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Végh Ferenc ny. vezérezredes:

NATO‐TAgságuNk 15. éVFOrdulójárA

Tizenöt éve, 1999. március 12-én hazánk a NaTo teljes jogú tagja lett. Tagságunk ettől 
a naptól kezdve katonáink, hadseregeink egymáshoz való új viszonyát, állapotát fejezi ki.  
a szövetséges haderők az összefogás, az együttműködés és a közös cselekvés eszméjét 
hirdetik. a közös érdekek és értékek mentén szerveződő nemzetközi összetartozás részesei, 
a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetségének tagja lettünk.

Történelmi távlatokat tekintve 15 év nem sok idő, de kellő lehetőséget nyújt a visszate-
kintésre és a következtetések levonására. még elevenen élnek bennünk a csatlakozás előz-
ményei és eseményei. a szemünk előtt történtek azok a változások, melyek eredményeként 
a magyar Honvédség fokozatosan integrálódott a NaTo katonai szervezetébe. részt vállal 
annak fontos misszióiban, miközben személyi állománya megújul, szervezete és fegyverzete 
is változásokon megy át, igazodik az új kihívásokhoz és a modern hadviselés szabályaihoz. 
katonáink becsülettel helytállnak és igyekeznek hírnevet szerezni hazánknak, erősítik a 
szövetséget és közös biztonságunkat. 

Ha a mögöttünk álló időre gondolunk, sem tűnik soknak a 15 év, mivel személyesen 
ismerjük, mit valósítottunk meg és mit nem. kitűzött céljainkból és terveinkből még sok 
mindent nem sikerült valóra váltani, de reményeim szerint, ha a politikai célok, a katonai 
feladatok, struktúrák és eszközök, a költségvetési források kívánt egyensúlya megterem-
tődik, akkor előreléphetünk és együtt változhatunk, fejlődhetünk szövetségeseinkkel.  
a csatlakozás idején a hadsereg a társadalom többi részéhez viszonyítva nem várhatott az 
égetően szükséges reformokkal, és időben lépett. Permanens átalakulása már a rendszer-
változással egy időben megkezdődött. ennek köszönhetően mára olyan intézménnyé vált, 
amely nem vádolható a reformok elmaradásával, és ha nem is tökéletes, de stabil társadalmi 
intézménnyé, megbízható szövetségessé érett. a nemzeti katonai stratégia mentén formálódó 
hivatásos haderővé vált.

márai szavait idézve: „mindig Nyugatra tarts. de ne feledd el soha, hogy keletről 
jöttél”. épp ezért a tagságra való felkészülés korábban nehezen elképzelhető változásokat 
hozott a magyar Honvédség történetében. a rendszerváltozás és a csatlakozás közötti tíz 
év döntően befolyásolta a honvédség irány- és stratégiaváltoztatását, valamint jövőjét is. ez 
idő alatt a varsói Szerződésből indulva a NaTo-ba jutottunk. 

reményeinket az 1989. december 3–4-én lezajlott amerikai–orosz csúcstalálkozó 
igazolta. mihail gorbacsov és george Bush egy málta mellett horgonyzó hadihajó fedél-
zetén jelentették be december 3-án: „a hidegháború ma 12 óra 45 perckor véget ért!” Új 
időszámítás kezdődött. 1991-ben megszűnt a kgST, kivonták a hazánkban állomásozó 
szovjet csapatokat és valamivel később megszűnt a varsói Szerződés is. az erőviszonyok 
átrendeződtek és az életünkben óriási változás történt. 

amikor megszűnt a varsói Szerződés, visszanyertük nemzeti szuverenitásunkat. gyors 
ütemben létrehoztuk a nemzeti haderőt. a délszláv válság miatt szükség volt a válságkezelés, 
a határbiztosítás, a védelem teóriájának és gyakorlatának kialakítására. a strukturális táma-
dóképtelenség létrejöttével a haza védelme, a békeműveletekben és a katasztrófaelhárításban 
való részvétel került előtérbe. eredményesen kezeltük a déli határunk mentén kialakult vál-
ságot, annak ellenére, hogy az országgyűlés még nem alkotta meg az alkotmány 19/e – az 
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ország légterének és határainak védelméről szóló – paragrafusát. a hadsereg depolitizálttá 
vált. megkezdődött a területi elveknek jobban megfelelő diszlokáció és struktúra kialakítása, 
vele együtt a haderő csökkentése. a magyar Honvédség költségvetési létszáma az 1989. év 
végi 155 700 főről 1992 végére megközelítőleg 100 ezer főre csökkent.

a tagságra való felkészülés hosszú folyamatában a NaTo által 1994-ben útjára indított 
Partnerség a békéért (PfP) program jelentette az áttörést. az igazi kihívás ettől az időpont-
tól számítható. korszakalkotó volt, mert ténylegesen magáévá tette a NaTo bővítésének 
gondolatát. Új biztonsági és védelmi filozófiát jelentett. Célul tűzte ki a fegyveres erő 
demokratikus ellenőrzésének megteremtését, a jogharmonizációt, a védelmi koncepció és 
a haderő teljes átalakítását. megismerhettük a NaTo működésének, szervezeteinek felépí-
tését, eljárásainak, védelmi tervezési rendszerének, felülvizsgálati folyamatainak rendjét, 
a béketámogató műveletek lefolyásának szabályait. megtanultuk a költségvetési tervezés 
logikai rendjét és tartalmi elemeit. egyre magasabb szinten valósítottuk meg a gyakorlati 
együttműködést. a szövetség haderőivel itthon és külföldön is számos közös gyakorlaton, 
több mint 300 különböző rendezvényen vettünk részt. elsőként a brit Coldstream gárda 
7. százada látogatott Hódmezővásárhelyre. kétoldalú logisztikai gyakorlatra („maglite”) 
került sor a zmNe és egy brit logisztikai tanintézet között. kiemelkedő békepartnersé-
gi gyakorlatokat rendeztünk magyarországon 1995-ben a szárazföldi erők bevonásával 
(„Cooperative light”), majd 1996-ban Szolnokon a légierő részvételével („Cooperative 
lantern”). Több országgal karöltve közös alegységeket hoztunk létre. részesei vagyunk a 
visegrádi országok haderői közötti együttműködésnek.

az új kulcsszavak az interoperabilitás és a kompatibilitás lettek. a szemléletváltás, az 
új értékek befogadása versus a tradíciók megőrzése konfliktusokat is teremtett. az 1995-
ben alakult euroatlanti integrációs munkacsoport oroszlánrészt vállalt a változásokban.

első feladatként számba vettük a legfontosabb NaTo-eljárásokat, -szabályzatokat és 
-standardokat, amelyek alkalmazására a leghamarabb szükségünk volt. Szabványok, eljá-
rások és haderő-alkalmazási elvek átvételével és azoknak a magyar Honvédségre történő 
adaptálásával kezdtük munkánkat. a másik sürgető lépés az angolnyelv-oktatás tömegesítése, 
a kétnormás, majd fokozatosan a NaTo-normák szerinti oktatás, a NaTo-orientációs és 
-céltovábbképzések, a kiképzés és a technika kismértékű korszerűsítése volt.

1995-ben döntés született a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását bizto-
sító erők (IFor) magyarországon történő átvonulásáról, átmeneti állomásoztatásáról, a 
légtér és a taszári repülőtér NaTo-gépek számára történő igénybevételéről. Sor került az  
első próbatételre. a délszláv válság lezárását biztosító nagy létszámú műszaki békefenntartó 
kontingenst küldtünk okucaniba. részt vállaltunk az SFor-misszióban is. meggyőződés-
sel állíthatom, hogy a taszári repülőtér átadása, a légtér átengedése, a befogadó nemzeti  
támogatás biztosítása, a Nordic Brigade pécsi állomásoztatása, a magyar műszaki  
kontingens IFor-ba való felajánlása későbbi NaTo-csatlakozásunk szilárd és meggyőző 
katonai támaszát jelentette. Nélkülük nehezen lett volna elképzelhető az első körös NaTo-
tagság. 

a PfP hallatlanul fontos gyakorlati keretet biztosított a NaTo és a programban részt 
vevő országok hadseregei közötti bizalom és kapcsolat építéséhez. a létszám és a szervezeti 
szűkítést eredményező haderőcsökkentés után már a minőségi átalakulást hozó, a NaTo 
által is nagyra értékelt valós haderőreformot indítottunk el. mindezek növelték taggá válási 
esélyeinket. a békepartnerségi program elméleti és gyakorlati előírásai szerint képesnek 
kellett lennünk a békeműveletekben, a humanitárius tevékenységben, a kutató-mentő fel-
adatokban való részvételre. ezek a katonai együttműködési feladatok képezték a csatlakozás 
legfontosabb próbatételét. Szakaszról századerőre bővítettük a ciprusi kontingens létszámát. 
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a NaTo valós bővítésének folyamata az 1995 őszén kiadott „NaTo-bővítési tanulmány-
nyal” vette kezdetét. a NaTo bővítése célul tűzte ki az egész euroatlanti térség stabilitását. 
ezt úgy akarta tenni, hogy ne csökkenjen a szövetség hatékonysága. a tanulmány felvázolta 
a leendő új tagok kötelezettségeit és a bővítés legmegfelelőbb módszereit. megtudhattuk, 
hogy az új tagországoknak hozzá kell járulniuk az észak-atlanti szerződés kollektív védel-
mi képességeihez, és fel kell készülnünk a NaTo más feladataiban való részvételre is. ez 
azt jelentette, hogy részt kellett vennünk NaTo-gyakorlatokon, be kellett illeszkednünk a 
szervezet parancsnoki struktúrájába. erőfeszítéseket kellett tennünk annak érdekében, hogy 
elérjük a szükséges interoperabilitás szintjét és ennek eredményeként integrálódhassunk a 
szövetség katonai struktúrájába. a bővítési tanulmány mellett a magyar köztársaság NaTo-
tagsághoz vezető útjának fontos állomása volt, hogy hazánk 1995 tavaszán bekapcsolódott 
az úgynevezett „tervezési és felülvizsgálati folyamatba” (Planning and review Process – 
ParP). a folyamat célja az volt, hogy a partnerek megteremtsék a katonai együttműködés 
feltételeit a NaTo-val közös békefenntartó és egyéb, nem a kollektív védelem kategóriájába 
tartozó műveletek végrehajtására. 

