fogalmaztak – éhséglázadásról. 
A tüntetések később elhaltak, de ez nem azt 
jelenti, hogy azóta annyival javult volna a 
közhangulat. Egyetlen szikra is elég ahhoz, 
hogy elszabaduljon a pokol. Először fordult 
elő például a háború óta, hogy a szerb részen 
mecsetet támadtak meg, a bosnyák-horvát 
föderációban pedig katolikus templomot ron-
gáltak meg. A bosnyákok azért tiltakoztak, 
mert a Szarajevót körülvevő hegyek egyikén 
a szerbek óriási keresztet helyeztek el. A tár-
sadalmi elégedetlenség másik kiváltója, hogy 
a kilátásba helyezett reformok sora elmarad-
tak, (példának okáért: a 2010. októberi vok-
solást megelőző ígéreteik három százalékát 
váltották valóra) ebből egyenesen az követ-
kezik, hogy a multi-etnikus állam továbbra 

4 A tíz kanton a következő: 1. Una-Sana, 2. 
Szávamellék, 3. Tuzla, 4. Zenica–Doboj, 5. Boszni-
ai Drinamente, 6. Közép-boszniai, 7. Hercegovinai–
Neretvai, 8. Észak-Hercegovinai, 9. Szarajevói, 10. 
10-es (vagy Livnói). Forrás: Bosznia-hercegovinai 
Föderáció parlamentje http://www.parlamentfbih.
gov.ba (Letöltés ideje: 2015. április 20.)
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sem tud kilábalni, a diszkriminatív, bürok-
ratikus intézményrendszeréből és nem tudja, 
megteremti a gazdasági fejlődés alapjait.

Összegzésképpen elmondható: 
A daytoni megállapodásról az idők során 

bebizonyosodott, hogy olyan társadalmi po-
litikai struktúrát vizionált, ami nem alkalmas 
arra, hogy megalapozza Bosznia-Hercego-
vina etnikumainak együttélését, és arra vég-
képp nem, hogy hosszú távon rendezze az 
állam sorsát. 

A legnagyobb probléma azonban nem el-
sősorban a dokumentum tartalmából és konk-
rét rendelkezéseiből fakad, hanem abból a 
tényből, hogy a Daytonban vázolt (nem meg-
felelő) struktúra túlságosan hosszú – pillanat-
nyilag beláthatatlan, hogy pontosan mennyi – 
ideig löki tovább Bosznia-Hercegovinát azon 
az úton, ami a lakosság számára nyilvánvaló-
an nem előre, a fejlődés irányába tart, hanem 
leginkább sehová. Arra pedig, hogy a meg-
állapodást egy alkalmasabb, hasonló súlyú 
nemzetközi szerződéssel váltsák fel, vajmi 
kevés esély mutatkozik, mert a kompromisz-
szumkészség meglehetősen csekély mind az 
államalkotó etnikumok, mind pedig a balkáni 
stabilizációban érdekelt felek között.

3.1 Nemzetközi katonai jelenlét 

A daytoni megállapodás biztonsági és a kato-
nai rendelkezéseinek5 végrehajtása a nemzet-
közi jelenlét legsikeresebb aspektusának te-
kinthető, hiszen a NATO vezette IFOR majd 
SFOR sikeresen biztosította, hogy nem tört 
ki újból háború az országban. A nemzetközi 
katonai jelenlét szempontjából meghatározó 

5 A daytoni megállapodásban a felek elfogadták ma-
gukra nézve a dokumentum rendelkezéseit, a nem-
zetközi polgári és katonai jelenlét Bosznia-Her-
cegovinába települését is. A bosznia-hercegovinai 
nemzetközi adminisztráció elsődleges legitim alapja 
tehát a daytoni megállapodás. A joghatóság átadása 
itt nemzetközi szerződéssel történt (daytoni megálla-
podás), s nem BT-határozaton alapult.

a NATO isztambuli csúcsértekezletén 2004. 
június 28–29. között tett bejelentés, miszerint 
az év végével az EU vezette EUFOR váltja 
fel az SFOR-t, és ezzel az Európai Unió válik 
Bosznia-Hercegovinában a biztonság garan-
tálásának fő felelősévé. Az Európai Tanács 
2004. július 12-én elfogadott döntésének 
megfelelően létrehozott keretegyezmény,6 
amely alapján a térség biztonsági feladatkö-
rét az EUFOR ALTHEA7 2004. december 02-
án hivatalosan át is vette. A misszió átvételét 
természetesen a NATO és az EU között lezaj-
lott számos egyeztetés előzte meg. 

Bizonyossá vált, hogy a NATO a szaraje-
vói parancsnokságon továbbra is képviselteti 
magát. A Berlin Plusz megállapodás lehető-
vé tette, hogy az EU missziója a katonai mű-
veletek támogatása céljából igénybe vegye a 
NATO infrastruktúráját, logisztikai elemeit 
és technikai eszközrendszerét. 

A NATO és az EU közti feladatmegosztás-
ról – a párhuzamosságok elkerülése érdeké-
ben – a 2003. március 17-én a Berlin Plusz8 
megállapodásban rendelkeztek. A Berlin 

6 Angolul: Common Security and Defence Policy – 
Council Joint Action 2004/570/CFSP of 12 July 2004

7 Althea görög mitológiai nőalak volt, a görög szó je-
lentése: gyógyító

8 Megtalálható: az Európai Unió Tanácsának honlapján: 
EU-NATO: The Framework for Permanent Relations 
and Berlin Plus. (Európai Unió Tanácsa [2003]) 

1. ábra: Az 1999-es Washingtoni Csúcsértekezlet
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Pluszként ismert fogalom valójában megálla-
podások gyűjteményére utal. 

A  megállapodás 4 fő alappillére a követ-
kező:9 

Az EU számára hozzáférést biztosít a 
NATO műveleti tervezéséhez;

Az EU részére meghatározott NATO esz-
közök és képességek rendelkezésre bocsátá-
sa (pl. bázisok, erőforrások, információs és 
kommunikációs rendszer, hírszerzési rend-
szer annak adatbázisával, stb.);

EU-műveletek esetén a NATO Európai Fő-
parancsnokságának igénybevétele; 

A NATO védelmi tervezőrendszerét az 
EU-műveletekhez igazítják a rendelkezésre 
álló erők mértékének megfelelően;

Maga a kifejezés (Berlin Plusz) pedig arra 
utal, hogy a NATO és az EU közötti együtt-
működés gyökerei az 1996 tavaszi NATO 
külügyminiszteri ülésre vezethetőek vissza, 
amikor a döntéshozók megállapodtak arról, 
hogy az Európai Biztonsági és Védelmi Iden-
titás kidolgozásához a NATO forrásait rendel-
kezésre bocsátják. Ezt a találkozót Berlinben 
tartották, de még éveket kellett várni, hogy 
tényleges lépések szülessenek a kooperáció 
előmozdítására. A Berlin Plusz folyamat 
mindenképpen mérföldkőnek tekinthető 
a konfl iktuskezelés területén megvalósuló 
együttműködési folyamatban.

A balkáni háborút követő NATO misz-
sziók10 60 ezer fős létszámúak voltak, majd 
amikor 2004 decemberében véget ért a meg-
bízatás, és feladatukat az EUFOR vette át, 
még akkor is közel 10.000 fős létszámmal 
rendelkeztek. Az EUFOR misszió kezdeti 
7.000 fővel települő kontingense – többlép-

9 McColl, John: EUFOR ALTHEA: Successful 
Contribution to Stabilisation. Impetus, 2009/7. szám, 
p. 23. http://eeas.europa.eu/csdp/documents/pdf/
impetus7_fi nal_en.pdf (Letöltés ideje: 2015. április 
20.)

10 Implementation Force (IFOR) – Végrehajtó Erő, 
Stabilisation Force (SFOR) – Stabilizációs Erő 
(mindkettő a NATO által vezetett művelet volt)  

csős erővisszavonást követően – jelenleg az 
1.000 főt sem éri el.11 Az EUFOR az Euró-
pai Unió időrendben a harmadik és egy-
ben, mind időtartam, mind létszáma alap-
ján, legnagyobb szabású katonai művelete. 
A megalakulása óta eltelt időszakban számos 
nemzet döntött úgy, hogy kilép az EUFOR 
kötelékéből és visszahívja katonáit. Ebből 
adódóan a tervezett időpontoktól függetlenül 
számos alkalommal rendeztek „erőgenerálá-
si konferenciát”,12 ahol a missziót továbbra 
is vállaló nemzeteket felkérték a meglévő 
beosztások mellett a felszabaduló pozíciók 
jelölésére is. 

2004-ben már egyértelműsíthető volt, 
hogy az EU-nak nem lesz könnyű feladat 
átvenni a bosznia-hercegovinai NATO erők 
szerepkörét, annak ellenére, hogy a bizton-
sági helyzet lényeges javulást mutatott. Az 
EU biztonságpolitikai szakértők és politikai 
elemzők ezt a véleményt arra alapozták, hogy 
az Európai Unió csekély biztonságpolitikai-
missziós tapasztalattal rendelkezett. (leg-
alábbis ami a kezdeteket illeti szerzői meg-
jegyzés). Ezt attól függetlenül állítják, hogy 
az EUFOR ALTHEA műveletet megelőzően, 
az EU is jelen volt a térségben, amikor 2003-
ban az Európai Unió Rendőri Missziójával13 
jelentős szerepet vállalt a stabilizációs és a 
társulási folyamat koordinálásában. 

A missziós küldetés későbbi időszakára 
elmondható, hogy a változó politikai ten-
denciák (Szerbia-Montenegróban, és Hor-

11 Kb. 600 fő, összesen 24 nemzetből kiállítva (a misz-
szió fennállása alatt az eddigi legtöbb 34 nemzet 
volt), amelyből 19 EU-tagállam: Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Egyesült Királyság, Finnország, Francia-
ország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyel-
ország, Luxemburg, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország, 
Szlovákia, Szlovénia. Valamint öt nem EU-tagállam 
képviseletében: Albánia, Chile, Macedónia volt Jugo-
szláv Köztársaság, Svájc, Törökország. 

12 Angol kifejezés: Force Generation Conference
13 Angolul: European Union Police Mission – EUPM
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vátországban) eredményeképpen számos 
pozitív fejleményről is beszámolhatunk. 
Ezek között szerepel az állami szintű védel-
mi minisztérium létrehozása, és a régióban 
lévő három népcsoport, (bosnyák, horvát 
és szerb) közötti egyensúly megteremtése. 
Az eddig elért eredmények ellenére az EU 
politikai és katonai elemzői a bosznia-her-
cegovinai helyzetet évről-évre továbbra is 
„törékenynek” ítélik, ebből adódóan igen is 
szükségesnek tartják a nemzetközi katonai 
jelenlét további fenntartását. 

A jogi legitimáció tekintetében elmond-
ható, hogy az EUFOR ALTHEA misszió 
tevékenységéről készült hathavi jelentés 
(SMR)14 alapján az ENSZ BT hat hónappal 
meghosszabbítja az Európai Unió bosznia-
hercegovinai békefenntartó missziója, az 
EUFOR mandátumát. Érdekességképpen 
az SMR-15 (2012) jelentésben új elemek is 
megjelentek, amelyek a misszió meghosz-
szabbításra történő törekvéseket új irányba 
terelték. Ezek az alábbi mutatókban tükrö-
ződtek: Hatékonysági mutató, mérőszám 
(MOE)15 és a Teljesítménymutató, mérőszám 
(MOP)16. A hathavi jelentések során 2014. 
szeptember 15-én az SMR-20 megnevezésűt 
fogadták el, amely a művelet tekintetében a 
2014. március 01-től 2014. augusztus 31-ig 
tartó időszakot értékelte. 2014. november 
11-én a BT 2183 számú határozatában átte-
kintette az EUFOR ALTHEA műveletet és 
2015. november 11-ig meghosszabbította az 
EUFOR mandátumát. A kialakult joggyakor-
latnak megfelelően ezt a tagországok parla-
mentjeinek is meg kellett szavazni, ezt 14 
ország meg is tette. Sajnálatos módon a jogi 
felhatalmazás – a mandátum – érvényesíté-
sének is vannak ellenzői. 2014. november 
12-én Oroszország ENSZ képviselője nem 
támogatta a bosznia-hercegovinai békefenn-

14 Angol rövidítés: Six Monthly Report
15 Angol kifejezés: Measures of Effectivness
16 Angol kifejezés: Measures of Performance

tartó misszió meghosszabbítását. Ez pél-
danélküli diplomáciai lépésnek tekinthető 
(most először született nem egyhangú döntés 
a misszió mandátumának meghosszabbítá-
sáról). A küldött kifogásolta, hogy nem he-
lyes, ha külső erők az EU-tagság felé terelik 
a balkáni országot. Nemzetközi politikai 
elemzők szerint az orosz magatartás hátteré-
ben Moszkva és a Nyugat között az utóbbi 
időben feszültté vált a helyzet, de legfőképp 
Ukrajna EU-tagsági törekvése húzódik meg. 

Kétségtelen, hogy az EUFOR megíté-
lése tekintetében számos örökölt, kevésbé 
sikeres ténykedéssel és annak hatásaival is 
meg kell küzdeni. Példának okáért az SFOR 
részsikerei közül a háborús bűnösök felku-
tatásának, elfogásának, letartóztatásának az 
elhúzódása, a fegyverraktárak felkutatása és 
ellenőrzése terén végzett befejezetlen sze-
repvállalás, az illegális fegyvertartás totális 
felszámolásának hiányosságai, valamint a 
bosznia-hercegovinai fegyveres erők felké-
szítésének, működésének, alkalmazásának 
a megreformálására tett kevésbé sikeres kí-
sérletek.

2. ábra: ENSZ Biztonsági Tanácsa
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AZ EURÓPAI UNIÓ SZEREPE 
ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ ORSZÁG 

BIZTONSÁGI HELYZETÉNEK 
RENDEZÉSÉBEN.

A stabilizációs és társulási folyamat koordi-
nálása mellett az Európai Unió mind polgá-
ri, mind pedig katonai missziókat is vállal a 
térségben. 

Az EUFOR-t tanácsi határozattal17 hozták 
létre, majd az ENSZ BT 1575-ös határozata 
megadta a szükséges felhatalmazást az EU18 
– és nem EU19 tagállamokból álló – az ENSZ 
Alapokmánya VII. fejezete alapján és a 
daytoni megállapodás szellemében tevékeny-

17 Council Decision (2004/803/CFSP) of 25 November 
2004 on the launching of the European Union military 
operation in Bosnia and Hercegovina. Forrás: Offi cial 
Journal of the European Union, L 353, Brussels, 27 
November 2004

18 EU-tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh-
ország, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaor-
szág, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyel-
ország, Luxemburg, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svédország Szlovákia és Szlovénia.

19  Nem EU-tagállamok: Albánia, Chile, Macedónia volt 
Jugoszláv Köztársaság, Svájc és Törökország

kedő kontingens felállításához. Ez kiegészült 
még a közös akcióról szóló döntéssel.20

Az EUFOR megjelenése nem jelentette 
ugyanakkor a NATO teljes kivonulását Bosz-
nia-Hercegovinából, habár az erőket kivon-
ták, közel 100 fős szakértői, tanácsadói, és 
megfi gyelői állománnyal továbbra is jelen 
vannak az országban. 

A NATO elsődlegesen a bosznia-hercego-
vinai védelmi reformok terén nyújt segítséget 
a balkáni államnak, bizonyos feladatokat pe-
dig az Európai Unióval együttműködve lát el, 
ezek a teljesség igénye nélkül: 
• a terrorizmus-ellenes küzdelem; 
• hírszerzés és a háborús bűnökkel vádolt 

személyek elfogása;
• gazdasági- és humanitárius segélyprogra-

mokban való részvétel.

A NATO és az EU közti feladatmegosztásról 
– a párhuzamosságok elkerülése érdekében21 
a 2003. március 17-én a Berlin Plusz megál-
lapodásban rendelkeztek (amely tulajdonkép-
pen a NATO 16. Washingtonban 1999-ben 
lebonyolított együttműködési találkozójának 
eredményein alapul).

Az EUFOR ALTHEA fő feladata: a 
daytoni megállapodás végrehajtásának biz-
tosítása, biztonságteremtés, illetve segítség-
nyújtás az ország fegyveres erői képessé-
geinek kialakításában, a helyi nemzetközi 
szervezetek munkájának támogatása.