1997-ben a madridi csúcs jelentette a fordulópontot, mely alkalmat kínált a teljes jogú 
NaTo-tagságra. Bár az ország készült a csatlakozásra, hisz politikai döntés született róla, a 
szervezet jellegéből adódóan mégis a hadsereg került fókuszba és felgyorsultak az események. 
a katonadiplomácia magas intenzitással működött. megfigyelőként részt vettünk a NaTo 
katonai Bizottság munkájában. Összekötő tiszteket küldtünk a NaTo parancsnokságaira 
és regionális parancsnokságaira. konferenciák, NaTo-expresszek, roadshow-k, think 
tank-ek követték egymást. 

gőzerővel folyt a magyar Honvédség átalakítása, melynek célja egy az ország veszé-
lyeztetettségével, gazdasági teherbíró képességével és a NaTo-csatlakozás szándékával 
összhangban álló haderő kialakítása volt. a hadsereg békelétszáma 1996 végére 62 ezer, 
1997 végére 55 757 főre, 1998 végére pedig 52 ezer főre csökkent. létrehoztuk a reagáló 
erőket és a főerőket. ezzel a kategorizálással pontosabbá tettük az erők rendeltetését, fel-
adatait és a velük szemben támasztott követelményeket. megtettük felajánlásainkat a NaTo 
kötelékébe és elkezdődött a kijelölt erők szisztematikus felkészítése.

létrehoztuk a NaTo-parancsnokságokkal és -tagországokkal együttműködni képes 
új Honvéd vezérkart. Növeltük a hadsereg hivatásos és szerződéses jellegét. a sorkatonák 
szolgálati idejét 9, majd 6 hónapra csökkentettük és kiképző központokat hoztunk létre. 
megrendeztük a „kemény dió” hadgyakorlatot, és 1997 nyarán „delta ’97” fedőnéven egy 
másik hadgyakorlatot is tartottunk. Célunk az volt, hogy az ország politikai vezetésének és 
a NaTo illetékeseinek bemutassuk az elért változásokat és a tagságra való felkészültségünk 
színvonalát. a légierőnél és a logisztikai szervezeteknél is folyt az átalakulás. adaptáltuk 
a szükséges STaNag-eket, amerikai támogatással kiépült az aSoC (légtér-ellenőrzési 
rendszer), megkezdődött a kecskeméti repülőtér korszerűsítése.

munkánkhoz sok nemzetközi segítséget kaptunk. az amerikaiak a helyi körülményeknek 
megfelelő összetételű, felsőszintű tapasztalattal rendelkező katonatisztekből álló szakér-
tőcsoportot hoztak létre CUBIC néven. Segítették a légi vezetési és irányítási rendszerbe 
történő integrációnkat is. a britek, a németek, a franciák, az olaszok, a törökök, a hollan-
dok és más nemzetek is hatékony támogatást nyújtottak. a NaTo-tagországok képviselői 
működés közben ismerték meg az átalakuló haderőnket. egymást érték a látogatások és a 
tapasztalatcserék. 

Időközben megfogalmazódtak a csatlakozás minimális katonai követelményei, melyeket 
sikerrel teljesítettünk. ezek a követelmények a védelmi tervezésben és a haderőfejlesztésben 
való részvételt, a NaTo-parancsnokságok és a nemzeti parancsnokságok közti kapcsolat 
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létrehozását, az integrált légvédelem megteremtését, a felderítés és a híradás legfonto-
sabb feltételeinek kialakítását, a nemzeti befogadóképesség létrehozását, a legfontosabb 
veszélyforrások kezelésére alkalmas összhaderőnemi képességek fenntartását, az együtt-
működő békefenntartó alakulatok közötti interoperabilitás megteremtését, a legfontosabb 
NaTo-standardok honosítását és alkalmazását, az ügyviteli szabályok összehangolását, a 
biztonsági követelmények teljesítését, a személyi állomány átvilágítását jelentették. Sorol-
hatnék még több részfeladatot is, mint például az angol nyelv ismeretét, az egészségügyi 
rendszer illeszkedését, a katonák és az alegységek teljesítményének mérését, a térképek 
azonosságát, az egyezményes jelek és a vezetési okmányok átvételét, de ezek már az egyes 
szakterületek feladatai közé tartoznak. a felsorolásból is kitűnik, milyen nagy horderejű 
feladatokat oldottunk meg sikeresen.

a NaTo haderő-fejlesztési javaslatokat dolgozott ki, amelyeket a haderő-fejlesztési 
célok között fogadtunk el. Sajnos a későbbiek folyamán rádöbbentünk, hogy ambiciózus 
terveink a biztosított költségvetésből nehezen vagy egyáltalán nem finanszírozhatók, így 
több területen is visszalépésre kényszerültünk, ami rontott megítélésünkön és bizony a 
hitelességünkön is. miért voltak ambiciózus teveink? Úgy gondoltuk, ha több erőt ajánlunk 
fel, könnyebb lesz az integráció, az együttműködés. a csatlakozó országok között egyfajta 
versengés folyt, hogy ki tud többet felajánlani. Nem értettük elég jól a felajánlás összes fel-
tételeit, anyagi, pénzügyi vonzatait. elsősorban a közös védelemre és a hazai alkalmazásra 
koncentráltunk. ráadásul a NaTo el is fogadta, sőt támogatta a felajánlásainkat. Nemcsak 
a fejlesztés, de a haderőcsökkentés is pénzbe került. 

a biztonsági környezet változásával a NaTo is kereste saját identitását. a régi NaTo-
tagállamok katonai képességeit a fenntartható expedíciós képességek irányába mozdították 
el. kisebb, hatékonyabb, szélesebb körben alkalmazható, technológiailag fejlett haderők 
kiépítését szorgalmazták. a stratégiai koncepcióban meghatározták, hogy a kollektív vé-
delemre és a „területen kívüli” feladatok végrehajtására egyaránt alkalmas katonai képes-
ségeket és elemeket kell létrehozni. az 1999. áprilisi washingtoni NaTo-csúcstalálkozón 
– ahol személyesen is részt vehettem – elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját. 
ezen a találkozón hagyták jóvá a tagállamok a védelmi képességek kezdeményezés (dCI) 
programot, amely öt nagy katonai képességcsoportra fókuszálta a fejlesztéseket: mozgé-
konyság és telepíthetőség, fenntarthatóság, hatékony harci alkalmazás, túlélőképesség 
és végül hatékony kommunikáció. a bővítési követelmények teljesítése érdekében mi is 
meghatároztuk a szükséges „képességcsomagokat”.

Sikeres népszavazás után, 1999. március 12-én hivatalosan is az általunk választott 
katonai szövetség tagjai lettünk. meg kellett tanulnunk egy új szövetségi környezetben 
végezni feladatainkat, amelyek tartalmukban is egészen újak voltak. 

március 15-én Wesley Clark tábornok, a szövetséges európai erők főparancsnoka 
hívott vendégségbe a monsi rezidenciájára. megérkezésem után gratulált a tagságunkhoz. 
a koszovói válság felhői akkor már tornyosultak. átbeszéltük a légitámadás várható mo-
mentumait, s a tábornok azt mondta nekem, hogy ne aggódjunk magyarország biztonsága 
miatt. másnap, a brüsszeli NaTo-központban, a szövetség vezetői és a magyar kormány 
tagjainak jelenlétében díszelgő katonáink felvonták a magyar nemzeti lobogót. ezt tettük 
a monsi megemlékezésen is. a következő napokban itthon szerte az országban ünnepségek 
voltak. a Honvédelmi minisztérium előtt göncz árpád köztársasági elnök jelenlétében 
tartottunk ünnepi rendezvényt. kecskeméten, a légibázisunkon is felvontuk a NaTo- és a 
magyar lobogót. a NaTo illetékesei mindenhol jelen voltak. 