A művelet alapvető célja: a katonai jelenlét-
tel is megakadályozzák a stabilitás megszilár-

20 Council Joint Action (2004/570/CFSP) of 12 July 
2004 on the European Union military operation in 
Bosnia and Herzegovina. Forrás: Offi cial Journal of 
the European Union, L 252, 28 July 2004

21 Ez is az USA transzatlanti együttműködésének kereté-
ben elhangzott híres 3D (no duplication, decoupling, 
discrimination) elvárásnak részét képezi, miszerint 
ne legyen duplikáció a NATO és az EU feladatrend-
szerében, ne legyen függetlenítés az USA és a NATO 
kapcsolatában, és ne legyen diszkrimináció a nem 
EU-tagállamok irányában. 

3. ábra EUFOR misszió jelvény
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dítását gátló elemeket, illetve hogy fenntartsák 
a biztonságot. 

Az Unió a balkáni helyzet javítása iránti el-
kötelezettségét 2003-ban az un. Thesszaloniki 
Nyilatkozatban nyilvánította ki. 

Az EU politikai célja: Bosznia-Hercegovi-
nában, egy gazdaságilag prosperáló, politikai-
lag több-etnikumú ország alakuljon ki, amely 
középtávon képes lesz az uniós tagság köve-
telményeinek is megfelelni. A művelet 2004. 
december 2. óta, az ENSZ BT 1551/2004. 
(VII.09) sz. határozata alapján adott man-
dátum alapján folyik.

A műveletet eredetileg 2 év időtartamra ter-
vezték, hathavonkénti küldetés-felülvizsgálat-
tal. A kezdeti kötelékstruktúra kialakítását és 
nagyságát az SFOR szintjének megfelelően 
alakították ki. (Task Forces, 7150 fő).

Az EUFOR mandátumában létrehozásakor 
katonai és támogató feladatokat különítettek el. 

A katonai feladatok a következők: 
Masszív katonai jelenlét az ellenőrző, elret-

tentő, és ha szükséges, megelőző funkció el-
látásához; 

A biztonságos és nyugodt környezet meg-
teremtése, valamint az ENSZ Főképviselői 
Hivatal munkájának támogatása és a békefo-
lyamat hátráltatására irányuló erőfeszítések 
megakadályozása;

Hírszerzés; 
A daytoni megállapodásban rögzített bizo-

nyos feladatok folytatása, úgymint légtér-el-
lenőrzés, az aknamentesítési folyamatban és a 
fegyverek begyűjtésében tanácsadás;

 A támogató feladatokat az alábbiakban 
határozták meg: 

Az ENSZ Főképviselői Hivatal támogatása 
misszió-végrehajtási tervének (MIP)22 megva-
lósításában, ami elsősorban a szervezett bű-
nözés elleni harc segítését jelenti a szervezet 
logisztikai és műveleti kapacitásainak felhasz-
nálásával; 

22 Angol rövidítés: Mission Implementation Plan

A védelmi szektor reformjának és intézmé-
nyeinek támogatása; segítségnyújtás a volt Ju-
goszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntető 
Törvényszéknek23 a háborús bűnökkel vádolt 
személyek felkutatásában; a nemzetközi kö-
zösség helyszínen dolgozó alkalmazottainak 
evakuálása, ha szükséges. 
Az EUFOR felépítése egy három részből 
álló struktúrát mintáz, az egyes részek a kö-
vetkezők: 
• Eredetileg három Többnemzeti Műveleti 

Erő (MNTF)24 Mostar, Banja Luka és Tuzla 
központokkal, amelyek a 2007-es haderő-
csökkentés nyomán egyesültek, s helyük-
be a szarajevói székhelyű Többnemzeti 
Manőver Zászlóalj (MNBN)25 lépett; 

• Integrált Rendőri Egység (IPU),26

• Összekötő és Megfi gyelő Csoportok 
(LOTs),27

2010-től negyedik komponensként csatlakoz-
tak az első háromhoz a Mobil Kiképző Cso-
portok (MTTs).28

Az EUFOR fennállásának ideje alatt man-
dátuma fokozatos változáson ment keresztül, 
ennek alapján három szakaszt különböztet-
hetünk meg az EUFOR működésének kezdete 
óta. Az első szakaszban (2004 és 2007 között) 
a fent felsorol prioritások és jellemző karakte-
risztikák alapvetően megmaradtak. 

A 2006-os év három kiemelkedő politikai 
eseménye (koszovói státusztárgyalások, vá-
lasztások Bosznia-Hercegovinában és a mon-
tenegrói referendum) nem hatott destabilizáló 
tényezőként, így lehetővé vált az EUFOR lét-
számának csökkentése, a küldetés átalakítása.

23 Angolul: International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia – ICTY 

24 Angol rövidítés: Multinational Task Forces
25 Angol rövidítés: Multinational Manoeuvre Battalion
26 Angol rövidítés: Integrated Police Unit
27 Angol rövidítés: Liaison and Observation Teams 
28 Angol rövidítés: Mobile Training Teams
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A módosított műveleti terv (OPLAN)29 
végrehajtását 2007. március 1-én kezdték 
meg, és a katonai struktúra átalakításával egy 
– alapvetően Szarajevóban koncentrálódott –, 
manőver zászlóaljalapú, gyorsreagálású erő 
jött létre, és az elrettentő erőt a gyorsreagálá-
sú képesség váltotta fel. 

Az EUFOR ALTHEA szervezeti felépíté-
se 2007 tavaszán változott meg. Az EUFOR 
ALTHEA átstrukturálásával létszáma is jelen-
tősen csökkent, 6000 főről mintegy 2200 főre. 
Az ALTHEA művelet során – szinte minden 
évben jelentős mennyiségű fegyvert, lőszert 
és különböző hadianyagokat foglaltak le. A 
hírszerzési források szerint azonban a sikeres 
műveletek ellenére is jelentős mennyiségű 
kézifegyver van a polgári lakosság birtoká-
ban, bár e tény inkább a balkáni lakosság tra-
dícióival, kultúrájával, mintsem egy esetleges 
fegyveres összecsapásra való felkészülésével 
magyarázható.

A második szakaszban (2007 és 2010 kö-
zött) azonban azzal párhuzamosan, hogy az 
EUFOR erők létszámát egy tanácsi döntés ér-
telmében csökkentették, a helyszínen maradó 
erők feladatai is némiképp átstrukturálódtak.  

2008–2009 közötti időszakban heves viták 
zajlottak az uniós tagállamokban, hogy egy-
általán fenn kell-e tartani a katonai jelenlétet 
Bosznia-Hercegovinában. A kivonulást tá-
mogatók – Franciaország, Spanyolország és 
Finnország – a belső stabilitás elégséges vol-
tát és politikai, fi nanciális szempontokat han-
goztattak, az ellenzők – Ausztria, az Egyesült 
Királyság, Hollandia és Szlovákia – pedig 
azzal érveltek, hogy a kivonulás járhat azzal 
a következménnyel, hogy a destabilizáló erők 
beindulnak, és fegyveres konfl iktusba torkol-
lanak a kiújuló ellenségeskedések, amelyek 
pedig nemcsak Bosznia, de az egész Balkán 
regionális stabilitását veszélyeztetik. A válto-
zást a bosznia-hercegovinai változások gene-

29 Angol rövidítés: Operations Plan

rálták: hosszas, meddő várakozás után létre-
jött a közös haderő és rendőrség, amely ugyan 
nem működött kifogástalan hatékonysággal, 
de lehetővé tette, hogy a nemzetközi katonai 
jelenlét lecsökkenjen és teret engedjen a he-
lyi szerveknek a biztonság fenntartásában. A 
politikai instabilitás azonban fennmaradt az 
országban – ennek egyik jele volt a koszovói 
függetlenség 2008. februári kinyilvánítását 
követő feszült helyzet Bosznia-Hercegoviná-
ban. A mandátum alapvetően nem változott, 
legfeljebb a hangsúlyok tolódtak el kissé, az 
EUFOR helyi erőinek végrehajtó jogosítvá-
nyait azonban nem csökkentették arra való te-
kintettel, ha esetleg szükségessé válna a nem-
zetközi fegyveres beavatkozás a feszültségek 
fokozódása esetén. 

A harmadik szakasz 2010-ben kezdődött 
és máig is tart, a mandátum ebben a szakasz-
ban jelentősen módosult: a végrehajtó jogo-
sítványok minimálisra csökkentek és előtérbe 
került a képesség- vagy kapacitásépítés és az 
ehhez szükséges, a kiképzésben való segít-
ségnyújtás. 

A kontingens nagysága ebben az utolsó 
szakaszban nem sokat változott, miután elér-
te azt a kritikus határt, ahol még az Európai 
Unió, és a bosznia-hercegovinai nép közös 
érdekeit hatékonyan támogatni képes erőként 
maradhat a térségben. 

2010. januárban megkezdődött a művelet 
átalakítása, májusában a jelenlegi művelet 
keretein belül megindulhatott a végrehajtó 
mandátummal nem rendelkező képzési-ké-
pességfejlesztési feladatokat ellátó misszió. 
(MOR,30 TCN,31 RSOU32)

Az ENSZ BT 2010. november 18-án 
egy esztendővel meghosszabbította az EU 
ALTHEA, a NATO-parancsnokság, az integ-
rált rendőri egység (IPU), valamint a megfi -

30 Manpower and Organisation Review
31 Troop Contributing Nations
32 Reception, Staging and Onward Movement – 

Reserves Forces
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gyelő és összekötő csoport mandátumát. A BT 
nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a misszió 
meghosszabbítása a daytoni megállapodás-
ban foglaltak teljesítésének nagyobb mértékű 
megvalósítását szolgálja, és hogy ezzel Bosz-
nia-Hercegovina elindulhat az Európai Unióba 
vezető úton. 

Az ENSZ legfőbb testülete ugyanakkor 
felszólította a bosznia-hercegovinai politikai 
pártokat, hogy hagyjanak fel a kirekesztő és 
megosztó retorikájukkal, mert bár az EUFOR 
legalább még egy évig az országban marad, de 
a daytoni megállapodás pontjait a helyi erők-
nek kell betartaniuk és végrehajtaniuk. Jelen-
leg ugyanis a misszió befejezését azért kell 
rendre elhalasztani, mert bár a térség általában 
biztonságos ugyan, de a balkáni állam az et-
nikai megosztottsága miatt nem képes ren-
dezni belső politikai helyzetét, az egymással 
szemben álló nemzetiségek a legtöbb eset-
ben szóba sem állnak egymással.

2011-ben több nemzet is csökkentette vagy 
teljesen visszavonta hozzájárulását a misszi-
óhoz, így elengedhetetlenné vált az aktuális 
állománytábla felülvizsgálatának végrehajtása. 
Ez beosztások megszüntetését és összevonását 
jelentette, miközben fi gyelni kellett a műkö-
dőképesség fenntartására is. Természetesen 
az sem könnyítette meg a tevékenységünket, 
hogy novemberig nem derült ki, a továbbiak-
ban a feladat az ország biztonságának fenntar-
tásában történő segítségnyújtás marad-e, vagy 
már csak a kiképzési és képességfejlesztési 
tevékenységre kell koncentrálnunk. Ugyanis 
ennek függvényében kellett egy olyan parancs-
nokságot kialakítani, amely bármilyen irányú 
döntés feltételeinek meg tud felelni. 

2012-ben döntés született a művelet átalakí-
tásáról, amelynek keretében 2012. szeptember 
1-től a hadszíntéri erők létszáma mintegy fe-
lére csökkent és létrehozásra került a Közepes 
Készenlétű Tartalék Erő.33 

33 Angolul: Intermediate Reserve (IR) Force. Lásd Lind-
ner, Otmar: Intermediate Reserve Force “Mission

Tovább folytatódott az EUFOR szerveze-
ti átalakítása, létszámcsökkentése. A NATO 
SHAPE műveleti parancsnokától kapott 
iránymutatás szerint megkezdődött az állo-
mánytáblák felülvizsgálata, átalakítása. Az 
iránymutatás elsősorban a NATO és EU szer-
vezeti állománytáblák közötti párhuzamossá-
got kívánta megszüntetni és fi nanszírozható 
szervezeti kereteket kívánt megteremteni. Az 
elsőkörös áttekintés során kialakított katonai 
létszámcsökkentéssel párhuzamosan jelentő-
sen csökkentek a helyi polgári alkalmazotti 
beosztások34 is, ami nyilvánvalóan az itt hosz-
szabb munkaviszonyt kialakított, de az elbo-
csájtásba került helybéli embereket érintette a 
legérzékenyebben. 

A 2012. január 1-én életbe lépett állomány-
tábla már közel 20%-os létszámcsökkentést 
eredményezett. Ez az EUFOR történetének 
első, nagyarányú civil létszámcsökkentését 
is jelentette melynek keretében majdnem 100 
civil beosztást szüntettek meg (ennek tevékeny 
részese volt a táborüzemeltetésért felelős egyik 
szerző35 is, akire e tekintetben is igen nagy fele-
lősség hárult a közel 200 fős polgári beosztott 
állomány36 többlépcsős létszámleépítésének 
lebonyolításában). Ebben a szervezet nemzet-
közi polgári alkalmazottai37 és a helyi civil dol-
gozók is belekerültek. Sajnos ez igen fájdalma-
san érintette az embereket abban az országban, 

Ready in Theatre” http://www.euforbih.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=23
74:intermediate-reserve-force-mission-ready-in-
theatre&catid=203:mnbn-news&Itemid=192 (Letöl-
tés ideje: 2015.április 20.)

34 LCH – Local Civilian Hires (helyi polgári alkalma-
zott)

35 Szakácsi István alezredes 2011 októberétől – 2012 
szeptemberéig látta el a táborüzemeltetés helyettes 
parancsnoki teendőit (ugyanitt szolgált első missziós 
egyéni beosztásában is logisztikai projektmenedzser-
ként 2005. októbertől – 2006 novemberéig). 

36  Szerzői megjegyzés: az EUFOR táborüzemeltetésének 
polgári létszáma 2006. januárban még 367 fő volt.

37 ICC– International Civilian Contract (nemzetközi 
polgári tanácsadó-alkalmazott)
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ahol a hivatalos munkanélküliségi ráta meg-
haladta a 40 százalékot. Ez a folyamat nem 
szakadt meg. A „létszám racionalizálási” 
törekvések eredményeként 2012. szeptember 
1-én kiadásra került az újabb állománytábla, 
amely már a nemzeteket kvótájában szerep-
lő katonai beosztásokat is érintette. Ez közel 
13.7%-os csökkenést vont maga után. 

A műveleti létszám a végrehajtott kivoná-
sok és csökkentések eredményeként 2012-re 
1200 fő alá csökkent. A feladatrendszer és 
a struktúra átértékelésével a művelet átala-
kítása 2012. szeptember 1-re megtörtént. A 
végrehajtó mandátum fenntartása mellett je-
lentősen lecsökkent a helyszíni erők létszá-
ma, ezáltal nagyobb hangsúly helyeződött a 
többszintű tartalék erőkre. Továbbra is meg-

maradt a műveleti parancsnokság, a bosznia-
hercegovinai haderőbe beágyazódva műkö-
dő kiképzési és képességfejlesztési részleg, 
valamint a stacioner és mobil megfi gyelő és 
összekötő csoportokból (un. LOT-házakból, 
ebből 17 van jelenleg) álló helyzetértékelő 
képesség. 

Az átalakított műveletben a helyszíni erők 
létszáma 600 főre csökkent, a manőver-struk-
túra pedig jelentősen módosult, és egy ötszin-
tű tartalékerő-struktúra került kialakításra.

2013-ban a Közepes készenléti Tartalék 
Erők rotációs rendjének, hadszíntéri hadmű-
veleti képességének az elérésére való törek-
vés adta a fő tevékenységet. 

A NATO/SHAPE 2013. december 3–5. 
között a DSACEUR vezetésével éves átfo-

4. ábra: Az EUFOR ALTHEA műveletben résztvevő nemzetek (TCNS)*

2015. március 10-i állapotnak megfelelően

* Angol rövidítés: Troop Contributing Nations
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gó erőgenerálási konferenciát rendezett a 
SHAPE-en, ahol a nemzetek felajánlást tettek, 
hogy milyen erőkkel és képességekkel kíván-
nak hozzájárulni a Szövetség műveleteihez, 
illetve képességeihez.

2014. június 2-án életbelépett az új állo-
mánytábla (CE 10.0), ez közel 134 katonai 
beosztással és megközelítőleg 600 fős erővel 
számolt.  2014. március 28-án megtartották az 
EUFOR RCA 5. erőgenerálási konferenciát.

ÖSSZEGZÉSKÉPPEN

Az EU biztonságpolitikai elemzők szerint az 
EUFOR sikeres misszióként értékelhető, ka-
tonai szempontból mindenképpen. 