azt az elvárást, hogy nem csak fogyasztói, hanem hozzájárulói leszünk a közös biz-
tonságnak, 12 nappal később a gyakorlatban is bizonyíthattuk. egy új tag számára a 
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legnagyobb kihívással néztünk szembe. március 24-én megkezdődtek a koszovói válság 
rendezése érdekében indított NaTo légi hadműveletek. a légierő, a légvédelem és a ki-
jelölt szárazföldi erők, a felderítők, a katonai biztonsági szolgálat, a speciális feladatok 
ellátására létrehozott mobil harccsoportok és más közreműködők (határőrség, rendőrség, 
katasztrófaelhárítás, önkormányzatok, védelmi hivatalok) egyaránt megállták a helyüket. 
átestünk a tűzkeresztségen. 

a NaTo-légicsapások megindítása előtt telefonon hívtam Clark tábornokot. „Háborúban 
állunk”, kiáltott fel, emlékeztetett korábbi beszélgetésünkre és hozzátette: most közösen 
győződhetünk meg a szövetség erejéről. Hetvennyolc nap elteltével meggyőződhettem 
szavai hitelességéről. arról, hogy magyarország biztonsága szoros összefüggésben van a 
kelet-közép-európai térség, az európai kontinens és az egész euroatlanti térség biztonsági 
helyzetével is. Bebizonyosodott, hogy magyarország akkor teheti és teszi a legtöbbet saját 
és környezete biztonságáért, ha a lehetőségeihez mérten, érdekeinek megfelelően, aktívan 
részt vesz az egyes konfliktusok megelőzésére, illetve a béke helyreállítására irányuló 
nemzetközi együttműködésben. 1999. június 10-én, a koszovói válság megszűnte után 300 
fős békefenntartó őr- és biztosító zászlóaljat küldtünk Pristinába.

az eltelt 15 év alatt tovább mélyült az együttműködésünk a NaTo-val. katonáink jelen 
voltak Irakban, ott vannak afganisztánban, a Balkánon, és a világ más forrongó pontjain is 
őrzik a békét. a csatlakozás után védelmi és stratégiai felülvizsgálatok követték egymást. a 
remélt költségvetési növekedést a haderőre fordított források megvonása követte, melynek 
következtében tovább csökkent a létszám, különböző szervezeteket vontak össze. ezért szö-
vetségeseink nem egyszer már a „potyautas” jelzővel illettek bennünket. az összfegyvernemi 
harc megvívásához nélkülözhetetlen elemek szűntek meg, vagy kerültek a működőképesség 
határára. megszűnt a sorkatonaság, professzionális haderő jött létre. a tartalékos rendszer 
még kiforratlan. a jövőben eleget kell tenni a védelmi szükségletnek, a biztonságnak és a 
NaTo-követelményeknek megfelelő és kompatibilis haderőfejlesztésnek, -modernizálásnak.

ez évben ünnepeljük a szövetség fennállásának 65. évfordulóját. a legrégebbi és a 
legmegbízhatóbb katonai szövetség tagja vagyunk. remélni tudom, hogy a NaTo továbbra 
is képes lesz az új kihívásokra reagálni, képes lesz megújulni, átalakulni. ezt a törekvését 
leginkább az „okos védelem” (Smart defence) koncepciója igazolja. 2014 után az észak-
atlanti szövetség a „kapcsolt erők kezdeményezés” (Connected Forces Initiative) égisze 
alatt tovább korszerűsödik, hatékonysága növekszik, és megbízható őre marad a biztonsá-
gunknak. olyan haderőkből fog állni, beleértve a magyar haderőt is, melyek a fegyveres 
küzdelem minden fajtájára felkészültek, ezáltal képesek bármilyen kihívás elhárítására és 
bármilyen feladat ellátására. 

Úgy gondolom, hogy a NaTo-tagságunk 15 éve visszaigazolta korábbi feltételezéseink 
helyességét. Tanultunk egymástól. a közös tevékenység, a béketámogatás, valamint a had-
erőépítés kapcsán szerzett tapasztalatok gazdagították a magyar hadikultúrát, hadtörténelmet 
és a NaTo 65 éves történelmét is.

engem mindig örömmel tölt el ez a korszakváltó, sorsfordító időszak, amikor a hadsereg 
teljes állománya ritkán tapasztalt kitörő lelkesedéssel és illúzióktól sem mentesen készült a 
NaTo-tagságra. azt reméltük, hogy a tagsággal minden egykettőre megváltozik. magunk 
mögött hagyhatjuk megszaporodott gondjainkat, és egy új családban, ahhoz teljes mértékben 
felzárkózva, egy modern haderőben folytathatjuk katonai szolgálatunkat. most, 15 év után 
nekem úgy tűnik, erre még várnunk kell. az évforduló kapcsán illesse köszönet mindazokat, 
akik hozzájárultak a haza fegyveres szolgálatához.

Budapest, 2014. március
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koós gábor ny. alezredes–szternák györgy ny. ezredes:

A kATONAi műVeleTek elméleTe és gyAkOrlATA  
A FeldOlgOzOTT TApAszTAlATOk AlApjáN (1.)

Az utóbbi években lezajlott katonai műveletek tapasztalatait figyelembe véve a fegyveres 
küzdelem megvívása jelentős mértékben megváltozott mind formai, mind tartalmi szem-
pontból. Több új jelenség fordult elő a katonai műveletek megvívásakor, különösen a 
békekikényszerítés, a békefenntartás, a békeépítés és a felkelés elleni katonai műveletek 
során. A tapasztalatokat elemezve megállapítható, hogy a korszerű, technikailag jól felsze-
relt fegyveres erő nem az egyetlen feltétele a katonai műveletek sikeres végrehajtásának. 
Tanulmányunk elkészítését kettős megfontolás motiválta: először, hogy a katonai műve-
letek végrehajtásának új módszereit elemezzük az elméletre gyakorolt hatásuk tükrében, 
felhasználva a hazai és a nemzetközi szakirodalomban megjelent írásokat. Továbbá, azon 
szerzők munkáit vizsgáljuk, akik a korábban végrehajtott katonai műveletek tapasztalatait 
feldolgozták. Másodszor, áttekintjük a hadtudomány, a fegyveres küzdelem és a háború 
viszonyát, hogy bemutassuk a kutatás során elért legfrissebb eredményeinket.

az ezredfordulót követő biztonság- és katonapolitika eseményeire hivatkozva a következő 
kérdések fogalmazhatók meg: valóban új világrend kialakulásának vagyunk tanúi? Ha 
igen, akkor különbözik-e ez a régitől, és melyek a legfontosabb jellemzői? Civilizációk, 
kultúrák, vallások összecsapásáról van-e szó, tényleg nem lehet megbékélés a keresztény 
és az iszlám vallás között? létezik-e elfogadható egyensúly a globalizáció, a regionalizáció 
és a lokalizáció között? ebben az egyensúlyban (vagy egyensúlytalanságban) megtalálják-e 
helyüket a kis nemzetek és a fejletlen (fejlődő) országok? a világ biztonsági szervezetei 
képesek-e hatékonyan működni, vagy új szervezetek létrehozására van szükség? a tudo-
mányos és a technológiai fejlődés eredményeit képes-e az ember saját szolgálatába állítani, 
vagy folytatódik a környezet tudatos rombolása?

További kérdés, hogy a nemzetközi szervezetek képesek-e a kockázatokat, válságokat 
eredményesen kezelni a fegyveres erő felhasználása nélkül? Ha igen, akkor miért csak 
részben eredményesek a katonai erővel kezelt válságok a biztonság tükrében?

Ugyan a katonai erő továbbra is az ellenség teljes megsemmisítésére szolgál, de – a 
katonai műveletek tapasztalatai alapján – napjainkban egyre több az olyan műveleti helyzet, 
amikor a katonai győzelem érdekében civil szervezetek tevékenységére is szükség van, sőt 
békeépítést kell folytatni a hadszíntér egyes részein a katonai műveletek végrehajtásával 
egy időben.1

a tapasztalatokat elemezve és összevetve megállapítható, hogy napjainkban a fegyveres 
küzdelem bonyolultabb lett. A hadtudományi kutatások középpontjába a következő kérdések 
kerültek: milyen hatással van a fegyveres erő korábbi feladatai végrehajtására, a szervezetek 
működésére, a katonák kiképzésére, felkészítésére a fegyveres küzdelem tartalmának és 

1 diego a. ruiz Palmer: a NaTo műveleteinek két évtizede: visszatekintés és a jövő (angol nyelven), NaTo 
review, Translation of NaTo Chicago Summit special edition, http://www.nato.int/docu/review/2012/Chicago/
Stock-looking-ahead/HU/index.htm, 2013. 10. 25.
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formájának a változása, kibővülése? a válságkezelő műveletek, ezen belül a békeműveletek 
(békeépítés, békefenntartás, békekikényszerítés) a hadtudomány tárgyát képezik-e (hadá-
szati művelet, hadművelet, harctevékenység), vagy ezek a fegyveres küzdelem új formái, 
amelyek további kutatást igényelnek a korábban lezajlott műveletekből levont tapasztalatok 
alapján? milyen új tudati, lélektani jelenségek, erkölcsi és egyéb körülmények, egyben fel-
készítési, kiképzési problémák jelentkeznek ebben a változásban? a fegyverrel végrehajtott 
békekikényszerítést és a békefenntartást milyen harceljárásokkal célszerű megvívni, ezek 
végrehajtására hogyan kell a katonákat, az alegységeket kiképezni és felkészíteni?

véleményünk szerint a hadtudomány művelőinek tudományos szinten célszerű elemezniük 
azt az óriási mennyiségű szakirodalmat, amely a fentebb említett kérdésekre keresi a választ, 
és a jövő háborúival, konfliktusaival, hadviselésével foglalkozik. a következtetéseket össze 
kell vetni az újabb és újabb, hagyományos és nem hagyományos konfliktusok tapasztalataival, 
és előremutató javaslatokat szükséges kidolgozni a politikai és a katonai vezetők számára. 
Csak azok a megközelítések hozhatnak eredményt, amelyek nemcsak a konfliktusok növek-
vő összetettségét, bonyolultságát igyekeznek bemutatni, hanem törekszenek a jelenségek 
többdimenziós jellegének, szociológiai és technológiai dinamizmusának megragadására 
is. Tudományos igényű magyarázat, eredmény csak olyan elemző munkából származhat, 
amely vizsgálja a fegyveres küzdelem kapcsolatát a társadalommal és a világgal, értékeli 
a konfliktusok hasonlóságát és különbözőségét; figyel a haderők politikai ellenőrzésének 
követelményére a globális médiaközvetítések világában; valamint szem előtt tartja a többcélú 
haderők – a konfliktus teljes skáláján történő alkalmazása – fejlesztési kérdéseit.

katonai műveletek megvívása szempontjából a tudomány és a technológia elmúlt 
másfél évtizedes fejlődésének talán legfontosabb jellemzője a tér és az idő oly mértékben 
történő összesűrűsödése, amelynek következtében a távoli katonai műveletek helyi poli-
tikai és gazdasági hatásokat fejtenek ki, és fordítva. a katonai műveletek végrehajtásakor 
új dimenziók jelentek meg, mint a légi-kozmikus tér és a kibertér. a korábbi műveletektől 
eltérően a katonai szervezetek és a katonák teljesen új eszközökkel és módszerekkel képesek 
kapcsolatot teremteni és információkat továbbítani egymás között. Példaként elég, ha csak 
az afganisztáni, az iraki, a líbiai és a szíriai konfliktusokat említjük.

másképpen, a kétoldalú, kölcsönös függés világában formálódó nemzetközi biztonsági 
rendszer egy olyan összekapcsolódott világrendet alkot, amelyben a regionális és a helyi 
katonai konfliktusok akár globális hatásúakká is válhatnak. a biztonságpolitikai és katonai 
szakértők hamar felismerték, hogy a világon bárhol keletkező veszély, válság és katonai 
konfliktus gyorsan, bárhová közvetíthető a mindent átható globális kommunikációs médi-
ával – írta Szenes Zoltán a közelmúltban megjelent tanulmányában.2

a hazai hadtudományi kutatások fontosságáról Szendy István a következőket írta: 
„mindent meg kell tenni a nemzeti specifikumok alapján kialakított és funkcionáltatott 
saját (esetünkben magyar) hadtudomány (hadikultúra) megőrzése, fejlesztése és elméleti, 
gyakorlati művelése érdekében. minden más esetben nemzeti megoldásokra kell töreked-
nünk, olyan módon, hogy az hazánknak és a fegyveres erőnknek mindenkor biztos alapul  
 
 
 

2 Szenes zoltán: katonai kihívások a 21. század elején, Hadtudomány 2005. évi 4. szám. 12–16. 
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/4/2005_4_5.html, 2013. 10. 25.
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szolgálhasson honvédelmi, nemzetvédelmi, valamint NaTo-szövetségesi tagságunkból 
adódó műveleteink sikeres és eredményes végrehajtásához.”3

a hadtudomány hazai művelői között általánosan elfogadott, hogy az eddig elért 
eredményekből tudományosan megalapozottan megőrizzünk mindent, ami értékálló és 
korszerű. Ugyanakkor a külföldi eredményeket – kellő kritikai szemlélettel – beépítsük a 
hazai ismeretrendszerbe.

Az említett és más hazai szerzőkre hivatkozva megállapíthatók a következők: a tudomá-
nyos kutatás középpontjába került a jövő katonai műveleti környezetének és a hadműveleti-
harcászati jellemzőinek a vizsgálata; az összhaderőnemi működést támogató szemlélet és 
gondolkodásmód fejlesztése lehetőségének kutatása; a kiskötelékek, kisalegységek és az 
alkalmi harci kötelékek, harccsoportok kialakításának, felkészítésének, alkalmazásának és 
vezetésének, a műveletek lefolyásának a kérdése.

Ugyanilyen fontosságú a fegyveres erő képességfejlesztése lehetőségének kutatása a 
szövetségi rendszerben történő hatékony működés, együttműködés és együttes tevékenység 
biztosítása, a meghatározott küldetések és feladatok végrehajtása érdekében. Ugyanakkor 
az sem elhanyagolható, hogy a képességfejlesztés folyamatosan összhangban legyen az 
ország gazdasági, pénzügyi lehetőségeivel és a költségvetéssel.

a hazai és a nemzetközi szakirodalomban megjelent tanulmányok kivétel nélkül arra hívják 
fel a szakemberek figyelmét, hogy az utóbbi évek katonai műveletei során csak részben 
teljesültek a politikai és a katonai célkitűzések; a műveletek térségében (a hadszíntéren) 
a biztonság megerősödése nem vagy alig valósult meg, sőt esetenként – éppen a katonai 
művelet okán – újabb válságok jelentek meg, mint például Irakban.

a tapasztalatokat figyelembe véve elmondható, hogy a katonai műveletek összhaderőnemi 
keretek között zajlanak. egyre fontosabb szerepük lesz az önállóan harcoló zászlóalj- és 
századszintű kötelékeknek, amelyeket a légierő haderőnem fegyvernemei támogatnak 
a szemben álló félre mért tűzcsapásokkal. a hadszíntéren több harctevékenységi forma 
folyhat azonos időben. a szemben álló fél tűz- és csapásmérő eszközei képességének függ-
vényében a kötelékek széttagolása lesz a leggyakoribb, ami nagyfokú önállóságot követel 
meg a parancsnokoktól. elsősorban a harcképesség megóvása, a feladat időbeni és pontos 
végrehajtása szempontjából.4

ezekről a kérdésekről Mező András nemrég megjelent tanulmánya hasznos informá-
ciókkal szolgál a csapatok lehetséges harctevékenységének formáit, módjait mélyebben 
vizsgáló szakemberek számára.5 a tanulmányt azért is tartjuk fontosnak, mert a legfrissebb 
tapasztalatokat dolgozza fel, gyakorlati példákkal igazolva.

egyre gyakrabban találkozunk azzal a nézettel, hogy a válságkezelő katonai tevékeny-
ségek a fegyveres küzdelem új formái, amelyekre a fegyveres erőket fel kell készíteni. a 
szárazföldi haderőnem válságkezelő tevékenységének elemzése során a katonai műveletek 
szintjei és formái már nem különülnek el élesen egymástól.

a hadszíntéren nem meghatározó katonai események is nagy jelentőségűek lehetnek a 
katonai végállapot elérése szempontjából. a szárazföldi haderőnem csapatainak készen kell 

3 a hazai hadtudományi kutatások irányairól és azok jellemzőiről bővebben olvashatunk a következő tanulmány-
ban és egyetemi jegyzetben: Szendy István: a hadtudományról magyar szemmel. magyar Tudomány 2012. évi 
11. száma 1362. Szendy István: Hadelmélet és katonai műveletek. Nemzeti közszolgálati és Tankönyvkiadó 
zrt. 2013, Budapest, 8.

4 john keegan: a csata arca 5. fejezet, 347–411. akadémiai kiadó, Budapest, 2013.
5 mező andrás: a csapatok tevékenységének osztályozásáról, Honvédségi Szemle 2013. évi. 4. szám. 10–15.
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lenniük – különösen hadműveleti mélységben – a légierő fegyvernemeivel történő hatékony 
együttműködésre, harcképességük megóvása elengedhetetlen az eredményes feladatmegoldás 
érdekében. a tűzcsapás és a manőver összhangja továbbra is érvényesülni fog, így a harci 
helikopterek, a tüzérség és a gépesített erők jelentősége nem csökken.

a haderőnemek műveleti tevékenységéről jól hasznosítható összefoglalót közölt Resperger 
István, aki a második öbölháború tapasztalatait összegezte. a szerző legfontosabb megál-
lapításait – tanulmányunk címében vállaltaknak megfelelően – az alábbiakban ismertetjük.