Az Európai Uniónak sikerült legyőznie azt 
az ellenérzést, amit a bosznia-hercegovinai 
emberek kezdetben tápláltak irányába, mivel 
úgy vélték, hogy – tapasztalat hiányában – az 
uniós erők nem lehetnek olyan hatékonyak, 
mint a NATO katonái. 

Az EUFOR megőrizte az SFOR határozott 
és robusztus arculatát is, jól kommunikált a 
helyi lakossággal és a vezetőkkel, és aktívan 
bekapcsolódott a szervezett bűnözés elleni 
harcba is – így a kezdeti bizalmatlanságot si-
került eloszlatnia. 

A MAGYAR HONVÉDSÉG 
SZEREPVÁLLALÁSA A TÉRSÉG 

BIZTONSÁGÁBAN 

Az 1995-ben kialakult újabb balkáni konfl ik-
tushelyzetben először a honi területen lévő 
bázisok rendelkezésre bocsátásával támo-
gattuk a NATO erők műveleteit. A NATO 
IFOR műveletéhez egy műszaki Kontingens 
felajánlásával járultunk hozzá, ami 1996-ban 
kezdte meg a tevékenységét a horvátországi 
Okučaniban.  

1999-ben kiküldésre került az MH Őr és Biz-
tosító Zászlóalj első váltása, amelynek alapren-
deltetése a koszovói Pritinában települt KFOR 
erők főhadiszállásának őrzésvédelme volt. 

2002-ben kezdte meg szolgálatát Bosznia-
Hercegovinában a SFOR/MSU kötelékében 
az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens. 
2004-ben ez az egység átkerült az olasz ve-
zetésű IPU alárendeltségébe. Még ugyaneb-
ben az évben a Műszaki Kontingens bázisán, 
annak felszámolását követően megalakult az 
MH Szállító Szakasz, ami 2004-ben fejezte 
be a küldetését a térségben. 

2003 és 2005 között az MH Őrszakasz ér-
kezett Skopjéba (Macedónia volt Jugoszláv 
Köztársaság), ami a NATO-parancsnokság 
őrzés-védelmét látta el. 2006-ban került al-
kalmazásra a Nyugati Többnemzeti Alkalmi 
Harci Kötelék (MNTF-W) többnemzeti zász-
lóaljának egyik századaként az MH KFOR 
század. 

2007-ben Bosznia-Hercegovinában a ked-
vező politikai változások következtében fel-
számolták az MH Katonai Rendfenntartó 
Kontingenst és megkezdte a békefenntartói 
tevékenységét az MH EUFOR Kontingens. 

NATO-parancsnokság is működik Szaraje-
vóban: az SFOR művelet befejezését követő-
en a szövetség folyamatos jelenlétét hivatott 
fenntartani Bosznia-Hercegovinában, tanács-
adói-felügyeleti jogkörrel. 

2006. november 9-től a Magyar Honvédség 
a NATO Advisory Team – Tanácsadó Cso-
portban egy felderítő, valamint egy tervező 
főtiszti beosztást tölt be. Ugyancsak magyar 
tiszt a parancsnokság törzsfőnökének támo-
gató-helyettese is, feladatát két segítővel látja 
el.

A legnagyobb létszámú magyar erő Szara-
jevóban a százötven fős MH EUFOR Kontin-
gens, amely a Többnemzeti Manőverzászlóalj 
egy századaként, (osztrák, lengyel, és török 
alegységekkel közösen) hajtja végre felada-
tait: jelenlétfenntartó, és információgyűjtő 
járőrözés, tömegkezelő és speciális művele-
tekben való részvétel; VIP személyek kísé-
rése, előretolt műveleti bázisok elfoglalása 
és biztosítása, valamint a KFOR harcászati 
tartalék biztosítása. 
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A korábban említett BT határozattal pár-
huzamosan Brüsszelben az EU-országok 
vezérkarfőnökei is tanácskoztak. A katonai 
vezetők megállapodtak, hogy 2011 végéig 
fenntartják a jelentős létszámcsökkentés után 
most mintegy 1600 fős bosznia-hercegovi-
nai műveletet, amelyben a Magyar Honvéd-
ség 170 fővel vesz részt. Ez a magyar köz-
reműködők létszámának növelését jelenti, 
mert más résztvevő országokkal ellentétben 
Magyarország az elmúlt időszakban szinten 
tartotta az EU ALTHEA keretében szolgáló 
katonáinak számát.

JELENLEGI SZEREPVÁLLALÁS

Kiadásra került a NATO irányítású balkáni 
katonai békefenntartó műveletekben részt 
vevő magyar katonai kontingensekről szóló 
2040/2002. (II. 27.) Korm. határozat, amely 
meghatározta az SFOR, KFOR műveletek-
ben, valamint a macedóniai Task Force erők 
kötelékében való magyar részvétel módoza-
tait, és pontos paramétereit. Lehetővé tette 
továbbá, hogy a balkáni békefenntartásban 
részt vevő nemzetközi erők bármely parancs-
nokságán a NATO igényei szerinti törzs- és 
biztosító beosztás kerüljön betöltésre a Ma-
gyar Honvédség állományából. A Korm. 
határozatot a változó elvárásoknak megfele-
lően a 2310/2002. (X. 10.) Korm. határozat, 
valamint a 2067/2003. (IV. 3.) Korm. határo-
zat módosította. Jelenleg a NATO irányítású 
balkáni katonai béketámogató műveletekben 
részt vevő nemzetközi erőkben történő ma-
gyar katonai részvételről szóló – a tárgyban 
korábban született határozatokat egyébként 
hatálytalanító – 2076/2008. (VI. 30.) Korm. 
határozat tartalmazza a magyar szerepvállalás 
konkrét elemeit.

Tekintettel arra, hogy az SFOR művelet 
2004. december 1-én véget ért, a küldetés-
ben addig részt vevő kontingens felajánlásra 
került EU szerepvállalási feladatokra. Az EU 
bosznia-hercegovinai katonai műveletében 

történő részvételt az Európai Unió irányítása 
alatt végrehajtott balkáni katonai békefenn-
tartó (ALTHEA) művelethez történő magyar 
hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) 
OGY határozat hagyta jóvá és a 2025/2005. 
(II. 25.) Korm. határozat (az Európai Unió irá-
nyítása alatt megvalósuló balkáni katonai bé-
kefenntartó (ALTHEA) művelettel kapcsola-
tos magyar katonai részvételről) szabályozza.

Az MH EUFOR Kontingens manőver szá-
zada és törzstiszti csoportja egy osztrák veze-
tésű többnemzeti (osztrák magyar, török) ma-
nőverzászlóalj kötelékében tevékenykedik. 

A balkáni műveleti területen a misszió te-
kintetében a válságkezelési és békefenntartó 
tevékenységgel összhangban az alegységek 
fő feladatai a tömegkezelés, fegyverbegyűj-
tés, objektumvédelem, területek biztosítása 
(ellenőrző-áteresztő pontok és megfi gyelő 
pontok működtetése, járőrözés), területzárás 
és ellenőrzés, konvojok kisérése, VIP kisérési 
feladatok, melyek végrehajtása légi (helikop-
ter)- és közúti szállítással történik. 

Az EUFOR esetében a békefolyamatok 
előrehaladásának köszönhetően nagyobb 
hangsúlyt kapnak a többnemzeti környezet-
ben végrehajtott kiképzési feladatok.

2010. januárban megkezdődött a művelet 
átalakítása, és 2010. májusban a jelenlegi mű-
velet keretein belül megindulhatott a végre-
hajtó mandátummal nem rendelkező képzési-
képességfejlesztési feladatokat ellátó misszió. 

2011-ben több nemzet is csökkentette vagy 
teljesen visszavonta hozzájárulását a misszi-
óhoz, így elengedhetetlenné vált az aktuális 
állománytábla felülvizsgálatának végrehajtá-
sa. Ez beosztások megszüntetését és össze-
vonását jelentette, miközben fi gyelni kellett 
a működőképesség fenntartására is. Termé-
szetesen az sem könnyítette meg a tevékeny-
ségünket, hogy novemberig nem derült ki, a 
továbbiakban a feladat az ország biztonsá-
gának fenntartásában történő segítségnyújtás 
marad-e, vagy már csak a kiképzési és képes-
ségfejlesztési tevékenységre kell koncentrál-
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nunk. Ugyanis ennek függvényében kellett 
egy olyan parancsnokságot kialakítani, ami 
bármilyen irányú döntés feltételeinek meg 
tud felelni. 

Az EUFOR ALTHEA Parancsnokságon 
(EUFOR HQ) az egyéni beosztások száma 
21 fő volt ebben az időszakban, beleértve az 
EUFOR HQ törzsfőnöki (parancsnokhelyet-
tesi) beosztást. 

A 2011. szeptember 28-án végrehajtott 
Humánerőforrás Koordinációs Értekezleten 
(MCC), – az EUSG38 álláspontja miatt, mi-
szerint a nemzetek csak egy kulcsbeosztást 
tölthetnek fel. 

A műveleti szerepvállalás mértékének 
megtartása mellett a magyar részvétel a kö-
vetkezőképpen módosult: 2012. szeptember 
és 2013. július között a magyar szerepvállalás 
gerincét kitevő manőver század itthon tele-
pült és 4 napos készenlétben állt, így az év 
végén összesen 14 fő törzstiszt és 26 fő ki-
szolgáló személyzet szolgált Bosznia-Herce-
govinában. 

2012-ben döntés született a művelet átala-
kításáról, amelynek keretében 2012. szept-
ember 1-től a hadszíntéri erők létszáma mint-
egy felére csökkent és létrehozásra került a 
Közepes Készenlétű Tartalék Erő - (IR39) 
Ausztriával kötött megállapodás alapján éves 
rotációban veszünk részt az IR-ben és a had-
színtéri erőkben. 

Jelenleg az Egyesült Királysággal, Bulgá-
riával, Szlovéniával és Romániával együtt az 
IR készenléti szolgálatban veszünk részt 117 
fővel, míg a hadszíntéren 26 fő biztosítja a 
szakanyagok rendelkezésre állását, valamint 
a tartalék lehívása esetén a mozgáskoordi-
nációt. Ezen kívül 14 fő szolgál az EUFOR 
ALTHEA parancsnokság törzsében egyé-
ni beosztásban. Hozzájárulásunk létszáma 
mindösszesen 157 fő. 

38  Angol rövidítés: EU Support Group
39  Angol rövidítés: Intermediate Reserve 

JÖVŐBENI SZEREPVÁLLALÁS 

Bosznia-Hercegovinában a legfontosabb fela-
datunk az EU integrációs folyamat politikai 
napirenden tartása, illetve a társadalom in-
tegrációs elkötelezettségének fenntartása, 
aminek érdekében igyekszünk kézzelfogha-
tó közelségbe hozni az uniós perspektívát. 
Szükség van az Unió eddiginél aktívabb és 
erőteljesebb jelenlétére Bosznia-Hercego-
vinában. Magyarország kiemelt feladatának 
érzi az integrációs tapasztalatok átadását, és 
ebben fokozott aktivitást kíván tanúsítani a 
jövőben, folytatva a hagyományos együttmű-
ködést a többi V4 országgal, illetve minden 
más lehetséges formációban.40 

A Balkánon zajló békefolyamatoknak to-
vábbra is részese kívánunk maradni. 

A műveleti feladatrendszer mindkét mű-
veleti terület tekintetében eltolódik a jelenlét 
fenntartása és a kialakuló honi fegyveres erők 
mentorálasa felé.

Magyarország számára, attól függetlenül, 
hogy nem közvetlen szomszédos ország és 
nem számottevő a magyarság létszáma mégis 
csak fontos szerepet játszik a térség biztonsá-
gi politikai megítélésében. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy nemzetközi sze-
repvállalásaik tekintetében a misszió fontos 
szerepet tölt be. A huszonhárom részt vevő 
nemzet közül a magyarok adják a harma-
dik legnagyobb létszámú kontingenst a sza-
rajevói Butmir-táborban.

A megváltozott nemzetközi környezetben 
a NATO és az EU sikeres balkáni béketámo-
gató tevékenysége a tagországok kellő rugal-
masságát és reagáló képességét igényelte és 
igényli napjainkban is. NATO és EU-tagsá-

40  Szentiványi Gábor: A Balkán térség és a magyar 
külpolitika. (Az akkori külügyminisztériumi 
szakállamtitkár és politikai igazgató előadása 2008. 
november 20-án hangzott el az MTA Nemzeti 
Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az 
Európa Intézet Budapest által szervezett „A Balkán 
térség és a magyar külpolitika” c. konferencián)
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gunkból fakadó kötelezettségeinknek meg-
felelően, valamint az Országgyűlés és a Kor-
mány vonatkozó döntései alapján, a Magyar 
Honvédség sikeresen folytatta feladatait mind 
a KFOR, mind az EUFOR ALTHEA aláren-
deltségében.

2013. szeptember 10-én egy újságírói kér-
désre az akkori EUFOR parancsnok, Dieter 
Heidecker vezérőrnagy nyilatkozta, „nem-
csak a profi  kiképzés és felkészültség teszi a 
magyarokat különlegessé, hanem az is, hogy 
a földrajzi közelség és a történelmi hasonló-
ságok nagyobb belátást engednek nekik a he-
lyiek életébe.”

A Balkánon zajló békefolyamatoknak 
továbbra is részese kívánunk maradni. A 
Bosznia-Hercegovinában települt 147 fős 
kontingenst a nemzetközi vállalásainknak 
megfelelően mindaddig amíg szükség van rá 
a későbbiekben is fenntartjuk. A tervezett lét-
számcsökkentések (200 fős parancsnokság és 
kiképző-tanácsadó elemek) után is részt kívá-
nunk venni a műveletekben, hangsúlyozva a 
terület fontosságát országunk számára. 

ÖSSZEFOGLALÁSKÉNT 

• IFOR–SFOR 1995–2002 MH MŰSZAKI KON-
TINGENS

• SFOR 2002–2004 MH SZÁLLÍTÓ SZAKASZ
• SFOR–MSU 2002–2004 MH KATONAI REND-

FENNTARTÓ KONTINGENS
• EUFOR–IPU 2004–2007 MH KATONAI REND-

FENNTARTÓ KONTINGENS
• EUFOR–MNBN 2007-tól MH EUFOR KONTIN-

GENS
Bosznia-Hercegovina jelenlegi politikai, gaz-
dasági helyzetének a megítélése 

Bosznia-Hercegovina államisága a daytoni 
megállapodás végrehajtása érdekében tett ha-
talmas nemzetközi erőfeszítések ellenére egy-
értelműen továbbra sem tekinthető szilárdnak. 
Bosznia-Hercegovina egészében továbbra is 
a térség egyik, bár kétségkívül nem egyetlen, 
bizonytalansági tényezője és potenciális vál-

sággóca. A közös államiság perspektívája bi-
zonytalan és az ezzel összefüggő belső konf-
liktusok hosszabb távra beprogramozottak, 
feloldásukra csak tartós és sikeres gazdasági 
fejlődés, az európai integráció megvalósu-
lása, az egész térség valódi demokratizálása 
esetén van reális esély. Aggasztó az is, hogy 
az értelmiség jelentős része elhagyta az or-
szágot, és a fi atalok többsége számára ma is 
a kivándorlás a legvonzóbb életperspektíva. 

A gazdasági helyzet továbbra is kritikus 
annak ellenére, hogy mintegy ötmilliárd 
dolláros segély áramlott az országba és a 
GDP évről évre dinamikusan nő. Ugyanakkor 
Bosznia az egy főre jutó GDP alapján (1100 
USD/fő 2002-ben) továbbra is Európa 
egyik legszegényebb országa. Bosznia-Her-
cegovina helyzetét ma is a daytoni békefo-
lyamat végrehajtása határozza meg, és noha 
az ország kétségtelenül pozitív irányba fej-
lődik, az előrehaladás tempója lassú és az 
ország még mindig nem áll biztos lábakon 
sem politikai, sem gazdasági értelemben. A 
szomszédos Szerbia és Horvátország pozitív 
politikai fejleményei kedvező külső körül-
ményeket teremtettek az ország fejlődéséhez, 
azonban a belső politikai erők, a három fő 
népcsoport közötti ellentétek miatt a nemzet-
közi közösség szerepvállalása nélkül még 
nem képzelhető el a stabilitás és az egészsé-
ges politikai fejlődés. 