2003. 03. 22. – 2003. 04. 14. között a szövetség által végrehajtott iraki katonai művelet a 
hálózatközpontú hadviselést (Network Centric Warfare – NCW), a korlátlan légi uralmat, az 
információs hadviselést, a pszichológiai hadviselést, a speciális összhaderőnemi hadviselést 
is megvalósította, amihez az ellenség valós időben, minden napszakban elérhető helyzetképe 
járult hozzá a katonai műveletet irányító törzs számára. a technikai és az emberi felderítéssel 
megszerzett adatok alapján az ellenség minden tevékenységét nyomon követhették mind a 
katonai műveletek tervezése, mind a végrehajtás során.

az iraki eseményeket elemző szerző szerint az amerikai haderő a képességalapú hadvi-
selésről áttért a hatásalapú hadviselésre a katonai műveletek tervezése, végrehajtása során.6 
ebben a háborúban a bevetett fegyverek 85%-a már precíziós vezérlésű volt; a hálózatköz-
pontú hadviselés lehetővé tette a tervező törzsek számára a leghatásosabb és leghatékonyabb 
haderőnem, fegyverhordozó eszköz, valamint fegyvertípus kiválasztását – a felderítési 
adatok feldolgozása után – az ellenség objektumaira mérendő csapások végrehajtásához. 
két korszak hadigépezete állt szemben egymással.

az iraki fegyveres erők helyzetének valós idejű ismerete lehetővé tette a légi-, a tenge-
ri- és más csapások koordinálását, a megfelelő válaszlépések végrehajtását. ez volt az első 
olyan katonai művelet, amikor a repülőgépek pilótái 10 bevetésből 8 esetben a felszállás 
után, a levegőben kapták meg a feladatot és a célpontot.

a szerző következő megállapítása, hogy a katonai műveletekben a hagyományos jelle-
gű katonatechnikát a forradalmian új technikai eszközök egészítették ki. a hagyományos 
elem minden vezetési szinten a páncélozott és a nem páncélozott technikai eszköz volt. 
az új katonatechnikai eszközök pedig a legkorszerűbb digitális vezetési és információs 
rendszerek, valamint nagy pontosságú fegyverek voltak a katonai műveletben, melyeket a 
különleges alakulatok műveletei egészítettek ki.

a hadműveletek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a páncéloscsapatok – hagyo-
mányos feladataik mellett – új feladatot is kaptak. a harckocsifegyverzet nagy hatótávolságú 
lövedékei alkalmazásán, a páncélvédettségen, a gyorsaságon túl a páncéloscsapatok pszi-
chológiai hatású bevetése is megfigyelhető volt, amikor Bagdad központjába nyomultak be 
és ott a diktátor egyik palotáját foglalták el. a gépesített csapatoknak a beépített területeken 
is szükségük volt a harckocsicsapatokra, azok támogatására, mert nélkülük nem tudták a 
meghatározott időre teljesíteni a feladatukat. Bászrában például a brit tengerészgyalogos 

6 Harcképesség: az egyes katonai szervezetek (magasabbegység, egység, alegység) harctevékenység végrehaj-
tására való alkalmassága. legfontosabb összetevői (tényezői): a katonai szervezetek személyi, fegyverzeti 
és haditechnikai eszközfeltöltöttségét, anyagi-technikai eszközökkel való ellátottságát jellemző mutatók; a 
harckiképzés színvonala; a személyi állomány erkölcsi, fegyelmi, harci tulajdonságai; a vezetés helyzete. 
mértékadó hazai és külföldi szakirodalom szerint a többnemzeti összhaderőnemi katonai műveletek hatás-
alapú megközelítése azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló katonai és más erőket, eszközöket átfogó, egymást 
kiegészítő módon alkalmazzuk a kitűzött célok (súlypontok, végállapot) megvalósítása érdekében. ez a 
megközelítés filozófiai változást jelent a katonai műveletek végrehajtásának formájában és módszerében.
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erők már az első napokban harckocsi-megerősítést kértek a városharchoz a műveleteket 
irányító parancsnokságtól.

a hadászati szintű légideszant-hadművelet, a 173. légi szállítású dandár kurd területen 
történő kirakása jelentett jól hasznosítható tapasztalatokat az iraki művelettel foglalkozó 
szakemberek számára. a könnyű fegyverekkel felszerelt alakulatok nagyon jó kiegészítő 
csapásokat, manővereket tudtak a nehéz fegyverzetű csapatokkal együttműködve végre-
hajtani, de hiányosságaik okán, megfelelő tűztámogatás és légi támogatás nélkül nehéz 
helyzetbe is kerülhettek, mint azt a tapasztalatok igazolták. Tevékenységükkel elérték, 
hogy az alacsony harcértékű csapatokat kiszorították vagy visszavonulásra késztették, de 
a visszavonulásukat vagy manőverüket könnyűfegyverzetük és felszerelésük miatt nem 
tudták megakadályozni.7

Németh József Lajos az iraki háború tapasztalatairól a következőket írja tanulmányában: 
az egyik következtetés, amely hasznos lehet a katonai műveleteket tervezők számára, 
hogy a katonai győzelem nem feltételezi a korábban kitűzött politikai célok automatikus 
megvalósulását. a hagyományos katonai összecsapás időszakában (2003. március–május) 
– a katonai terveknek megfelelően – a teljes hadműveleti térben működő amerikai erők a 
kitűzött célokat elérték, de felkészültségük már nem terjedt ki a felkelés okozta erőszak 
elhárítására és megfékezésére.

ez az elvárás a kezdeti időszakban nem is lehetett jogos, hiszen csak nagyon kevesen 
feltételezték a hagyományostól eltérő harccselekmények bekövetkeztét. a felkelők elleni 
eredményes fellépés igénye magával hozta a „zsoldos cégek” alkalmazását is, amelyek 
emberveszteségei nem jelentek meg közvetlenül az állami halálozási listán, így a közvéle-
mény felé „csak” az általuk kínált „szolgáltatás” igénybevételéért kifizetett összeg látszott 
a költségvetési elszámolásokban. az iraki tapasztalatok alapján a veszteségek csökkentését 
indokolja a harctéri robotok minden eddiginél nagyobb mértékű alkalmazása a jövő katonai 
műveleteiben.

a felkelők elleni harc az aszimmetrikus hadviselés újabb tapasztalatait hozta, amikor 
a professzionális haderő került szembe a gyengén felszerelt, ugyanakkor fanatikus és ki-
számíthatatlan, a helyi adottságokat kiválóan ismerő, a polgári lakosság teljes támogatását 
élvező szabadcsapatokkal.

a jövőben érdemes feldolgozni azt a tapasztalatot is, hogy csekély katonai eredmény 
esetén is megéri-e súlyos terheket vállalni és olyan nagymértékű külső beavatkozást végre-
hajtani, amely megbontja a huzamos idő óta kialakult regionális egyensúlyt a hadműveleti 
területen. ez pedig nem csak Irakra igaz, hanem a közel-kelet egészére is, ahol pontosan 
az az Irán erősödött meg, amelynek befolyása igencsak borzolja más térségbeli államok, de 
akár az európaiak kedélyét is, összegezte a szerző.8

John Kerry amerikai külügyminiszter véleménye szerint az amerikai katonák kivonulása 
óta Irakban megerősödtek a terrorcsoportok, és gyakoribbá váltak a törzsi és a felekezeti 
fegyveres összeütközések, merényletek. különösen megerősödött az Iraki és levantei Iszlám 
állam nevű dzsihádista szervezet. az eNSz iraki missziójának jelentése szerint hosszú idő  
 

7 resperger István: villámháború az Öbölben (Iraki Szabadság Hadművelet – operation Iraqi Freedom) elsőd-
leges értékelése, 41–47. http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/nek/2004_3/02_resperger.pdf 

 2013. 11. 27.
8 Németh józsef lajos: az iraki háború néhány tanulsága. 

http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=133 2013. 12. 15.
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óta az elmúlt év volt a legvéresebb a terrorcselekmények tükrében. Irakban 7818 polgári lakos 
vesztette életét merényletek következtében, a biztonsági erők állományából pedig 1060 fő.

az iraki katonai műveletekben olyan fegyverek és fegyverrendszereket (nagy pontosságú 
fegyvereket) alkalmaztak, amelyek pusztítóképessége közel azonos a nukleáris fegyverekével. 
Így a célok pusztításának hatékonysága tovább növekedett. a stratégiai fölény megszerzése 
érdekében a támadó fél felhasználta valamennyi haderőnemének képességeit, a különleges 
műveleti erők sikereit, valamint a kozmikus térben elhelyezett objektumainak felderítő 
és kommunikációs lehetőségeit. ezzel együtt az említett műveletben – a túlélőképesség 
növelése céljából – fokozott jelentőséget kaptak a harci erőket kiszolgáló és támogató nem 
katonai csoportosítások, eszközök.

az iraki és az afganisztáni tapasztalatok szerint a jövőben a fegyveres küzdelem 
többsége lakott környezetben zajlik, ahol a harckocsik, a páncélozott szállító járművek és 
a harcjárművek alkalmazása korlátozott, ugyanakkor nem mellőzhető. a műveletekben 
részt vevő katonáknak, alegységeknek a feladat végrehajtásához ugyan ki kell szállni a 
járműből vagy a szállítóhelikopterből, de a művelet egyes időszakaiban a harcjárművek és 
a légi eszközök által nyújtott védelem fontos lehet a személyi állomány harcképességének 
megóvása érdekében. a szakemberek véleménye szerint az említett esetekben a katonát, 
az alegységet „harci alapegységnek” kell felfogni és rendszernek – a korszerű harcjármű 
alrendszerének – tekinteni. 

a harci alapegység és a „katona mint rendszer” elgondolásról néhány megjegyzés. a 
katona mint rendszer képességének kialakításához öt területen kell fejlesztést, korszerű-
sítést végrehajtani: mozgékonyság, pusztító hatás, állóképesség, túlélőképesség, vezetés 
és ellenőrzés. más megközelítésben: ruházat, felszerelés, kommunikáció és információ, 
fegyverzet és energiaellátás. ezt az öt területet lényegében a fejlesztéssel foglalkozó tag-
államok elfogadták, és ennek megfelelően folytatják a kutatásokat, valamint az eszközök 
gyakorlati próbáit.

a fejlesztőmérnökök terve szerint a korszerű háborús és nem háborús katonai műveletekben 
ezek a katonarendszerek, alrendszerek kapcsolódnak a hálózatközpontú hadviselés kifejlesz-
tett elemeihez, így a katonák annak elvei alapján tevékenykednek, hajtják végre a feladataikat. 
a „katonarendszerekhez” kapcsolódó kutatások szinte minden NaTo-tagállamban és más 
államokban is folynak. a szükséges felderítő-, pusztító- és kommunikációs eszközökkel, 
felszerelésekkel a fegyveres erők ellátása 5–10 éven belül várható – állítja Gácser Zoltán, 
aki a témával bővebben foglalkozott előadásában és a doktori értekezésében.9

a szerző szerint a haderők korszerű alkalmazási elveiben jelentős szerep hárul a ka-
tonarendszerek mellett a katonai felhasználású robotokra. mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az, hogy a haderők digitális, precíziós és hálózatos fejlődése mellett megkezdődött a 
katonai felhasználású robotok gyakorlati alkalmazása és egyre nagyobb számban hadrendbe 
állítása. a szakember véleménye szerint a haderők technikai fejlődésével összhangban egy 
úgynevezett katonai robotforradalom (military robot revolution – mrr) bontakozott ki.

a fejlett haderők ilyen irányú fejlesztései bizonyítják, hogy a katonai vezetők elkö-
telezettek a robotikai alkalmazások arányának folyamatos növelésére. Napjaink katonai 
műveleteinek tapasztalata alapján helyesen felismerték, hogy a korszerű hadviselés már 
nem nélkülözheti a katonai felhasználású robotok széles körű alkalmazását.

9 gácser zoltán: a katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszeré-
nek kialakítási lehetőségei a magyar Honvédségben. doktori (Phd) értekezés, 2008. Nemzeti közszolgálati 
egyetem, egyetemi könyvtár.
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a közelmúlt katonai hadműveleteinek tapasztalatai igazolják, hogy a sok esetben 
kulcsfontosságú – időben és tartalomban valós – információknak nemcsak a megszerzése, 
hanem a felhasználókhoz történő eljuttatása is ugyanolyan fontos a sikeres feladatvégrehajtás 
szempontjából. ez megköveteli az automatizáltan működő berendezések és eszközök al-
kalmazását a hadműveleti központokban és a parancsnokságokon mind a tervezés, mind a 
végrehajtás időszakában.

a katonai robotok alapvető küldetése, hogy helyettesítsék a katonákat a hadműveleti 
területen és helyettük valamilyen specifikus feladatot, feladatokat hajtsanak végre; ezzel 
közvetlenül váltsák ki az adott térben és időben az élőerő jelenlétét. azt azonban figye-
lembe kell venni, hogy jelenleg a katonai robotok jelentős része nem nélkülözi, és nem is 
nélkülözheti a közvetlen vagy közvetett kapcsolatot a katonákkal, hiszen a döntéseket nem 
a robotok, hanem az emberek hozzák meg. ez feltételezi és megköveteli a korszerű infor-
mációs hálózat meglétét és az ehhez való kapcsolódást.10

Napjainkban zajló katonai konfliktusokban, de még inkább a jövőben egyre gyakrabban 
kerül sor katonai rendeltetésű robotok alkalmazására. az alkalmazás jogi hátterét, a jogi 
szabályozás szükségességét elemzi varga attila a doktori (Phd) értekezésében. 

a szerző kutatási eredményének lényege a következő. ma még a legtöbb szakemberben 
komoly aggodalmat ébreszt annak a lehetősége, hogy önállóan működő gépek (katonai ren-
deltetésű robotok) saját döntésük alapján fegyvert használjanak, adott esetben emberekkel 
szemben. az ellenérzések nem csupán napjaink technológiai színvonalának hiányosságaiból, 
vagyis a fegyveralkalmazással járó összetett helyzetek gépek általi „meg nem érthetőségé-
ből” adódnak, hanem annak általános elutasításából is, hogy ezeket a gépeket – legyenek 
bármennyire is önállóak – emberekkel egyenrangúként kezeljünk, számukra jogokat biz-
tosítsunk, ideértve akár az önvédelem jogát is.

jól látható tendencia azonban, hogy a modern hadseregek egyre nagyobb számban 
használnak robotokat a személyi állomány épségének megóvása érdekében, amely maga 
után vonja a robottechnológia katonai alkalmazása szabályozásának szükségességét is.

Figyelembe kell azonban venni, hogy a ma használatos „műveletvégrehajtási szabályok 
– rules of engagement” olyan fogalmakat használnak, amelyek nem vagy csak nehezen 
értelmezhetők és alkalmazhatók a katonai robotok esetében. egyre inkább felmerül tehát 
annak szükségessége, hogy a katonai robotokat (az önműködő gépeket) alkalmazó hadsere-
gek robotspecifikus „műveletvégrehajtási szabályokat” dolgozzanak ki. ezen szabályoknak 
– egyebek mellett – arra is ki kell térniük, hogy az illetékes parancsnok milyen körülmé-
nyek között alkalmazhat robotokat. melyek azok a – nemzetközi hadijognak is megfelelő 
– feltételek, amelyek teljesülése esetén a robot önállóan erőt (kényszert) alkalmazhat (akár 
fegyvert is használhat), továbbá arra is, hogy melyek azok az élethelyzetek, konkrét katonai 
műveleti helyzetek, amelyekben az erőalkalmazás kérdésében „vissza kell venni” a humán 
irányítást, a döntéshozatalt.

a téma nemzetközi jogi szabályozásakor tehát az egyik kulcskérdés az lesz, hogy mely 
országok tudják majd a politikai és a jogi érveiket, érdekeiket, etikai értékrendjüket kellő 
hatékonysággal érvényesíteni a tárgyalások során, és melyek lesznek azok, amelyek nem 
fogadják majd el a közös szabályozásban részt vevők álláspontját és a távolmaradás mellett 
döntenek – összegezte kutatási eredményeit a szerző.11

10 gácser zoltán: robotok a katonák szolgálatában. http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2008/4/01_
gacser_zoltan.pdf, 2013. 12. 14.

11 varga attila: a fegyveres erő alkalmazásának műveleti jogi aspektusai a válságreagáló műveletekben. (dok-
tori – Phd – értekezés, 2013) Nemzeti közszolgálati egyetem, egyetemi könyvtár.
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Hasonló témában jelent meg néhány évvel korábban egy angol nyelvű könyv a New Wars 
and New Soldiers (Military Ethics in the Contemporary World) címmel. Paolo Tripodi, 
a marine Corps University és Jessica Wolfendale, a West virginia University tanárai az 
amerikai egyesült államokban egy tudományos kutatócsoportot kértek fel napjaink katonai 
műveleteinek erkölcsi és humanitárius szempontból történő vizsgálatára. a szakemberek 
külön fejezetben foglalkoztak a modern katonai technológiák alkalmazásának hatásaival, 
a „katona mint rendszer” kérdéseivel és a katonák kiképzésével, felkészítésével. a könyv 
nagyon hasznos információt nyújt az intelligens robotok alkalmazásának jogi és erkölcsi 
problémáiról, ezek megoldásának lehetőségeiről. a szerzők külön érdeme az egyes fejeze-
tek témáihoz kapcsolódó gyakorlati példák ismertetése a legutóbbi katonai műveletekről, 
valamint azok tapasztalatainak összegzése.12

az iraki és más katonai műveletek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy megnő a 
jelentősége a katonai konfliktust lezáró, stabilizációs (békefenntartó, békeépítő) műveletek-
nek. az ilyen műveletekben a kifejezetten a harci támogató képességeket (tüzér, páncéltörő 
tüzér stb.) ugyan csak korlátozottan lehet alkalmazni, de a művelet sikere érdekében jelen-
létükre szükség lehet a hadszíntéren.