Az elmúlt időszakban olyan reformintézke-
déseket vezettek be, amelyek meghaladták a 
daytoni megállapodás kereteit és sok esetben 
tették szükségessé az alkotmány (DPA 4.sz. 
függelék) módosítását. Számos elemző sze-
rint a megállapodás beteljesítette küldetését, 
mára túlhaladottá vált, akadálya a további 
fejlõdésnek.10 

Az ország új alkotmánya és a megállapo-
dásban lefektetett államszerkezeti felépítés 
kapcsán folytatott viták azonban azt mutatják, 
hogy Dayton lényeges módosításához nincs 
meg a megfelelő politikai akarat, minden po-
litikai erő részéről. 
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Az eltérő érdekek tehát szinte kibékíthe-
tetlenek és a nemzetközi közösség minden 
erőfeszítése ellenére tény az – noha ezt min-
denki igyekszik elhallgatni –, hogy a bosz-
nia-hercegovinai állam a daytoni megállapo-
dásban lefektetett szerkezeti struktúrája nem 
a nemzetek megbékéléséhez, az együttélés 
feltételeinek megteremetéséhez vezetett, ha-
nem etnikailag tiszta entitásokat, kantonokat 
és településeket eredményezett. Így például 
a Boszniai Szerb Köztársaságot 90 százalé-
kában szerbek lakják, egyes föderációs kan-
tonok is szinte tiszta horvát, és sok várost is 
szinte kizárólag bosnyákok laknak. 

A nemzetközi erőfeszítések ellenére ma 
is jelentős ellenállás tapasztalható nemcsak 
a helyi lakosság, hanem a hatóságok és he-
lyi szervek részéről is a korábbi lakhelyükre 
visszatérni szándékozó más nemzetiségű pol-
gárok fogadásával, valamint politikai, anyagi 
és életfeltételeik biztosításával kapcsolatban. 
Ezen realitásokat a nemzetközi közösség-
nek is előbb utóbb tudomásul kel vennie. 
Figyelmen kívül hagyásuk téves politikai 
következtetésekhez vezethet. Továbbra is 
szükség van tehát arra, hogy a nemzetközi
közösség nemcsak politikailag, diplomá-
ciailag, hanem katonailag is jelen legyen 
Bosznia-Hercegovinában.

(Folyt. köv.)
A fotókat és az ábrát  a szerzők  készítették. 
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Jelen írás az alkalmazott antropológia fej-
lődés-történetét mutatja be azon fontosabb 
etikai dilemmákat indukáló esetek kapcsán, 
amelyek azt az etikai töréspontot rajzolják 
ki az ismeretszerzés céljai és az antropoló-
gus részvételéből következő hatások alap-
ján, amely a mind mai napig megosztják az 
antropológusokat világszerte az ún. katonai 
antropológia (military anthropology), mint 
az alkalmazott antropológia egyik kortárs 
szakterületével kapcsolatban.  

Antropológusok a kormányzat szolgálatá-
ban

Van WILLIGEN (2002) az alkalmazott 
antropológia, mint az antropológia egyik 
szubdiszciplináris státuszú szakterületé-
nek1 születési körülményeit az Egyesült 
Államokban két egymástól elkülönülő idő-
szakra – az 1860 előtti pre/proto diszcip-
lináris (predisciplinary stage) és az 1860-
1930 közötti alkalmazott etnológia (applied 
ethnology) korszakára – osztja, amely egy-
ben elválaszthatatlan a modern kulturális 

1 A John VAN WILLIGEN (2002:20) az Applied 
Anthropology: An Introduction c. kötetében az alkal-
mazott antropológia (mint a kortárs szociokulturális 
antropológia egyik szubdiszciplínájának) amerikai 
fejlődéstörténetét öt periódusra osztja – méghoz-
zá az antropológia használatának (’anthropology in 
use’) eltérő kontextusai alapján. VAN WILLIGEN 
(2002) amellett érvel, hogy az alkalmazott antropoló-
gia tágabb értelemben „az antropológia használatát” 
(’anthropology put to use’) jelenti, amelyben az adott 
munkát a társadalmi probléma, és nem a tudományte-
rület szempontjai határozzák meg. 

antropológia genezistörténetétől (RYLKO-
BAUER-SINGER-WILLIGEN 2006). A 
protodiszciplináris korszakban az „alkal-
mazott antropológia” születési körülményei 
leginkább az Egyesült Államok kormány-
zatának azon politikai-adminisztrációs szer-
vezeti intézkedéseivel állnak kapcsolatban, 
amelyek a 19. századtól – egyebek mellett 
– az országba érkező migrációs hullám által 
kiváltott, és az ország földterületeinek hasz-
nálatához, felosztásához és birtoklásához 
kapcsolódtak. Az 1830-as években ugyanis a 
telepesek földigényének megoldását az addig 
még érintetlen nyugati területek birtokba-
vétele jelentette, ahol akkor őslakos indián 
törzsek éltek. A Kongresszus által 1830-ban 
elfogadott Indian Removal Act értelmében 
az elnök korlátlan jogot kapott, hogy az in-
diánokkal az államok akkori határain kívüli 
területeket „elcserélje”: így az „áttelepülési 
szerződések” értelmében az indián őslakosok 
jelentős területekről „lemondtak és vállalták a 
nyugatra települést” (BORSÁNYI 2001:145-
146). Az indiánpolitikai intézkedések le-
bonyolításához pedig a végrehajtó szervek 
központosítására is szükség volt. Ennek je-
gyében a kormányzat 1824-ben létrehozta a 
Bureau of Indian Affairs (BIA), illetve ezzel 
szorosan együttműködve a Bureau of Ameri-
can Ethnology (BAE) szervezeteket, amelyek 
az 1879-es kongresszusi törvény értelmében 
hivatalosan is megkezdték az észak-ameri-
kai indián törzsek adminisztrációját, ezzel is 
„segítve az őslakosokat érintő kongresszusi 

KÁNTOR BARBARA:
ANTROPOLÓGUSOK KATONAI CÉLÚ KORMÁNYZATI 

SZEREPVÁLLALÁSÁNAK ETIKAI DILEMMÁI AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

(TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS) 
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döntéseket” (RYLKO-BAUER-SINGER-
WILLIGEN (2006). A BAE keretében tehát 
a századfordulót követően intézményi szint-
re helyeződött Észak-Amerika őslakosainak 
kutatása, ahol az „alkalmazott antropológia” 
leginkább az állami megrendelésre készített 
országos és regionális etnográfi ai kérdőíve-
ket, illetve az indián őslakosokra fókuszáló 
etnográfi ai leírásokat jelentette. WILLIGEN 
(2002) az 1860-tól az 1930-as évek között 
időszakot azért nevezi az alkalmazott etnoló-
gia (applied ethnology) korszakának, mert a 
kormányzati megbízások alapján végzett et-
nográfi ai jellegű munka és az antropológia, 
mint önálló diszciplína formálódásának fo-
lyamata, ahol az antropológia és annak alkal-
mazása szorosan kapcsolódott egymáshoz. 
Az antropológia és az alkalmazott antropoló-
gia története ekkor még szinte megegyezik, 
„a határok szinte ködbe vesznek.” (KEDIA-
WILLIGEN 2005:4). 

Miközben tehát az USA-ban a század-
fordulóra a BAE, mint az indiánügyekkel 
foglalkozó kormányzati szervezet „az ant-
ropológia egyfajta szinonimája” (KEDIA-
WILLIGEN 2005:4), ugyanezen időszakban 
megkezdődik az antropológia, mint önálló 
tudományos diszciplína formálódásának és 
intézményesülésének folyamata is.  Az, hogy 
az amerikai antropológusok csak „lassan köte-
leződtek el az alkalmazott antropológia iránt” 
(STEWARD:1987) többek között az akadé-
mia tradíciókban keresendő, és kapcsolatba 
hozható Franz Boas2 személyével is. Boas 
részese volt annak a folyamatnak, amelyben 
az addig inkább az egzotikus társadalmakra 
alkalmazott etnográfi ai módszerek alkal-

2 Franz Boas (1858 –1942) német származású antropo-
lógus szerepe kiemelkedő az antropológia amerikai 
történetében: többek között elősegítette az antropo-
lógia kutatási területének körülhatárolását, felismerte 
a kultúrák összehasonlító módszerének korlátait, és a 
kulturális relativizmus jegyében küldte tanítványait 
terepmunkára Amerika és világszerte. 

ma zása fokozatosan áttevődött az észak-ame-
rikai kontinens bennszülöttjeinek tanulmányo-
zására, ahol a cél hatékonyabb kormányzati 
politikát megalapozó nyelvészeti, archeoló-
giai, etnológiai ismeretek gyűjtése volt 
(FEISCHMIDT-KOVÁCS: 2006). A legfonto-
sabb ok, amiért Boas neve nem hanyagolható 
el az alkalmazott antropológia korai történeté-
ben felbukkanó etikai dilemma vizsgálatakor 
elsősorban a The Nation című újság hasábjain 
1919. december 20-án megjelent Scientists as 
Spies című cikkel demonstrált nyílt szerep-
vállalásához köthető. A kifejezetten heves 
hangételű írásban jelent meg először a tudo-
mány és annak alkalmazási viszonyában a 
kutatók szakmai-etikai felelős ségének felveté-
se. Boas a tudomány katonai cé lokra történő 
kihasználását kritizáló a lap állásával az antropo-
lógia és az etika találkozásának első meghatáro-
zó szereplőjévé vált (FLUEHR-LOBBAN 
2003:174).

„Az, aki a tudományt a kémkedés álcázá-
sára használja, … a tudományt prostituáltja 
megbocsáthatatlan módon, és elveszíti azt a 
jogot, hogy tudósnak neveztessék” – idézi 
WILLIGEN (2002) Boast, aki azzal vádolt 
meg amerikai tudósokat, hogy az 1. világ-
háború során a terepen végzett tudományos 
jellegű kutatásuk leple alatt kémtevékenysé-
get folytattak. Az írás megjelenését követően 
az American Anthropological Association 
(AAA)3 1919. december 30-án – a megfogal-
mazott vádakat nem vizsgálva, 20:10 arányú 
szavazattöbbséggel – elhatárolódott Boas 
kijelentéseitől és megrovásban részesítette 
(WILLIGEN 2002:23). HARRIS-SADLER 
(2003) kutatásai szerint az 1. világháború 
idején kilenc tudós folyatott információgyűj-
tést régészeti terepmunkának álcázva, többek 
között az Offi ce of Naval Intelligence (ONI), 
azaz a haditengerészeti hírszerzés számára. 

3 Az American Anthropological Association (rövidítve 
AAA, Amerikai Antropológusok Társasága) a világ 
legnagyobb antropológusokat tömörítő szervezete. 
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Közülük a Boas által megvádolt négy tudós 
Samuel Lothrop, Sylvanus Morley, Herbert 
Spinden és John Mason lehetett, akik elein-
te civilként, majd hivatásos ügynökként te-
vékenykedtek Közép-Amerikában. Lothrop 
1917-től eleinte civil ügynökként gyűjtött 
adatokat az amerikai kormányzatnak a te-
repen, majd 1918-tól az amerikai hadsereg 
hivatásos hírszerzője lett. Morley – Chichen 
Itza városának felfedezője – az 1. világhá-
ború idején a Mexikóban állomásozó német 
egységek taktikai mozgását fi gyelte fedett 
ügynökként. Spinden 1917-ben pedig éppen 
Morley alatt teljesített szolgálatot, és jelen-
tett. Egyébként ők hárman Boas ellen sza-
vaztak az AAA közgyűlésén, Mason későbbi 
bocsánatkérő levelében már arról írt, hogy 
hazafi as kötelességből folytatott kémtevé-
kenységet.

Egyes szerzők szerint Boas nyílt levele és 
az abban hangsúlyozott “etikai elhivatottság” 
leginkább Boas személyes morális érzékeny-
ségének tudható be, PRICE (2010) szerint az 
AAA úgy állította be Boast, mint aki tudomá-
nyos pozíciójával „visszaélve” hangsúlyozta 
pacifi sta nézeteit.4 Ez az érzékenység a kor-
szak kétségtelenül legnagyobb antropológu-
sánál mégis igen lényeges az alkalmazott ant-
ropológia történetének szempontjából. Boas 
ugyanis a morális felelősség-érzetének szak-
mai-etikai összefüggésben hangot adó írásá-
val ráirányította a fi gyelmet – hacsak időle-
gesen is – arra, hogy az antropológia addigra 
meghatározóvá váló kutatási módszerének, a 
terepmunkának kormányzati és legfőképpen 
katonai célú használata erkölcsileg megkér-
dőjelezhető potenciált is magában hordoz, 

4 PRICE (2010) kijelentését az FBI által rendelkezé-
sére bocsátott dokumentumok vizsgálatára alapozta, 
amely alapján egyértelmű, hogy a Boas által meg-
vádoltak közül például Lothrop az első világháború 
idején valóban kémkedett a Karib-térségben, amíg le 
nem lepleződött.

ami nem mellesleg a tudomány általános re-
putációjára is hatást gyakorol. 

Az Egyesült Államokban alkalmazott ant-
ropológia „születése” tehát eleinte az antro-
pológiai tudás gyakorlati értékeinek felis-
merését jelenti, amely éppen az antropológia 
tudásterületének legitimációs folyamatával 
esik egybe. Az „alkalmazott antropológia” 
kifejezés ekkor a kormányzati politikában 
alkalmazott etnográfi ai módszerek hasz-
nálatát jelenti – ezért is jelöli a korszakot 
WILLIGEN (2002) alkalmazott etnológia 
(applied ethnology) elnevezéssel. Ez a jelen-
téstartalom azonban az 1920-as évek köze-
pétől fokozatosan átalakul, mivel az 1930-as 
évektől kezdetét vette az alkalmazott antro-
pológia, mint a szociális problémák megoldá-
sára és a szakpolitika szolgálatára használha-
tó szemlélet kifejődése és intézményesülése. 
A kibontakozás főképp a nagy gazdasági vi-
lágválság (1929-1933) hatására ment végbe, 
amikor is Egyesült Államok-szerte láthatóvá 
váltak a különböző szociokulturális társadal-
mi problémák. 

ANTROPOLÓGUSOK A HÁBORÚ 
SZOLGÁLATÁBAN

WILLIGEN (2002) az alkalmazott antropoló-
gia második, 1930 és 1945 közötti időszakát 
az állami alkalmazás (federal service stage) 
elnevezéssel illeti. A korszakban az etikai fe-
lelősségről való gondolkodás egyrészt az USA 
gazdasági-politikai pályájával állt összefüg-
gésben, amelyet Roosevelt New Deal (1933-
36) programja a gyakorlati tudással rendelke-
ző társadalomtudományi munkaerő intenzív 
foglalkoztatásával indirekt módon, de erőtel-
jesen befolyásolt (STEWART:2002). Másrészt 
az USA kormányzata a 2. világháborúban az 
állami alkalmazásban álló antropológusok 
szerepvállalásával összefüggésben olyan eti-
kai dilemmákat hozott a felszínre, amelyek 
mind az antropológia-tudomány, mind az al-
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kalmazott antropológia tudománytörténetében 
fordulóponthoz vezettek. 

Az alkalmazott antropológia története 
az állami alkalmazás korszakában, ahogy 
a kezdetekben, úgy ebben az időszakban 
is, elválaszthatatlanul összekapcsolódott a 
modern kulturális antropológia fejlődés-
történetével – méghozzá az egyre nagyobb 
számban a kormányzati adminisztrációba 
bekapcsolódó szakemberek munkája révén. 
Ennek egyik legmeghatározóbb intézménye 
még mindig az őslakos indián rezervátumok 
adminisztratív irányításáért felelős BIA volt 
(WILLIGEN: 2002).5 Azonban a korszakban 
az egyik legismertebb – és a katonai antropo-
lógia történeti összefoglalása szempontjából 
lényegesebb – munkahelye, az a CIA intéz-
ményi elődje, az Offi ce of Strategic Services 
(OSS) volt. Az OSS szolgálatában álló ant-
ropológusok közül az egyik leghíresebb 
Gregory Bateson6 volt, aki amellett érvelt a 
korszakban, hogy az Egyesült Állomok nem 
támaszkodhat kizárólag a hagyományos vé-
delmi erőkre, hanem az „új hadviselési tech-
nika eszközöket lenne szükséges beépíteni, 
mint például különböző pszichológiai, vagy 

5 Az alkalmazott társadalomtudományi ismerettel ren-
delkező antropológusok munkavállalása nem csak a 
kormányzati szektorra korlátozódott, és az antropo-
lógia gyakorlati haszna a magánszektorban is meg-
jelenik: az első alkalmazott antropológiai kutatásnak 
a Hawthorne Plant Project (1924-32) tekinthető, 
amely Lyold Warner antropológus és Elton Mayo 
szociálpszichológus együttműködésében Chicagóban 
a Western Electric Company felkérésére teljesült. A 
kutatás célja annak felderítése volt, hogy a gyári mun-
kások teljesítménye miért mutat csökkenő tendenciát. 
(KEDIA-A. BENNETT:2005)

6 Az OSS szolgálatában álló antropológusok közül az 
egyik leghíresebb Gregory Bateson (1904-80) brit-
amerikai állampolgár volt, aki antropológusként 
a második világháború előtti Új-Guineában, majd 
1936-39 között első feleségével, a szintén antropo-
lógus Margaret Meaddel Bali szigetén kutatott. A 
háború elején az Egyesült Államokba utazva az OSS 
állományába belépve Burmában a hírszerző egység 
civil tagja volt. (WILLIGEN: 2002)

etnográfi ai elemzések a katonai műveletekbe 
(SZTANKAI: 2010). Habár Bateson szerepe 
a katonai antropológia történetében tagadha-
tatlanul fontos, azonban az antropológusok 
etikai-felelősségének a korabeli példákhoz 
köthető vizsgálatakor az OSS indonéziai 
kutató-egysége parancsnokának, Cora Alice 
Du Bois terepmunkájának az esetét érdemes 
közelebbről megvizsgálni. A kutatónő 1937-
39 között végzett terepkutatásokat a Bali 
és Kelet-Timor között található indonéziai 
Alor-szigeten. Terepbeszámolói, illetve ké-
sőbb megjelent monográfi ája (People of Alor, 
1944) alapján arra lehet következtetni, hogy 
a japán megszállás alatt lévő sziget aloréz 
őslakossága úgy várta az Egyesült Államok 
győzelmét a világháborúban, hogy állításai-
kat – miszerint „az amerikaiak jó emberek” – 
mindössze a kutatónővel való kapcsolatukra 
alapozták. Amerika-barát kijelentéseikért a 
japánok az őslakosokon a sziget annektálá-
sát követően nyilvános lefejezéssel statuáltak 
példát. „Habár ez a horrorisztikus eset nem 
gyakori, mégis drámaian mutatja az antropo-
lógia tudományának váratlan károkozási le-
hetőségét, és azt, hogy még a legártatlanabb-
nak tűnő társadalomkutatás során is végtelen 
a különböző felelősség-dimenziók összekap-
csolódása, és így a vétkesség lehetősége is” 
(WILLIGEN 2002:49). 

A II. világháború teljesen új kontextusba 
helyezte az antropológia és a tudományte-
rület alkalmazási lehetőségeinek kérdéskö-
rét, A háborús fenyegetés hatására kialakult 
légkörben az antropológusok – BABA-HILL 
(2006) szavaival – egyfajta „felelősséget 
fejlesztettek ki” a saját társadalmuk problé-
máinak megoldása iránt. Az antropológia-
szakma hazafi as elköteleződése intézményi 
szinten a Society for Applied Anthropology 
(SfAA)7 szervezetben jutott leglátványosab-

7 A Society for Applied Anthropology az alkalmazott 
és az akadémikus antropológia között megnöveke-
dett a feszültség légkörében (mintegy kiválva, bár 
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ban kifejezésre 1941 májusában – éppen az 
USA háborúba való belépése előtt. A szerve-
zet létrehozása azt jelezte, hogy az akadémiai 
antropológusok legnagyobb szervezete, az 
American Anthropological Association mel-
lett szükséges azon antropológusokat tömörí-
tő különálló intézmény létrehozása is, amely 
a társadalomban kifejezetten a változásfo-
lyamatokkal együtt járó társadalmi prob-
lémákra, valamint ezek megoldására fóku-
szál. Néhány hónappal később azután, hogy 
megalakul az SfAA és az 1941. december 
7-i Pearl Harbour elleni támadást követően 
a háborús időszak egyik etikailag legprob-
lémásabb esete azon kormányzati alkalma-
zásban álló antropológusokhoz köthető, akik 
részt vettek az Egyesült Államok nyugati 
partján élő japán származású amerikaiak in-
ternáló táborokba8 küldésében. A táborokon 
kívüli adminisztrációban tevékenykedő 
közösségi elemzők (community analysts) 
olyan szakértői anyagok készítésére kaptak 
feladatot, amely a táborbeli élet javítását, 
illetve a még rosszabb következmények 
elkerülését célozták. Többek között ennek 
hatására a kormányzati alkalmazású antro-
pológusok szerepvállalásának megítélését a 
korszak társadalomtudósai mind kritikusab-
ban kezelték (RYLKO ÉS BAUER:2006). 

Habár Ruth Benedict9 kormányzati sze-
repvállalása jól ismert példa, azonban az 
antropológia használatának kontextusában 
az etikai felelősség kérdésének tárgyalásakor 

tagságilag összefonódva) 1941. májusában a Harvard 
Egyetemen alakult meg. 

8 1942. február 16-án megkezdődött azon katonai kör-
zeteket kijelölése, ahonnan szükség esetén bárki ki-
telepíthetővé vált. Habár a rendelet név szerint nem 
említett meg egyetlen etnikai csoportot sem, mégis 
elsősorban a nyugati parton élő japán-amerikaiakra 
vonatkozott. Az intézkedés mintegy 80 ezer amerikai 
állampolgárt kényszerítettek táborokba. (Terebess 
Ázsia E-tár)

9 Ruth Benedict (1887-1948) a kultúra és személyiség 
iskola képviselője, Boas tanítványa.

mindenképpen szükséges néhány mondatban 
kitérni tevékenységére. Benedict Krizantém 
és kard (1946) című kötete „az alkalmazott 
antropológiát mutatja be úgy, mint ami az 
egyes államok kormányainak viszonyában 
érdekes lehet” (BOHANNAN-GLAZER 
2006:252). Bár Benedict alapvetően pacifi s-
ta szemléletű tudós és közéleti szereplő volt, 
a világbéke érdekében (MARÓTI:1975) az 
antropológiai munkát katonai-háborús célok 
szolgálatába állítható tevékenységként fogta 
fel. Az eset az etikai felelősség tudomány-
történeti analízisének szempontjából azért is 
érdekes: mert a Japánról, a japán mentalitás-
ról készült „országtanulmány” nem az antro-
pológiai terepmunka eredményeként szerzett 
adatokon alapult, amennyiben Benedict so-
sem járt Japánban és a nyelvet sem ismerte. 
Másfelől a „kultúra tanulmányozása a távol-
ról” típusú antropológiai megismerési stra-
tégia alkalmazása – ahogyan korábban Du 
Bois példája is – azt az etikai kételyt hozta 
felszínre, amely az antropológiai ismeret-
szerzés kormányzati, főképp háborús célokra 
való használatának negatív következményei-
vel összefüggésben a vétkesség gyanúját veti 
fel. „Az, hogy a második világháború alatt 
az amerikai antropológusok közreműködtek 
a nemzeti öntudat erősítésében, magyaráza-
tokkal látták el az amerikai hadsereget az ak-
tuális ellenség viselkedési mechanizmusaival 
kapcsolatban, vagy éppen jelen voltak a hadi-
foglyok kihallgatásain” (HARASZTI:2005), 
– mind alapvető hatást gyakoroltak az ant-
ropológia tudományának egészére, többek 
között az antropológusok szerepvállalásának 
szakma-etikai megkérdőjelezhetőségével 
kapcsolatban. 

1930-45 között tehát az alkalmazott ant-
ropológia története az állami alkalmazás 
korszaka – ahogyan már elnevezése is jelzi 
– egy olyan időszak, amelyben a kormányza-
ti alkalmazásban álló antropológusok szaktu-
dása felértékelődik. Egyrészt az indiánügyek 
miatt, másrészt a világválság hatására megje-
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lenő komplex társadalmi és gazdasági prob-
lémák megoldására tett szerepvállalás okán, 
amit aztán az ország világháborús szerepe 
ugyancsak tovább erősített. Mindeközben 
az alkalmazott antropológia fokozatosan fej-
lődött olyan szemléletté, amely a társadal-
mi problémák felkutatásában a tudásterület 
gyakorlati értékét módszeresen hangsúlyoz-
va egyre inkább szubdiszciplináris státuszt 
követelt magának. Az elköteleződés, vagy 
más szavakkal felelősségvállalás – az aka-
démiai antropológiától elkülönülve – végül 
a SfAA10 megalakításában jutott kifejezésre, 
ami WILLIGEN (2002:29) szerint egyben az 
antropológia tudománytörténetének fejlődé-
sében is fontos fejezetként értékelhető.

ANTROPOLÓGUSOK KATONAI 
MŰVELETI TEREPEN

Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy az 
Egyesült Államok belépése a 2. világhábo-
rúba egyértelmű fordulópont volt az alkal-
mazott antropológia történetében. 1945-től 
kezdve az antropológia „használatának” új, 
már intézményesült szervezetein keresztül 
megjelenő szemlélete ugyanis fokozatosan 
térhódított. Mondhatni ez volt a szerepki-
terjesztések időszaka (role extension stage/
value-explicit), amely aztán az alkalmazott 
antropológia különböző szakterületeinek 
kiválását vonta maga után (WILLIGEN 
2002:30). Miközben a 2. világháború tragi-
kus eseményeinek hatására az (etikai) fele-
lősségvállalás olyan alapdokumentumokban 
is kifejezésre jutott, mint a kutatásetikára vo-
natkozó, Nürnbergi Kódex (1947), és az em-
berek alapvető jogairól szóló, az ENSZ által 
kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-

10 A Society for Applied Anthropology (rövidítve, 
SfAA, Alkalmazott Antropológiai Társaság) 1941. 
májusában alakult meg, első etikai állásfoglalását 
1949-ben adta ki Statement Of Ethics And Professi-
onal Responsibilities címmel. 

ta (1948) ,addig a társadalomtudományi szer-
vezetek közül elsőként a Society for Applied 
Anthropology előbb etikai állásfoglalásában, 
majd pedig Etikai Kódexben (1949) fogal-
mazta meg az antropológusok felelősségével 
kapcsolatos általános elveket. Az alkalmazott 
antropológiai etikai kódex évekkel megelőz-
te az AAA hivatalos iránymutatásait, és ezt 
REED (1998) például egyenesen az alkalma-
zott antropológia történetének egyik legfon-
tosabb állomásaként értékelte.

Az etikai felelősség jelentéseinek felku-
tatásában a 2. világháborút követő időszak 
azért választóvonal, mert az Egyesült Ál-
lamok hadba lépésének történeti-politikai 
kontextusa a felelősség kérdéskörét olyan új 
pályára állította (KEDIA:2005), amely a mai 
napig meghatározza a kortárs antropológia, 
ezen belül is az alkalmazott antropológia 
egyik szakterületének, a katonai antropológia 
etikai dilemmáit. A kormányzati szektor és 
az antropológia hol titkos, hol nyílt módon, 
de 1945-től még inkább összefonódott. Mi-
közben az antropológia tudománytörténeté-
nek tanulsága szerint a társadalmi problémák 
iránti felelősségvállalás jegyében az alkalma-
zott antropológia szemlélete intézményesült, 
addig Truman elnök megfogalmazta a „fej-
lődő országok” számára az ún. Point Four 
Programot (1948), amelynek keretében to-
vábbi antropológusok kerültek állami alkal-
mazásba.11 HARASZTI (2005) BENNETT 
(1996:28) kutatásaira hivatkozva kiemeli, 
hogy a tárgyalt időszakban az olyan tudósok, 

11 A nemzetközi segélyezésekért és egyes külpolitikai 
ügyekért felelős állami hivatalok, illetve az ENSZ 
és szakosított szervezetei (UNESCO, FAO) mint a 
segélyezési politika aktív részvevői előszeretettel 
foglalkoztattak képzett antropológusokat. (FOSTER 
1969). A 1950-60-as évekre a különféle nemzetközi 
segélyakciók száma jelentősen megnövekedett, ezek 
rendeltetése nagyrészt a harmadik világ ún. „hát-
rányos helyzetű” népcsoportjai felé irányult azzal a 
céllal, hogy az ottani életkörülményeken javítsanak 
(HARASZTI:2005).
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mint Dean és Whyte, Leighton, Adair, Parker 
nem győzték hangsúlyozni, hogy az antro-
pológia alkalmazása milyen tagadhatatlanul 
nagy felelősséget von magával, hiszen közös-
ségek és népcsoportok sorsa függhet tőle. Ez-
zel párhuzamosan az 1950-es évek végére az 
antropológia iránti általános társadalmi igény 
az Egyesült Államokban robbanásszerűen 
megnőtt: népszerűvé vált az antropológiai 
képzés, az alkalmazott antropológiai képzési 
programok és számos új tanszék alakult. 

Az, hogy az alkalmazott antropológia ko-
rabeli történetében a beavatkozás fogalma 
körüli etikai kételyek kerültek előtérbe, illet-
ve az, hogy az antropológia alkalmazása egy-
re inkább „politikailag gyanús kategóriává” 
vált (BABA-HILL:2006), többek között két 
hidegháborús eseménnyel kapcsolható össze. 
Az egyik a Camelot Program volt, amely – 
mint nagyszabású társadalomtudományi ku-
tatás – 1964-ben kezdődött az amerikai had-
sereg és a Special Operation Research Offi ce 
(SORO) támogatásával, feladatának a fejlő-
dő országok – Irán, Thaiföld, Fülöp-szigetek, 
Venezuela, Bolívia, Peru, stb. – társadalmi 
rendszereinek a belső konfl iktusokra adott 
kormányzati reakcióinak a tanulmányozását 
tekintette. A SORO munkája, adatgyűjtése 
terepmunkán alapult, célja pedig azon lehe-
tőségek feltérképezése volt, amelyek alapján 
egy olyan társadalmi rendszer létrehozása 
válna lehetségessé, ami lehetővé tenné a fej-
lődő országok társadalmi változásfolyamata-
inak politikai szempontból fontos előrejelzé-
sét és befolyásolását (SZÁLKAI 2011:20). 

1964-ben, még a program tervezési szaka-
szában azonban korrupciós botrány tört ki, 
mikor nyilvánosságra került egy chilei tár-
sadalomtudós megvesztegetési ügye. Az eset 
kiszivárgását követően végül a kormányzat 
1965-ben leállította a Camelot Programot, 
azonban a közvélemény az antropológia 
által elkövetett legnagyobb „bűnök” egyi-
keként könyvelte el, noha antropológusok 
közvetlen módon nem is vettek részt benne 

(FLUEHR-LOBBAN 2003:8). A Camelot 
Programot követő másik, etikailag leginkább 
kérdéses kormányzati program az 1967 má-
jusában Vietnámban indult Civil Operations 
and Revolutionary Development Support 
(CORDS) volt, amely az amerikai hadsereg, 
a civil és kormányzati fejlesztési szervezetek 
és a dél-vietnámi kormány koordinációját 
felügyelte. 1967 végén a CORDS részeként 
vette kezdetét az ún. Phoenix-program a CIA 
és a dél-vietnámi biztonsági szolgálat közös 
hírszerzési részlege alkalmazásában álló ant-
ropológusokkal. Elsődleges célja a Vietkong 
civil támogatóinak azonosítása és „sem lege-
sítése” volt: ennek jegyében 1967-72 között 
a program során 81 740 civilt azonosítottak, 
akik közül 26 369 fő életét vesztette (TÖRÖK 
2011:353). A más nemzetek ügyeibe való 
beavatkozás esetei és ezekben az antropoló-
gusok kormányzati, katonai célokat szolgáló 
szerepvállalása körül megfogalmazódó etikai 
kételyek már az American Anthropological 
Association szervezetét is lépésre kény-
szerítették. 1967-ben megalakult az AAA 
Etikai Bizottsága (CEO), amely „meg nem 
engedettnek” ítélte a beavatkozás negatív 
példáját kiváltó a Pentagon által fi nanszíro-
zott Camelot típusú kutatásokat (WILLIGEN 
2002:50). Az állásfoglalást – Statement on 
Problems of Anthropological Research and 
Ethics – HILL (2006) az AAA első, 1971-ben 
kiadott formális Etikai Kódexe előfutárának 
tekinti, hiszen az AAA 1969-ben még csak 
etikai tervezettel rendelkezett, amelyet egye-
temi hallgatók kényszerítettek ki. 