További tapasztalat, hogy a jövő katonai műveletei végrehajtása során a többnemzeti, 
összhaderőnemi erők mellett a nemzetközi segély- és a nem kormányzati szervezetek is részt 
vesznek a műveletekben, és az általuk felajánlott képességek kiegészítik a NaTo képesség-
hiányait. ennek alapján előtérbe kerül a civil–katonai kapcsolatok és más, a stabilizációt 
elősegítő képességek alkalmazása.

a közelmúlt valamennyi katonai műveletében meghatározó szerepe volt a légierő haderőnem 
kötelékeinek. a katonai műveletek a légierő tevékenységével kezdődtek, és több esetben a 
szárazföldi erők alkalmazására nem is került sor. Példaként említjük a líbiai katonai mű-
veletet, amelyről jól hasznosítható tanulmányt jelentetett meg Varga Attila, aki a NaTo 
HQ aC Izmir állományában közvetlenül tapasztalta meg az eseményeket. Tanulmányának 
lényege a következőkben foglalható össze:

„a NaTo 2011. március 27-én döntött a líbia elleni katonai műveletek átvételéről. az 
átfogó NaTo-művelet az operation Unified Protector nevet kapta, melyben a 14 NaTo-tag-
állam mellett 1 NaTo PfP-tagállam (Partnership for Peace – Békepartnerség), Svédország 
és három nem NaTo-tag, egyesült arab emirátusok, jordánia, katar vett részt. az 1970. 
és 1973. számú eNSz biztonsági tanácsi határozatok egyértelmű keretbe foglalták ugyan a 
katonai fellépés célját és végrehajtásának módját, az operation Unified Protector valójában 
kadhafi politikai és katonai hatalmának megdöntéséről szólt, amely igen nehéz feladat elé 
állította a hadműveletben részt vevő, NaTo vezette koalíciós erőket.

a katonai műveletben végig komoly kihívást jelentett a művelet és a bevetések tervezése, 
hiszen a líbiai helyzet eltérő megítéléséből fakadóan a nemzetek különböző korlátozásokkal 
éltek. volt olyan nemzet, amely csak az embargó érvényre juttatásában vett részt, volt olyan, 
amely csak védelmi légi műveletekre (dCa – defensive Counter air) biztosított eszközöket, 
és akadt olyan nemzet is, amely csak a saját repülőeszközök légi utántöltésére biztosított 
üzemanyagot és légi utántöltő képességet.

a líbiai kormány katonai erői már a műveletek kezdeti szakaszában az álcázás, meg-
tévesztés alkalmazásával civilre váltották az egyenruhát, személyszállító kisteherautókra 

12 New Wars and New Soldiers, military ethics in the Contemporary World. http://www.ashgate.com/
isbn/9781409453475, 2014. 01. 02.
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cserélték a könnyű szállító járműveiket – ezzel alaposan megnehezítve a felderítést, a célok 
azonosítását –, közvetett módon kritikussá téve a döntésre, rendelkezésre álló időt.

a NaTo tehát egyfajta csapdahelyzetben volt, ugyanis vagy azért kapott bírálatot, mert 
katonai csapásai pusztítást okoztak, és civil áldozatokat követeltek, vagy azért, mert nem 
akadályozta meg a kadhafi erői által okozott vérontást, a mindennapi élet fenntartásához 
szükséges civil infrastruktúra rombolását. a hadszíntéren nagy számban jelen voltak mobil 
és hordozható légvédelmi rakétakomplexumok (Sa–6 gainful, Sa–7 grail, Sa–8 gecko, 
Sa–24 grinch), amelyek a Szövetség repülőeszközeire állandó fenyegetést jelentettek, a célok 
kiválasztása, azonosítása és »kimetszése« gyakorlatilag sebészi pontosságot igényelt. a légi 
felderítésben az rQ–4 global Hawk, az mQ–1 Predator, az mQ–9 reaper és az mQ–8 Fire 
Scout pilóta nélküli repülőeszközök mellett főszerepet játszott a svéd jaS–39 gripen is.

az eNSz BT 1970. és 1973. határozatainak kikényszerítésében meghatározó szerepet 
játszó nyugati államok – így Franciaország, Nagy-Britannia, az amerikai egyesült államok 
és olaszország – a dokumentumok vonatkozó részeit tágan értelmezték: a líbiai légierő és a 
légvédelmi rendszer kiiktatása mellett a stratégiai elgondolás magában foglalta a kadhafi-
kormányzat haderejének légicsapásokkal, a rejtett hadviselés eszközeivel történő felmor-
zsolását. az észak-afrikai, és benne a líbiai események tükrében a NaTo lisszabonban 
elfogadott stratégiai koncepciója és az azzal összhangban történő változtatások (például a 
partnerségi politika újragondolása, a más nemzetközi szervezetekkel való együttműködés 
erősítése, a válságkezelés döntési mechanizmusainak módosítása) a líbiai katonai műveletek 
tapasztalatai alapján kissé megkésettnek látszanak.

a leköszönő amerikai védelmi miniszter, Robert Gates a líbiai hadműveletek kapcsán 
szokatlanul élesen bírálta a NaTo-tagállamokat. gates többek között arról beszélt, hogy 
számos tagország nem teljesítette afganisztánnal kapcsolatos vállalásait, líbia esetében 
pedig »a valaha létezett leghatalmasabb katonai szövetség« 11 hét után szó szerint kifogyott 
a precíziós eszközökből. a miniszter kijelentette, hogy ha az amerikai egyesült államok 
nem adott volna erőforrásokat a hadműveletekbe, az egész líbiai akció szétesett volna. Bár 
a líbiai műveleteket minden NaTo-tagország jóváhagyta, valójában csak körülbelül felük 
vett részt az akcióban. gates szerint sokan nem azért maradtak ki, mert nem akartak részt 
venni, hanem mert nem is képesek rá: egyszerűen nincsen meg hozzá a katonai erejük és 
képességük.”13

Itt szükségesnek tartunk egy megjegyzést tenni. a Nemzetközi Biztonsági közreműkö-
dő erő – International Security assistance Force (ISaF) – 2014 végéig történő kivonulása 
után a közreműködő országok azt remélik, hogy afganisztán nem hullik szét. a felkészített 
afgán fegyveres erő és a rendőrség elég lesz a tálibok féken tartására.14

a légierő sikeres és hatékony alkalmazásának feltétele a szemben álló fél légvédelmének, 
vezetési rendszerének a pusztítása. ekkor elsősorban a pilóta nélküli eszközök alkalmazására 
kerül sor, melyeket a légierő vagy a haditengerészet indít. a légierő haderőnem alkalmazá-
sára vonatkozó tapasztalatok, valamint mind az amerikai egyesült államokban, mind az 
oroszországi Föderációban a légi-kozmikus Parancsnokságok létrehozása bizonyítja azt 
a feltételezést, hogy a jövő katonai műveletei a légi-kozmikus térben kezdődnek, és nagy 
valószínűséggel ott fog eldőlni, hogy ki a győztes fél. más szóval, a légierő az indirekt 

13 varga attila: líbiáról – más szemmel. http://www.biztonsagpolitika.hu, 2013. 11. 29.
14 a 2014 utáni afganisztáni lehetőségekről átfogó tanulmány jelent meg az elmúlt év végén. robert guest: 

a „jó háború” vége. a világ 2014-ben, The economist, 67. 
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hadviselés megvalósításának egyik legfontosabb haderőneme lehet a jövőben.15 a légierő 
teljes mértékben képes a szemben álló fél informatikai-vezetési rendszerének, politikai, 
gazdasági, katonai és más objektumainak a pusztítására, ahogy azt már Clausewitz is 
megírta a háborúról című közismert művében: „Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um 
den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.” – „A háború tehát erőszak alkal-
mazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.”16 Úgy gondoljuk, 
ez az állítás ma is érvényes.

a jövő katonai műveleteiben – a légi-kozmikus műveletekben – ez a szerep még inkább 
megnövekszik. a hadszíntér jellemzőit figyelembe véve a légi szállítás, a szárazföldi erők 
támogatása, a tűzcsapások kiváltása, a pilóta nélküli eszközök alkalmazása, a légideszant, 
a különleges erők szállítása és kiemelése a légierő szerepének növekedését igazolja. Napja-
inkban, de még inkább a jövőben a szárazföldek és a tengerek feletti légtér (kozmikus tér) 
a katonai műveletek végrehajtásának kiemelt területe lesz. ez azt jelenti, hogy a hadászati 
és a hadműveleti tevékenységek a hadszíntér teljes mélységében és egyidejűleg folynak, 
valamennyi haderőnem bevonásával.

Joe R. Biden amerikai alelnök szerint a légi-kozmikus térhez kapcsolódó Prompt global 
Strike (gyors globális csapás) – amely egy új elgondolást tükröz – végrehajtásához kifejlesz-
tett hagyományos harci fejek csökkentik a nukleáris fegyverek szerepét. ezekkel a modern 
eszközökkel az amerikai katonai képesség, az amerikai dominancia nem kérdőjelezhető meg 
a jövőben. az amerikai egyesült államok a globális rakétavédelmi rendszer eszközeivel 
képes lesz szinte valamennyi katonai feladat sikeres végrehajtására, a politikai és a katonai 
céljai megvalósítása érdekében. a gyors globális csapás elmélete, képessége az egész világra 
irányul, ezzel hatást gyakorol a geopolitikára és a geostratégiára is.

a gyors globális csapás elméletének technikai megvalósítása napjainkban is folytatódik, 
Barack Obama elnök utasításának megfelelően, a következő tartalommal:

a) kezdeményezni és tovább folytatni a hadászati atomfegyverek csökkentéséről szóló 
újabb tárgyalásokat az oroszországi Föderációval.

b) a csökkentéseket addig folytatni, amíg kína és az oroszországi Föderáció képessége 
nem csökken le annyira, hogy a gyors globális csapás rendszerei biztosítják az amerikai 
egyesült államok katonai fölényét az egész világon – fogalmazott az alelnök.17

a gyors globális csapás technikai fejlesztése elsősorban a hipersebességű rakéták fejlesz-
tésére és hadrendbe állítására, valamint a nem nukleáris eszközök korszerűsítésére irányul.

a fejlesztés fázisában lévő hipersebességű rakéták képesek lesznek a világ bármely 
pontján 35 percen belül csapás végrehajtására – állítják a szakemberek. Szolgálatba állításuk 
2017-ben várható, és jól kiegészítik az európai rakétavédelmi rendszer addigra kifejlesztett 
képességeit is.