A kormányzati programok tehát egyértel-
műen befolyásolták azt, hogy a társadalom-
tudományok (így az antropológia is) „gya-
nússá” váltak a hidegháborús korszakban. A 
folyamat az antropológusokban is kételyeket 
ébresztett: egyrészt aggódtak, hogy a beavat-
kozások negatív módon befolyásolják az 
antropológia reputációját (emiatt az Egyesült 
Államokon kívüli terepkutatások lehetőségei 
is korlátozódtak). Továbbá egyre több mo-
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rális kétség támadt a terepkutatások alatt 
összegyűjtött adatok felhasználásával kap-
csolatban is – foglalható össze HILL (2006) 
vonatkozó meglátásai. Nem mellesleg az 
Egyesült Államok vietnámi háborús politi-
kája, illetve az olyan etikailag megkérdője-
lezhető programok, mint a Camelot vagy a 
CORDS az antropológusok munkaerő-piaci 
elhelyezkedésére is hatást gyakoroltak: az 
1970-es évektől a frissen végzett antropoló-
gusok egyre nagyobb számban az egyetemi 
kutató állások helyett a civil szektor mellett, 
az üzleti világban kezdtek el munkát vállalni 
(WILLIGEN 2002). Az alkalmazott antro-
pológia intézményesülése és expanziója az 
1970-80-as évekre magával hozta, hogy a 
szubdiszciplináris státuszú szakterület egyre 
népszerűbbé vált az antropológián belül. A 
szemléletbeli változást jól mutatják a kor-
szakban az „alkalmazott antropológiára” 
vonatkozó első szintetizáló elemzések, ame-
lyekben a társadalmi, gazdasági és technoló-
giai problémák megoldása érdekében végzett 
szerepvállalás vált hangsúlyos jellemvonás-
sá (Lásd FOSTER:1969). Erre a gyakorlati 
orientációt hangsúlyozó defi nícióra refl ek-
tálva BABA-HILL (2006), és WILLIGEN 
(2002:37) is már egyfajta „új alkalmazott 
antropológiáról” beszél. WILLIGEN kate-
gorizálásában az utolsó, tehát az alkalmazott 
antropológia ötödik korszaka, a szakpoliti-
kai kutatások korszaka (Policity Research 
Stage), amelyben az Egyesült Államok kül-
politikájának részeként indított Human Ter-
rain System (HTS)12  projekt, amely egyér-
telműen a kortárs alkalmazott antropológia 
etikai szempontból mára az egyik leginkább 
vitatottabb példája, amely az antropológia, 
mint tudástőke használatával összefüggésben 
egyre több episztemológiai, etikai és politikai 
kételyt ébreszt, és nem csak az antropológu-
sokban. 

12 A program hivatalos oldala: www.human 
terrainsystem.army.mil 

Az Amerikai Egyesült Államok elleni 
2001. szeptember 11-i terrortámadást kö-
vetően a „War on terror” politikai dokt-
rína részeként 2005-ben megszületett 
HTS-koncepció13 először Afganisztán ame-
rikai inváziójakor realizálódott (PERUGINI 
2008:213). A HTS és a hozzá kapcsolódó Hu-
man Terrain Team (HTT) feladatát a követke-
zőképpen foglalja össze TÖRÖK (2011:342): 
„olyan társadalomtudományi kutatás és 
adatgyűjtés, ahol az adatoknak az adott mű-
velet szempontjából relevánssá tétele, illetve 
a döntéshozatalba való beépítése a feladat.”14 
A HTT-ben alkalmazott antropológusok és 
más társadalomtudósok a katonai egységek 
keretei között, központilag kijelölt célokkal, 
akár katonai kiképzésben részesülve, egyen-
ruhában, sőt indokolt esetben fegyveres kí-
sérettel folytatnak „terepmunkát” (SZÁL-
KAI 2011:30). Az adatgyűjtés „terepmunka 
jellegű” szituációban valósul meg, ahol a 
műveleti területen élő emberek társadalmi, 
etnográfi ai, gazdasági és politikai jellemző-
inek összesítése antropológiai és etnográfi ai 
adatokkal kerül felhasználására (TÖRÖK 
2011:342). A Human Terrain System-prog-
rammal kapcsolatban az AAA 2007, 2009, és 
2012-ben tett állásfoglalásaiban15 rosszallást 
fejezett ki, és az antropológusok tudományos 
közösségének számára etikailag elfogadha-
tatlannak minősítette a programot.16 A háború 

13 A Human Terrain System fő ötletadója az antro-
pológus végzettségű Montgomery McFate. (Lásd 
MCFATE: 2003) 

14 A „human terrain” angol kifejezés a műveleti terület 
emberi olyan dimenziója, amely a műveleti terüle-
ten élő emberek társadalmi, etnográfi ai, gazdasági 
és politikai jellemzőinek összességének jelenség-
együttesét jelenti, amelyeket szociokulturális, antro-
pológiai és etnográfi ai adatokkal írunk le. (Lásd TÖ-
RÖK:2011)

15 Lásd www.aaanet.org/about/Policies/statements/Human
-Terrain-System-Statement.cfm

16 Az eset kapcsán az AAA felismerte az együttműködés-
ben rejlő etikai kihívások fontosságát. Ennek jegyében 
2006 óta egy külön bizottság keretében foglalkozik a 
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logikájából következően ugyanis a HTS-ben 
résztvevő antropológusok kutatási alanyai-
nak tájékoztatáson alapuló önkéntes bele-
egyezése (informed consent), a károkozásra 
és a negatív hatások tilalmára (to do no harm) 
vonatkozó erkölcsi kötelezettsége, etikai fele-
lősségvállalása egyáltalán nem értelmezhető 
– érvelt az AAA.

 Az AAA etikai kételyei egyrészt arra vonat-
koznak, hogy a HTS-ben résztvevő antropoló-
gus a katonai állomány tagjaként nem minden 
szituációban képes antropológusi identitását 
igazolni, hiszen adott helyzetben “beleol-
vad” a műveleti színtér katonai állományába. 
Másrészt a HTS-ben résztvevő antropológus 
azon feladata – a különböző csoportok (helyi 
lakosok és a hadsereg) közötti mediációval – 
által éppen a megbízás jellegéből adódóan a 
kutatás alanyai potenciális katonai műveletek 
célpontjavá teheti. Végül mivel a HTS-ben 

hírszerző és biztonsági szervekkel való együttműkö-
déssel.

betöltött szerepük miatt a közvélemény össze-
kapcsolja az antropológusokat az USA katonai 
műveleteivel, ez közvetett módon kárt okoz-
hat a tudományterületnek.17

A 20. század végére az antropológia tevé-
kenységét más tudományágakkal – például 
a hadtudománnyal – összehangolva tudáste-
rületének gyakorlati értékét állította előtér-
be. Ebben az összefüggésben az alkalmazott 
antropológia, a kortárs antropológia egyik 
kiemelkedő szakterülete nem más, mint a kul-
turális antropológia elméletének, módszerta-
nának és holisztikus látásmódjának gyakorlati 
alkalmazása egy adott közösség társadalmi, 
politikai, gazdasági vagy technikai problémái-
nak megoldására (HARASZTI 2005). 

Mára az alkalmazott antropológia egy olyan 
diszciplináris státuszt követelő szakterületté 
fejlődött a kortárs antropológián belül, amely 
„átfogja mindazokat a tevékenységeket, 

17  Azonban az AAA felismerte az együttműködésben 
rejlő etikai kihívások fontosságát, és ennek jegyében 
2006 óta egy külön bizottság keretében foglalkozik a 
hírszerző és biztonsági szervekkel való együttműkö-
déssel.
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amelyeket az antropológusok nem csak ma, 
hanem a múltban is végeztek, azzal a céllal, 
hogy gyakorlati problémákat oldjanak meg” 
(WILLIGEN 2002:8) – ahol az etikai kéte-
lyek, különös tekintettel a cselekvés-követ-
kezményként felfogott felelősség összefüggé-
sében legfőképp a terepmunka fogalmához és 
az antropológusok szerepvállalásához kapcso-
lódva jelenik meg. 

A kortárs katonai antropológia előzményei 
összefonódnak az alkalmazott antropológia 
történetével, ahol a választóvonal az USA 1. 
világháborús szerepvállalása. Ekkorra ugyan-
is egyértelművé vált az amerikai kormányzat 
számára, hogy „az antropológia alkalmas a 
katonai műveletekkel összhangban tevékeny-
kedni” (SZTANKAI: 2013), mi több az antro-
pológusok által megszerezhetővé váló ismere-
teket nemcsak az ellenfél jobb megismerésére 
lehet használni, hanem abban is, hogy jobban 
megismerhetővé váljanak a műveleti szövet-
ségesek is (KOLOSSA 2013). Mindazonáltal 
a katonai célú kormányzati szerepvállalással 
kapcsoltban a törésvonal is eszkalálódott Ma-
gyarországon18 is, amely a mai napig támoga-
tók és kritikusok táborára osztja a társadalom-
tudósokat, és legfőképpen antropológusokat 
világszerte.

18 Human Terrain System program arra a komplex, ezen 
belül is az etikai felelősség jelentés-alakzataihoz kap-
csolódó kérdéskörre utal, amely mára – a nemzetközi 
diskurzus mellett – a Magyar Honvédség különbö-
ző nemzetközi katonai missziókban való részvétele 
(NATO- és ENSZ-békefenntartás) miatt a hazai tu-
dományos életet is elkezdte foglalkoztatni. Többen 
a társadalomkutatói részvétel etikai vonatkozásainak 
fontosságát hangsúlyozzák (Lásd TÖRÖK:2011, 
KOLOSSA:2013). A hadtudományok képviselői 
az antropológiára egy olyan lehetőségként tekinte-
nek, amely igenis szolgálhat katonai célokat (Lásd 
SZTANKAI: 2013, BOLDIZSÁR: 2013)
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ELŐZMÉNYEK ÉS AZ ELSŐ 
HADIFOGOLYTÁBOROK

1914. augusztus végén érkeztek az első szerb 
és orosz hadifoglyok a Magyar Királyság te-
rületére. A Pester Lloyd augusztus 21-i szá-
ma tudósít, hogy Szabácsnál elfogott szerb 
hadifoglyokat Szegeden keresztül Aradra 
szállították. A vonat előző nap de. 9 órakor 
érkezett Szeged-Rókus állomásra, ahol hu-
zamosabb ideig tartózkodott. A hadifoglyok 
között csak 94 katona volt, a többi civil in-
ternált. Az internáltak között volt Szabács 
polgármestere, és 226 nő. A 44 vagonból álló 
szerelvényt egy századnyi gyalogos katona 
kísérte. Aznap még Ungvárról is jelentették, 
hogy 75 orosz hadifoglyot szállítottak Bu-
dapestre, őket Tarnopolnál ejtették fogság-
ba.1 Ugyancsak e lap augusztus 27-én meg-
jelenő számában olvasható, hogy előző nap 
a kora reggeli órákban 40 vagonnyi orosz 
hadifogoly érkezett a debreceni vasútállo-
másra. Amíg a vonat az állomáson tartózko-
dott, gyorsan szétfutott a hír a városban, és 
rövid idő alatt bámészkodók kisebb tömege 
gyűlt össze.2 Később is rendszeresen tudósít 
a sajtó az országba érkező hadifogoly-
szállítmányokról. A sajtópropaganda már 
a kezdetektől működésbe lépett, hiszen az 
újságok azt hangsúlyozták, hogy az orosz 
katonák rendkívül rosszul felszereltek, az 
ellátásuk hiányos. A Debrecenen áthaladó 40 

1 Pester Lloyd 1914. 08. 21. 7. p.
2 Pester Lloyd 1914. 08. 27. 4. p.

vagonnyi hadifogoly is jó hangulatban volt a 
cikk szerint, hadifogságukat békésen vették 
tudomásul, illetve elmesélték, hogy nem 
nagy lelkesedéssel vonultak a háborúba, és 
az ellátásuk is rossz.3

A Szent Korona Országainak Vörös Ke-
reszt Egylete a forgalmasabb vasúti csomó-
pontokon elsősorban a sebesültek ellátásához 
a vasútállomásokon üdítőhelyeket létesített, 
ahol huzamosabb tartózkodás esetén a ha-
difoglyok is valamiféle étkeztetésben része-
sülhettek. Egy októberi újsághír szerint 276 
orosz hadifogoly érkezett Debrecenbe, akik 
Máramarossziget közelében estek fogság-
ba. Ételt kaptak, s később továbbszállították 
őket.4 A debreceni üdítőállomás forgalmát 
mutatja, hogy a háború első évében 1915. au-

3 u.o.
4 Arbeiter Zeitung 1914. 10 .11. 4. p.
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gusztus 31-éig 35 343 alkalommal végeztek 
üdítést a vöröskereszt önkéntesei. A budapes-
ti keleti (144 727) és nyugati (73 996) pálya-
udvar, Székesfehérvár (140 006), Érsekújvár 
(137 891) és Szeged (39 137) után a hatodik 
legtöbb alkalommal látták el teával, tejjel 
vagy tejeskávéval és kényérrel az itt áthaladó 
sebesülteket vagy hadifoglyokat.5

1914 decemberében már 200 000 hadifo-
goly tartózkodott a Monarchia területén. A 
cs. és kir. Hadügyminisztériumon belül a még 
szeptemberben megalakult 10. Hadifogoly-
osztály munkatársait is meglepte ez az óriási 
szám, ilyen tömeggel senki sem számolt.6 A 
hadifoglyok nagyszámú növekedése komoly 
ellátási és elhelyezési problémát jelentett a 
hátországban. Mivel a háború elején az oszt-
rák-magyar hadvezetés még nem számolt az 
évekig elhúzódó harcokkal, a hadifoglyokat 
1915 tavaszáig nagyrészt tanyákon, iskolák-
ban, kiürült gyártelepeken helyezték el. Ezek 
az ideiglenes szállások hamar megteltek, így 
hozzáláttak a különböző katonai kerületekben 
fekvő törzstáborok létrehozásához. A terület 
kiválasztásánál fontos szempont volt a vasúti 
hálózat közelsége, lakott területtől viszony-
lag távolabb feküdjön, szökések megakadá-
lyozása miatt jól belátható legyen.7 Ezen túl 
bizonyos infrastruktúra is előírás volt, utak, 
villany, ivóvíz és csatorna. 1916 tavaszá-
ig az Osztrák Császárság területen fekvő öt 
katonai kerületben (II., III., VIII., IX., XIV.) 
összesen 28 törzstábor létesült, a táborok pa-
rancsnokai a kerületi parancsnokságoknak 
jelentettek. A Magyar Királyság területén 
ezzel szemben 11 törzstábort hoztak létre, az 

5 Szundy Károly: Az első esztendő. Bp., szerzői kiad., 
1916. 75.p.

6 Hannes Leidinger, Verena Moritz: Verwaltete Massen.  
Kriegsgefangene in der Donaumonarchie. 1914-1918.  
In: Ferdinand Schöning: Kriegsgefangene im Europa 
des ersten Weltkriegs. Padeborn, 2006. 36-66.p.

7 u.o.

V. pozsonyi katonai kerületben.8 A táborok 
száma az idő előrehaladtával növekedett, a 
háború végéig mintegy 50 törzstábor műkö-
dött a Monarchia területén. Ebben a számban 
nincsenek benne a tiszti állomások, a tiszti 
hadifoglyokat a legénységtől külön helyezték 
el, a II. bécsi, az V. pozsonyi és a VIII. prágai 
katonai kerületben összesen 12 tiszti állomás 
működött a háború végéig. Ezek a táborok 
nem nagyszámú férőhelyet jelentettek, ezért 
a legénységi fogolytáborok többségében kü-
lön tiszti részlegeket alakítottak ki. Két ha-
difogoly „ipartábor” (Kgf.-Gewerbelager) is 
épült Alsó-Ausztriában Brunn im Gebirge 
területén, és Budapesttől északra, Cinkotán 
az Ehmann-telepen. Internálótábor működött 
Thalerhofban, Nezsiderben és Aradon.9

A Magyar Királyság területén az első szerb 
és orosz hadifoglyokat Esztergom és Kenyér-
mező között a Fuchs-féle üveggyár helyén 
kialakított, korábban katonai kiképzőhely-
ként használt táborban helyezték el. 1916 
tavaszára törzstábor működött még Somorja, 
Dunaszerdahely, Nagymegyer, Ostffyasz-
szonyfa, Sopronnyék, Zalaegerszeg, Hajmás-
kér és Csót településeken. Tiszti állomások 
pedig Városszalónak, Vassurány, Léka,  
Zalaszentgrót, és Zalacsány településeken 
voltak.10

A HADIFOGOLYTÁBOROK 
KIHÍVÁSAI 

A Monarchia belsejébe áramló hadifogolytö-
meg, a befogadó táborok elégtelen higiénés 
körülményei, a hadifogoly transzport szerve-
zetlensége 1914/15 fordulóján különböző fer-
tőzőbetegségek fellángolásához és több ezer 

8 Kenneth Steuer: First World War Central Power 
Prison Camps http://scholarworks.wmich.edu (Letöl-
tés: 2015.05.25.)

9 http://www.austro-hungarian-army.co.uk/powcamps.
htm (Letöltés 2015.05.25)

10 u.o.
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hadifogoly halálához vezetett. Hasonlóan 
rossz körülmények uralkodtak oroszföldön 
is, ezért a semleges országok vöröskeresztes 
szervezeteinek képviselői 1915. novembertől 
1916. februárig végiglátogatták az Osztrák-
Magyar Monarchia területén levő törzstábo-
rokat, fogolytáborokat, tiszti állomásokat, 
hadifoglyokat alkalmazó munkahelyeket, és 
őket ápoló kórházakat, majd ugyanezeket 
orosz területen. A bizottság megállapításai 
szerint magyar részen a táborok építése még 
nem fejeződött be, legtöbbje megkezdett 
vagy félkész állapotban volt a látogatás idő-
pontjában. A kissitkei tábor, ahol 2 700 hadi-
fogoly élt már hat hónapja, kirívóan siralmas 
állapotot mutatott. Ennek ellenére járványos 
betegségek (kolera, hastífusz, kiütéses tífusz) 
nem fordultak elő. Legtöbb panasz az ételre, 
a ruházatra és a bánásmódra érkezett. Ezzel 
szemben a munkahelyeken jobb körülmé-
nyek közé kerültek a foglyok, a szállás és az 
étkezés is kedvezőbb volt, mint a táborokban, 
akik pedig magánházaknál laktak, kifejezet-
ten elégedettek voltak körülményeikkel. Ki-
vétel természetesen itt is adódott.11

Még 1914. augusztus 27-én megszületett 
az a körrendelet, amely a hadifoglyok és a 
civil internáltak helyzetét szabályozta. A ha-
difoglyokat a katonai hatóság tartotta őrizet 
alatt, a civil internáltak viszont a belügymi-
nisztérium kivándorlási biztosi hivatala alá 
tartoztak, de az internálandók szállítási kí-
séretét a katonai hatóságok biztosították.12 
Majd a Belügyi Közlöny rendkívüli 1914. 
december 3-i számában szabályozzák a ha-
difogolyként elhunytak anyakönyvezését. 
Azaz az anyakönyvvezetők halotti nyilván-

11 Berichte über die Besichtigung der Gefangenenplätze 
in Österreich-Ungarn und in Russland durch 
Abordnungen des dänischen Roten Kreuzes. 
Kopenhagen, 1917. 

12 3,009/1914.B. M. res. számú körrendelet.In: Belügyi 
Közlöny XIX. évf. 45. sz. 1914. augusztus 30. pp. 
573-575.

tartás vezetése a hadifoglyokra is fennállt a 
belügyminiszter által közölt adatok alapján.13 
1915 nyarára szabályozzák a hadifoglyok 
munkára történő kiadását. Egy munkaadó 
részére kiadható hadifoglyok létszámát 200-
ról 30-ra csökkentik, azonban az őrzésről a 
munkaadó gondoskodik, az őrszemélyzet lét-
számát a hadifogolylétszám 15%-ban állapít-
ják meg. 200 főn aluli munkáscsoportokhoz 
a katonai rend fenntartása miatt egy altiszt 
és1-2 katona vezényelése volt előirányozva, 
őket a tulajdonképpeni őrzési szolgálatra 
nem lehetett felhasználni. A gyorsabb ügy-
intézés miatt a katonai parancsnokságok és 
a hadifogolytábor parancsnokságok 30-200 
fő között önálló hatáskörben dönthettek, de 
szóban egyeztetni kellett a főispánnal, vagy 
a járási tisztviselővel. A közigazgatási ható-
ságok joga elsősorban politikai, szociálpoli-
tikai vagy egészségügyi elbírálásra terjedt ki. 
(Pl. szláv nemzetiségű területekre elvből nem 
adtak ki hadifoglyokat, fi gyelték, hogy nem 
jelentenek-e konkurenciát a hadifogolymun-
kások a munkaerőpiacon, elsősorban állami 
vagy közmunkákra adtak foglyokat. Ezen túl 
ügyeltek arra, hogy forgalmas városon kívül 
legyen a munkavégzés helye, a hazai mun-
kásságtól elkülönülve dolgozzanak, a lakos-
sággal való érintkezés elkerülhető legyen. 
Egészségügyi szempontból a járványok 
előfordulását, ivóvízellátást, szennyvízelve-
zetés milyenségét vették fi gyelembe.) A ha-
difogolytábor-parancsnokságok csak abban 
az esetben intézkedhettek a kiadás iránt, ha 
a munkahely annyira közel feküdt a fogoly-
táborhoz, hogy a hadifoglyok továbbra is a 
táborban maradtak elszállásolva. Minden 
más esetben azok a katonai parancsnokságok 
intézkedtek, amelyeknek területi körzetébe 
tartozott a munkavégzés helye. Azok a tele-
pülések, ahol a katonai körzetben nem műkö-

13 Belügyminiszteri 179,407/1914. sz. rendelet In: Bel-
ügyi Közlöny XIX. évf. 62. sz. 1914. december 3. 
739.p.
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dött törzstábor a rendeletben meghatározott 
parancsnoksághoz fordulhattak, pl. a temes-
vári körzet, ahova Debrecen is tartozott, a 
pozsonyi parancsnoksághoz. A hadifogoly-
táborok parancsnokai és orvosfőnökei sze-
mélyesen feleltek a foglyok kiválasztásakor 
az egészségügyi előírások megtartásáért.14 
1916 februárjában újabb szabályozás lépett 
életbe. Törvényhatósági gazdasági bizott-
ságok jöttek létre, hogy a hadifogoly-mun-
kaerőt a leggazdaságosabban használhassák 
ki. A földművelésügyi miniszter hatáskörébe 
tartozott, hogy az egyes törvényhatóságok 
részére mekkora létszámú hadifogoly kon-
tingens áll rendelkezésére. Emellett tovább-
ra is szabályozták az elszállásolást, étkezést, 
ruhával való ellátást és a bánásmódot. Az 
idénymunka befejezésével a foglyok áthelye-
zését a földművelésügyi miniszternek vagy a 

14 M.kir. honvédelmi miniszternek 7,598/1915. H. M. 
eln.  A. számú körrendelete In: Belügyi Közlöny XX. 
évf. 33. sz. 1915. június 27. pp. 660-665.

pozsonyi cs. és kir. katonai parancsnokság-
nak kellett bejelenteni, itt működött egy ha-
difogoly kiosztó küldöttség. Szabályozták a 
foglyok és az őrkülönítmény orvosi ellátását 
is. Megérkezéskor a munkaadó költségén kö-
telező hatósági orvosi vizsgálat volt, majd az 
első négy héten át hetenként, ezután kéthe-
tenként. A vizsgálatot a körorvos is elvégez-
hette, a rendelet megállapította az ezért járó 
minimumdíjazást.15

HADIFOGLYOK DEBRECENBEN

1914-ben folyamatosan haladtak át hadifo-
goly szállítmányok Debrecenen keresztül, 
pl. október 14-én 1200 fős hadifogolycso-
portról tudósítanak a lapok.16 December 
3-án a Tiroler c. újság arról ír, hogy a Dukla-

15 A m. kir. minisztériumnak 550/1916. M. E. számú 
rendelete In: Belügyi Közlöny XXI. évf. 9. sz. 1916. 
február 20. pp. 211-215.

16 Neues Wiener Journal 1914. 10. 15. 2.p.

Istentisztelet a hadifogolytáborban (Fotó: Zoltai Lajos)  (Kép forrása: Déri Múzeum Fotótár)
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szorosnál vívott harcokban újabb hadifog-
lyokat ejtettek, és a Kárpátokból eddig Deb-
recen felé szállított foglyok száma elérte a 
hatezret.17Azonban semmiféle adattal nem 
rendelkezünk arról, hogy a város mikor igé-
nyelt és kapott hadifogoly munkaerőt a be-
vonult férfi ak pótlására, de a megérkezett 
hadifoglyokat a város nyugati határában mű-
ködött gőztéglagyár agyagfeltáró gödreiben 
és más használaton kívüli épületeiben he-
lyezték el. Veres Péter: A Balogh család tör-
ténete c. munkájában említést tett a debreceni 
hadifogolytáborról, miszerint a téglavetőben 
egy szál szögesdrót mögött őrzik a foglyokat. 
1915. május 10-én már járványos megbetege-
dés ütötte fel a fejét a fogolytáborban, a pol-
gári alkalmazottakat kitelepítették.18 Később, 
egyes források szerint június 14-én, a Pester 
Lloyd c. lap szerint 9-én rohamosan megnőtt 
a kolerafertőzésben megbetegedettek száma, 
megkezdték a foglyok védőoltását.19 Az újság 
július 1-jei száma pedig arról ad hírt, hogy jú-
nius 14-e és 20-a között a civil lakosság köré-
ben 25 megbetegedés és 5 haláleset történt. A 
fogolytáborban viszont 2566 megbetegedés 
és 1066 haláleset volt.20 Majd a Debrecze-
ni Szemle 1915. július 24-i lapszáma arról 
ír, hogy megszűnt a kolerajárvány, és a fel-
gyógyult hálás muszkakatonák 300 korona 
adományt gyűjtöttek össze a Debreceni Vö-
röskereszt részére. 

Az elhunyt hadifoglyokat a téglagyárhoz 
közel eső területen egy újonnan felfogott 
járványtemetőben temették el. Június 4-e és 
10-e között csak egy-egy foglyot temettek, az 
első tömeges temetés időpontja június 13-a, 
amikor 150 hadifogoly került 50 fős tömegsí-
rokba. Június 16-án volt a legtöbb halott, ösz-
szesen 330-an estek áldozatul a fertőzésnek. 
Az utolsó névtelen sír dátuma július elseje, 

17 Der Tiroler 1914. december 3. 2.p.
18 Gazdag István i.m. 211.p.
19 Pester Lloyd 1915. június 20. 14.p.
20 Pester Lloyd 1915. július 01. 19.p.

ezen a napon két hadifoglyot temettek kü-
lön-külön. Eddig az időpontig összesen 1618 
hadifogoly vesztette életét. Bár a rendelet 
még 1914-ben megszületett a halottak anya-
könyvezéséről, a gyakorlatban nem mindig 
működött. A debreceni hadifogoly anyaköny-
vek másodpéldányai alapján a tömegsírokból 
mindössze 510 halott adatait sikerült kiderí-
teni, ezek is eléggé hiányosak, több helyen 
csak a vezetéknév szerepel, néhol a csapat-
testet, életkort vagy születési időt, és a szü-
letési helyet is megadták. A járványtemetőt 
ezután lezárták, majd a fogolytábor parancs-
noka saját költségén emlékművet emeltetett 
az elhunytak tiszteletére. 

Az emlékmű felirata szerint a tábor pa-
rancsnoka ősbudai Rácz Béla a 101. gya-
logezred tartalékos főhadnagya volt. A HM 
Társadalmi Kapcsolatok és Kegyeleti Főosz-
tálya és a Bécsi Hadilevéltár segítségével si-
került azonosítani egy Rácz Béla nevű tarta-
lékos tisztet a 101. gyalogezrednél. A karton 
1906-ig követi nyomon katonai pályafutását. 
1882. július 5-én született Békésen, 8 osztá-
lyos gimnázium és jó eredményű érettségi 
után 1902. január 10-én egyéves önkéntes-
ként kezdett a cs. és kir. 44. gyalogezrednél. 
Az egyéves önkéntesi rendszer a Monarchia 
hadseregében a tartalékos képzés alapja volt. 
Az érettségi minimális feltételnek számított, 
alapkiképzésüket csapatoknál kapták meg, 
majd tanfolyam következett, és a sikeres 
vizsga után tartalékos hadapród rendfoko-
zatot kaphattak. Tartalékosként évente részt 
vettek különböző hadgyakorlatokon, és ezek 
teljesítése után fokozatosan előléptethették 
őket. A karton adatai szerint Rácz Béla 1903. 
január 10-én sikeres vizsga után címzetes 
tizedes lett, és tartalékos állományba került 
a 44 gyalogezrednél. 1904 januárjában a cs. 
és kir. 101. gyalogezred tartalékosa lesz, má-
jusban részt vett egy 28 napos hadgyakorla-
ton, ezt követően tartalékos hadapródjelölt 
rendfokozatot kapott. 1905-ben Békéscsaba 
környékén vesz részt hadgyakorlaton, majd 
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következő évben Bécs környékén. Utolsó 
rendfokozata tartalékos kadét.  A cs. és kir. 
hadsereg 1908-ra kiadott sematizmusában is 
tartalékos kadétként szerepel a 101. gyalogez-
red állományában.21 Még egy adatot találtunk 
a fogolytábor parancsnokáról: „Június 12-én 
reggel 5 órakor újra összesereglett az ifjúság, 
ezúttal 70 tanuló és 6 tanár, családtagokkal 
együtt összesen 88 főnyi társaság. A hortobá-
gyi halastavaknál a MÁV üzletvezetőség ki-
vételesen megállította kedvünkért a vonatot, 
úgyhogy közvetlenül a munkálatokat végző 
oroszfoglyok táboránál szállottunk le. … A 
fogolytábor őrének, Rácz Béla főhadnagy 
úrnak, aki a halastavaknál kalauzolt, vala-
mint kedves nejének a szíves fogadtatásért itt 

21 Schematismus für das k.u.k Heer und für die kuk 
Kriegsmarine für 1908. Wien Hof und Staatsdruckerei, 
1917. december  635.p.

is köszönetet mondunk.”22 1915. július 2-án 
a debreceni állomásparancsnokság bővíteni 
akarja a fogolytábort a város határában. A 
városi tanács viszont az egész hadifogolytá-
bort Hortobágyra akarja telepíteni.23 Jelentős 
munkaerőt igényeltek a városban ekkor folyó 
nagy építkezések. 1914-ben indult meg Korb 
Flóris tervei alapján a klinikatelep építése. 
Az eredeti szerződés egyik kritériuma kizá-
rólag magyar munkaerő alkalmazása volt. 
Ettől aztán rövid idő múlva el kellett térni. 
1915-től orosz, később olasz hadifoglyok is 
dolgoztak az építkezésen.24 Hasonló módon 

22 A Debreceni Állami Főreáliskola negyvenharmadik 
értesítője az 1915-6. iskolai évről. Debreczen, Hoff-
mann és Kronovitz, 1916. 42. p.  

23 Gazdag István: i.m. 212.p.
24 Tóth Ágnes: A debreceni egyetem alapításának törté-

nete a levéltári források tükrében. In: A Hajdú-Bihar 
Megyei levéltár Évkönyve XXXIII. Debrecen, 2014., 
62. p.

Felújított temető (Fotó: Csákvári Sándor)
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hadifoglyok dolgoztak a hortobágyi halasta-
vak létesítésén is. Még néhány adatunk van 
a hadifoglyok alkalmazásával kapcsolatban. 
1915. január 31: orosz hadifoglyok seprik 
Debrecen utcáit. Kevés az utcaseprő. 1916. 
február: munkaerőpótlásként Debrecen 
kapott 929, a halastavak 626 hadifoglyot. 
Majd május 18-án Debrecen város tanácsa 
újabb hadifoglyokat kért a földművelésügyi 
minisztériumtól mezőgazdasági, fakiterme-
lési munkához és az erdei vasút üzemelteté-
séhez. 1916. szeptember 28-án Tisza István 
miniszterelnök 1500 orosz hadifogoly Deb-
recenbe vezénylését ígérte fakitermelésre.25 
Ekkor már a Magyar Királyság munkaképes 
férfi  lakosságának több mint kétharmada hi-
ányzott a termelésből, elsősorban a mezőgaz-
daságból, pedig kellett az élelmiszer idehaza 
is és a fronton harcoló katonáknak is. Ezért 
is szabályozták szigorúbban a hadifoglyok 
elosztását. A földművelésügyi tárca m. kir. 
és cs. kir. minisztere kemény csatározásokat 
folytatott a foglyokért. Az osztrák minisz-
ter már 1915 júliusában a következőket írta 
naplójába „A szemtelenség magas foka, hogy 
ezek (magyarok) azt követelik, hogy a ná-
lunk foglalkozatott hadifoglyokat engedjük 
át nekik, mert munkaerőre van szükségük, 
mintha a mi termésünk nem lenne fontos.” 
Gróf Tisza miniszterelnök ekkor 500 000 
hadifoglyot követelt a cs. kir. kormányzattól, 
egy olyan időszakban, amikor ezt lehetetlen 
volt teljesíteni.26 1916-tól a foglyok kiadásá-
nál a mezőgazdasági munka kapott prioritást, 
ebből a szempontból Debrecen előnyös hely-
zetben volt, a városlakók főleg ezzel foglal-
koztak. A táborral kapcsolatban, már csak 
a következő információink vannak: 1918. 
november 2-5: Debreceni karhatalmi egysé-
gek fékezik meg a Hortobágyról hazatérni 
kívánó hadifoglyokat. November 5-én pedig 
tárgyalások kezdődnek a lembergi tanács és a 

25  Gazdag István i.m. pp. 214-219.
26 Hannes Leidinger, Verena Moritz i.m. 51. p.

debreceni Nemzeti Tanács között a hadifog-
lyok kölcsönös hazaszállításáról.27 Források 
hiányában még nem tudjuk mikor kapott elő-
ször a város hadifoglyokat a munkáskezek 
pótlására, és azt sem tudjuk pontosan meddig 
működött a fogolytábor a téglavetőben. Az 
1918. novemberi bejegyzés a várostörténeti 
kronológiában arra utal, hogy ekkor már csak 
a hortobágyi tábor működött.  

A TEMETŐ SORSA NAPJAINKIG

Az oroszfoglyok járványtemetőjét 1915 nya-
rán lezárták, ezt követően az elhunyt hadifog-
lyok a Szent Anna katolikus temetőben, és a 
Hatvan utcai járványtemetőben kapták meg a 
végtisztességet. Majd 1917 szeptemberében 
ismét megnyitották, területét kibővítették, 
orosz, olasz, szerb hadifoglyokat, internálta-
kat és civil munkásokat temettek ide, de már 
egyéni sírokba. Az utolsó temetés időpontja 
1918. november 11. Ők a cs. és kir. 2. sz. tar-
talékkórházban (1916 nyaráig Salvator meg-
fi gyelőkórház) vesztették életüket. Majd az 
1925-ös városrendezés során egy tömegsír és 
egy tábla került ide: „A beszüntetett nyulasi 

27 Gazdag István: i.m. 214-219. 

Nyulasi barakktemető emléktáblája 
(Fotó: Csákvári Sándor)
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barakktemetőből exhumált 525 hősi halott és 
orosz hadifogoly”. A barakktemetővel kap-
csolatban csak nagyon csekély bizonyíték áll 
jelenleg rendelkezésünkre. A sírfelirat mel-
lett a „Tudósítás a sebesültekről és sérültek-
ről” című cs. és kir. kiadványban megtalált 
néhány név, akik egyik temető adatbázisá-
ban sem szerepelnek, viszont az eltemetés 
helyeként a megfi gyelőkórház járványte-
metőjét adták meg. Így már nem is annyira 
fedi a valóságot a kapun álló felirat „Orosz 
Hadifogolytemető”.  

A hadifogoly-temetőt az ország következő 
hadba lépéséig bizonyosan gondozták, még 
1941. május 25-én, a Hősök Emlékünnepe 
alkalmával az itt álló emlékműre is koszo-
rút helyeztek.28 Majd a második világháború 
után sorsára hagyták. A rendszerváltás körü-
li időszakban (1990) a Kossuth laktanyában 

28 MTI hírarchívum 22. kiad. 1941. május 25. 20 ó. 15 p.

állomásozó Légvédelmi Kiképzőközpont, a 
Városi Tanács, és az üzemek, gyárak össze-
fogásával felújították. A projektben orosz-
lánrésze volt a Légvédelmi Kiképzőközpont 
akkori parancsnokának, Majoros László ez-
redesnek, aki később a HTBK munkáját is 
támogatta az akkori dokumentumok átadá-
sával. 

Ekkorra az egyéni sírok teljesen eltűntek, 
a tömegsírjelek is alig voltak láthatóak. A te-
mető új sírköveket kapott, parkosították, az 
egyéni sírokat már nem állították helyre, csu-
pán sorjelző kövekre írták fel az ott nyugvók 
neveit. Munkájuk alapja Zoltai Lajos a város 
egykori múzeumőrének 1919-ben végzett 
temetőfelmérése volt. Zoltai mérnöki pon-
tosságú rajzot készített a tömegsírokról. Az 
egyéni sírokat is felmérte, a bennük nyugvók 
adatait feljegyezte. Mivel a temető rendsze-
res gondozása nem folytatódott, ismét el-
hanyagolt állapotba került. A Honvédség és 

Temetőtakarítás után (Fotó: Csákvári Sándor)
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Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete 
és Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégium diákjai lehetőségeikhez mérten 
évente kétszer takarították. 

2013 szeptemberében egy, a környéken bo-
zótírást végrehajtó munkagép több sírkövet 
is súlyosan megrongált, amit a munkát végző 
vállalkozó saját költségén helyreállított. Vé-
gezetül a hányatott sorsú temetőt 2014-ben 
az Orosz Föderáció újította fel, nemzetiségre 
való tekintet nélkül szinte az összes sírkövet, 
sorjelző követ kicserélték. Az emlékmű mel-
lett elhelyezett emléktáblákon helyet kaptak 
a város többi temetőjében egykor nyugodott 
orosz hadifoglyok, a városban sebesülésben, 

fertőzésben elhunyt katonák nevei is. Ez 
utóbbi egyik oldalról érthető, a Debrecen-
ben eltemetett orosz első világháborús hősök 
neveit akarták megőrizni, és egy központi 
emlékhelyet kialakítani, mivel temetőik már 
nincsenek meg. Másik oldalról viszont meg-
változtatja a temető eredeti állapotát, ennek 
ellenére el lehetne gondolkodni örökbeadá-
sán, örökbefogadásán. A Bocskai-dandárnál 
működő „Debreceni hadisír kutatócsoport” 
pedig az itt nyugvók adatbázisát és a teme-
tővel kapcsolatos helytörténeti kutatásait a 
dandár www.bocskai-konyvtar.hu honlapján 
nyilvánosságra hozta a kutatók és a család-
tagjaikat keresők számára. 
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PROF. DR. HAIG ZSOLT: 
INFORMÁCIÓ- TÁRSADALOM- BIZTONSÁG

K Ö N Y V I S M E R T E TŐ

Napjainkban már-már közhelyként hat az a 
megállapítás, hogy az információs forradalom 
olyan új típusú kihívásokat generált, amelyek 
a társadalmak alapvető működését fenyegetik. 
Az információ, az ahhoz való hozzáférés vagy 
épp annak védelme rendkívül komplex kör-
nyezetbe ágyazódik. Ennek a komplexitásnak 
a bemutatását tűzte ki célul Prof. Dr. Haig Zsolt 
mk. ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katonai Műszaki Doktori Iskolájának vezetője 
új könyvében, amely az „Információ- Társada-
lom- Biztonság” címet viseli. E három kifeje-
zés bár önmagában is értelmezhető, azonban 
egymással interakcióba lépve új kontextus hoz-
nak létre. Ennek megfelelően a kötetben az in-
formációs társadalom, az információbiztonság, 
illetve a társadalom és biztonság összefüggése-
inek ismertetését végzi el a szerző. Kétségtelen, 
a téma időszerű, ahogy vélhetően a jövőben, az 
infokommunikációs technológiák további el-
terjedésével hangsúlyosabban fog érvényesülni 
annak az igénye, hogy e technológiákra épülő 
társadalmunkat megvédjük, képesek legyünk 
hatékonyan működtetni. 

Egy állam kritikus információs infrastruk-
túráinak támadása, illetve az ebből következő 
károkozás nem új keletű, nem a science-fi ction 
kategóriája. Immáron nyolc év telt el, amikor 
Észtország kormányzati és bankrendszere ellen 
követtek el közel egy hónapig tartó ún. szolgál-
tatás megtagadással járó támadást (DoS - tá-
madást), amelynek következtében az országot 

a „digitális kőkorszakba bombázták”1, jelentős 
anyagi károkat okozva. Ahogy egyre nagyobb 
mértékben veszik át az infokommunikációs 
technológiák a létfontosságú rendszerelemek 
vezérlését, úgy válunk egyre sebezhetőbbeké 
a kibertérből érkező fenyegetésekkel szemben. 

1 Az észt védelmi minisztérium szóvivője a szeptember 
11-ei eseményekhez hasonlította a történteket.
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Az esetet egyébként, több más esettanulmány 
bemutatásával a szerző is feldolgozza a műben.

Haig Zsolt könyve ezekkel az új típusú 
kihívásokkal kapcsolatban nyújt eligazodást. 
Az írás egyik legértékesebb jellemzője, hogy 
azt a komplex problémát, amit feldolgoz, rend-
kívül alaposan, egymásra épülve, közérthetően 
mutatja be. A könyv hét fejezetből épül fel, 
amelyekben belül behatóan megismerhetjük 
az adott kérdéskörök főbb, tudományelméleti 
alapjait.

Az első fejezetben az információ és a kom-
munikáció kapcsolatát vizsgálja a szerző, amit 
az információs társadalom bemutatását elvég-
ző második, illetve az információs társadalom 
infrastruktúráit ismertető harmadik rész követ. 
Ez az első három fejezet elméleti megközelí-
tést biztosít, érzésem szerint megalapozásául 
szolgál a téma komplex vizsgálatára, amelyek 
az információs támadások elméletét, eszközeit, 
módszereit, valamint az ellenük való védelem 
lehetőségeit tárgyalják. Ezekben a fejezetekben 
rendkívül aprólékosan mutatja be az informá-
ciós hadviselést és annak összetevőinek jel-
lemzőit: többek között a számítógép-hálózati 
támadások fajtáit, módszereit, az elektronikai 
felderítés szerepét, az elektronikai támadás, za-
varás, védelem, pusztítás alapjait.

Számomra az egyik legérdekesebb kérdéskör 
az információbiztonság, a kiberhadviselés jogi 
szabályozása. Amikor 2007-ben Észtországot a 
már említett kibertámadás érte, ne felejtsük el, 
a NATO egyik tagállamáról van szó, az Észak- 
Atlanti szervezet részéről igyekeztek nem kato-
nai támadásként értelmezni a történteket, hiszen 
nem hogy adekvát válasszal nem szolgáltak, de 
jogi háttér sem volt tisztázva. Bár a támadások 
mögött Oroszországot gyanították, de ezt nem 
lehetett bizonyítani. Az eset után egyre többen 
hangoztatták, hogy a kibertámadást fegyveres 
támadásként kell kezelni, amely kiváltja az ön-
védelemhez való jogot. A NATO által felkért 
szakértők is hasonló megállapításokra jutottak, 
a 2013-ban kiadott Tallini Kézikönyv az online 
háborút próbálja értelmezni a klasszikus had-

viselés elvei alapján, követve a genfi  és hágai 
konvenciókat, deklaráltan a civilek védelmé-
nek céljából. Ebből adódóan tiltaná a kórházak, 
vízi- és nukleáris erőművek ellen intézett táma-
dásokat. A halálos áldozatokkal, illetve különö-
sen nagy anyagi kárral járó támadásokat hábo-
rús cselekménynek minősíti, ami értelmezése 
alapján kiváltja a konvencionális eszközökkel 
való válaszcsapás jogát is, valamint a támadást 
végrehajtó hackereket nem civilekként, ha-
nem katonákként deklarálja. Ahogy ez a példa 
is illusztrálja, kibertámadással nagy mértékű 
károkat lehet okozni, egyben azt is magában 
foglalja, hogy rendkívül nehéz azonosítani, 
különösen pedig bizonyítani, ki áll a támadás 
mögött. Már pedig, egy ilyen fokú támadást, ha 
háborús cselekménykényt deklarál a megtáma-
dott fél, arányos választ kell adnia. Ennek okán 
a jogi háttér kérdése legalább olyan fontos, mint 
az információs támadások eszköztára, eljárásai. 
A könyv utolsó fejezetében betekintést nyerünk 
a NATO, az EU, illetve hazánk normatív sza-
bályozásába, az intézmények fejlődéstörténeté-
nek ismertetésével egyetemben.

Haig Zsolt hosszú ideje kutatja a kibertér 
kockázatait, számos publikációt jelentetve meg 
e témában. A Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen ilyen irányú tárgyakat oktat, a doktori 
képzésben a védelmi elektronika kutatási te-
rület vezetője, több ez irányú témában készülő 
doktori értekezés témavezetője. Szakmai- tu-
dományos tevékenységének ismerői úgy hi-
szem, nem fognak csalódni a nemrég megjelent 
könyvben, azzal az alapossággal, komplexitás-
ra törő igénnyel készült el, amely a szerzőre 
oly’ jellemző. A mű legnagyobb erénye épp 
abban áll, hogy nem csupán a laikusoknak, az 
egyetemi oktatásban résztvevőknek élvezetes 
és hasznos olvasmány, hanem a témában jártas 
szakemberek számára egyaránt.

A  közel 300 oldal terjedelmű könyv a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában 
jelent meg, megvásárolható a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar jegyzetboltjában.

Bányász Péter
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Cikkek, tanulmányok közlési feltételei (technikai információk a kézirat elkészítéséhez) 

A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20-22 gépelt oldalt (max. 40 ezer ka-
rakter). A cikkek alap betűtípusa a Times New Roman, mentési formátuma .doc legyen.

Főszöveg betűmérete: 12 pt, betűtípusa: Times New Roman, sorok távolsága: szimpla, 
margószélesség: 2,5 cm (körbe), sorok igazítása: sorkizárt, bekezdés 0,5 cm, hangsúlyos 
szövegrészek kurziválva vagy fettelve.

Lábjegyzet betűmérete: 10 pt, betűtípusa: Times New Roman, sorok távolsága: szimp-
la, sorok igazítása: balra zárt.

Főcím: 16 pt, Times New Roman, fettelt, középre zárt, alcím: 14 pt, Times New Roman, 
kurzív, középre zárt, további címfokozatok: 12 pt, Times New Roman, normal, balra zárt.

Felsorolás– listakészítésnél ajánljuk a – (gondolatjel) alkalmazását, – számozásnál pe-
dig ajánljuk a kézi beütéssel létrehozott lista készítését.

– Amennyiben tanulmányukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafi konokkal stb.) kíván-
ják szemléltetni, azt magyar nyelvű illusztrációkkal tegyék. Folyóiratunk fekete-fehér 
megjelenésű, ezért ennek megfelelően készítsék el az ábrákat, lehetőleg egyszerű, vona-
las formában, olvasható feliratozással. A fotókat, ábrákat ne illesszék be a szövegbe (csak 
a helyét jelöljék), azokat külön csatolva küldjék el (fotók jpg-, ábrák esetén PP-t formá-
tumban). Az íráshoz csatoljanak ábraszöveget, melyben az ábra címe mellett tüntessék 
fel annak készítőjét, forrását, internetes hivatkozásnál a letöltés idejét. Fotóillusztrációnál 
ügyeljenek a megfelelő nagyságú felbontásra, illetve az ábrákhoz hasonlóan jelöljék meg 
a kép forrását, letöltés idejét.

– Kérjük, hogy a publikáció készítése során törekedjenek a helyes magyar kato-
nai terminológia használatára, a helykímélésre, a szöveg szétesésének elkerülésére 
és a tipográfi ai visszafogottságra.
– 2015. júliustól – a tudományos folyóiratok által követett gyakorlatnak megfelelően 
– a tanulmányok elején adjuk közre a tartalmi összefoglalót (max. 600 karakter), és a 
kulcsszavakat magyar és angol nyelven. Kérjük szerzőinket, hogy ennek megfelelően 
szíveskedjenek elkészíteni dolgozataikat.

– A küldeményben tüntessék fel nevüket, rendfokozatukat, beosztásukat (foglalkozá-
sukat), tudományos fokozatukat és elérhetőségüket.

A cikkeket, tanulmányokat, véleményeket, javaslatokat és olvasói leveleket közvetle-
nül a Seregszemle folyóirat szerkesztőségének címére (8000, Székesfehérvár, Zámolyi út 
2-6. Postacím: 8001 Pf.: 151.), vagy Fi Károly Ferenc felelős szerkesztő e-mail címére 
(fi .karoly@mil.hu) küldjék el.

A szerkesztőség a kéziratokról – folyóiratunk szakmai színvonalának emelése érdeké-
ben – véleményt kér egy vagy két, a témában jártas szakembertől.

A cikk elfogadása esetén a kézirat közlési ideje 3-6 hónap, tekintettel a folyóirat ne-
gyedévenkénti megjelenésére. A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének 
meghatározása a felelős szerkesztő illetékességi körébe tartozik.

Szerkesztőség
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