Martin van Creveld történész – az öbölháború tapasztalatait felhasználva – arról írt, 
hogy a 19. század elején Carl von Clausewitz által jellemzett államok közötti háborúk kora 
lezárult, befejeződött. értékelése szerint az akkor helytálló háborús elmélet elavult, és a 

15 Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái (a hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái). Phd értekezés, Budapest, 
2011. 160–165. http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2009/forgacs_balazs.pdf 

 2013. 10. 27.
16 karl von Clausewitz: a háborúról, I. kötet. zrínyi katonai kiadó, Budapest 1961.
17 Теодор А. Постол (Theodore a. Postol) - Джордж Льюис (george N. lewis): Предлагаемая США система 

ПРО в Европе:Технические и политические вопросы Американская ассоциация содействия развитию 
науки Вашинтон, округ Колумбия 28 августа 2012 г.
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nyugati klasszikusnak a hadviseléssel kapcsolatos elmélete időszerűtlenné vált.18 a szerző-
nek ezt az állítását mi csak részben fogadjuk el, mert Clausewitznek a háborúra vonatkozó 
tanításait a történelmi keretek között célszerű bírálni. más szóval, a politika szerepe a há-
borúban a történelem folyamán más és más volt. Továbbá, a fegyveres küzdelemben részt 
vevők száma is koronként változott, változik. ezzel kapcsolatban a témával foglalkozóknak 
ajánljuk Wesley K. Clark tábornok könyvét és Elisabeth du Réau tanulmányát.19

véleményünk szerint a jövő katonai műveleteire jellemző lesz a nem összevethető erők 
(aszimmetria) közötti harc. az aszimmetrikus katonai műveletek napjaink legnagyobb 
kihívásai lehetnek az államok fegyveres erői számára. az aszimmetrikus műveletekben 
a gyengébb fél hadműveleti szinten általában védelmet folytat, ugyanakkor harcászati 
szinten támad, robbantásokat, rombolásokat, öngyilkos merényleteket hajt végre. ezzel a 
tevékenységgel erkölcsi, anyagi, személyi károkat okoz és lélektani hatást fejt ki a szemben 
álló félre, a végső politikai győzelem elérése reményében.20

a korábbi katonai műveletektől eltérően egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
jelentős különbségek lesznek a szemben álló felek között a politikai és a katonai célok, az 
eszközrendszerek, a képességek és a katonai műveletek megvívásának formái és módszerei 
tekintetében.21 „a katonai és a biztonsági területeken értelmezve, az aszimmetria gyakorla-
tilag a szemben álló féltől eltérő cselekvési változatokat, katonai műveleteket, szervezeteket, 
technikai eszközöket, felkészülési szinteket és gondolkodási módot képvisel, abból a célból, 
hogy maximalizálja a saját katonai, biztonsági előnyeit, és kiaknázza az ellenség gyengesé-
geit, valamint megragadja a kezdeményezést, vagy nagyobb cselekvési szabadságot nyerjen 
a katonai műveletben. az aszimmetria lehet politikai-stratégiai, vagy katonai-stratégiai, 
illetve ezek kombinációja is.”22

18 martin van Creveld: The Transformation of War Hardcover, Bargain Price, march 31, 1991.
19 Wesley k. Clark: Waging modern War: Bosnia, kosovo and the Future of the Conflict. (a korszerű háború 

megvívása: Bosznia, koszovó és a konfliktusok jövője.) Public affairs, New york, 2001. elisabeth du réau: 
az európai kül- és biztonságpolitika balkáni tevékenységének kezdetei. http://www.academia.edu/3353429/
az_eUroPaI_UNIo_a_XXI._Szazad_kUSzoBeN, 2013. 10. 25.

20 „az aszimmetrikus műveletek a fegyveres konfliktusok megvívásának új formája, melynek alapja az, hogy a 
nemzetközi színtéren (a válságkörzetben) jelen levő fegyveres erők, csoportok jelentősen különböznek egymástól 
méreteikben, felszerelésükben és képességeikben. a modern haderő és a terrorista eszközökkel, módszerekkel 
működő fegyveres csoportok között óriási aránytalanság van, ennek ellenére, a fejlett technológiájú fegyverek 
bekerülési költségei miatt, az aszimmetrikus hadviselés valószínűsége növekvő tendenciát mutat.” katonai 
kislexikon. Honvéd vezérkar Tudományszervező osztály, Budapest, 2000. 12. 

 „a válságreagáló műveletekben a szemben álló felek közötti különbségek lényegesek, a szemben álló katonai 
erők nem azonos képességűek, a műveletekre az aszimmetrikusság a jellemző. Nagy valószínűséggel különböző 
a technikai ellátottság, a szervezet, és eltérő az állomány felkészültsége és kiképzettsége. más szóval, nem 
összevethetőek a képességek. Ugyanakkor az aszimmetria nem jelenti az egyik vagy a másik fél alárendelt-
ségét a válságreagáló műveletekben. ebben az esetben nagy valószínűséggel megjelenik a gerilla-hadviselés 
mint a fegyveres küzdelem (katonai művelet) egyik formája.” a válságreagáló műveletek mint hadtudományi 
probléma. Tanulmány. Honvédelmi minisztérium, 2005.

21 Porkoláb Imre: aszimmetrikus hadviselés: az ortodox és a gerilla hadikultúra összecsapásai. Hadtudomány 
2005/4. száma, 188–193.

22 Steven metz és douglas v. johnson II.: asymmetry and U.S. military strategy: definition, background, 
and strategic concepts 5. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubId=223,  
2013. 10. 25.

 krajnc zoltán: az aszimmetrikus hadviselés, fenyegetés alapkérdései. repüléstudományi konferencia, Szolnok, 
2008

 Рогозин: развитие технологий приведет к бесконтактным войнам
 http://ria.ru/defense_safety/20131115/977029603.html, 2013. 11. 16.
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más megközelítésben az aszimmetrikus katonai műveletek olyan, semmiféle szabályt, 
normát, megkülönböztetést nem ismerő műveleti formák, melyeket nem előz meg diplo-
máciai tárgyalás, a célpontokat a gyengébb fél választja ki azzal a céllal, hogy az ellenfelet 
erkölcsileg önpusztító válaszcsapásra kényszerítse.

ez azt jelenti, hogy az ilyen katonai műveletben nem lehet szabályszerű küzdelmet foly-
tatni, nem érvényesíthetők a fegyveres küzdelem törvényei, törvényszerűségei. a szabályok 
megsértése a törvényes katonai erő részéről jogtalanságot, erkölcsi visszaélést, bűnt jelent, 
amiért a parancsnokok és az elkövető katonák felelősséggel tartoznak. ez a szabálysértés 
a közvélemény előtt úgy jelenik meg, mintha a fegyveres erő eleve „erkölcstelen, gonosz, 
brutális” természetű volna. valójában az aszimmetrikus katonai művelet kihívásaira adott 
válasz rossz volt. véleményünk szerint éppen így teljesül a gyengébb fél, a terroristák, a 
gerillák célja: ha a fegyveres erő erkölcsi és jogi okokra hivatkozva nem indít támadást, 
akkor folyamatosan növekszenek az anyagi, személyi veszteségei; ha támad, akkor erköl-
csileg gyengül, hiszen nagy lesz a civil áldozatok száma.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk Forgács Balázs kutatási eredményének ismertetését is, aki 
a következőt írja az aszimmetrikus hadviseléssel összefüggésben:

„Napjaink fegyveres konfliktusaiban a háborúk közül jellegüket tekintve markánsan 
kidomborodnak azok, amelyek az aszimmetrikus hadviselés jellemzőit mutatják. Irak 
vagy afganisztán példája azt mutatja, hogy bár egy háború első szakaszát könnyedén meg 
tudja nyerni a fejlettebb technikával és jobb vezetéssel rendelkező erő, a háború későbbi 
szakaszában, ahol a reguláris csapatokat és összecsapásokat felváltják az ellenfél részéről 
az irreguláris harcmodort alkalmazó erők, már nem ilyen egyszerű a helyzet. a lassanként 
elhúzódó háború egyre nagyobb terhet ró az ellenfél hátországára, ahol a lakosság növekvő 
ellenszenve és ellenállása mutatkozik meg a háború irányában. az ellenfél kifárasztása 
stratégiai céllá vált. a harcok közben az ellenállók egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek 
annak érdekében, hogy megnyerjék saját országuk közvéleményét, politikai céljaik igaz-
ságosságát hangsúlyozva próbálják legitimmé tenni mozgalmukat.”

Ha az elméletet elfogadjuk és napjaink katonai műveleteit elemezzük, akkor az alábbi 
következtetésekre jutunk – mint ahogy azt Forgács Balázs is tette.

„1. a gerilla-hadviselés általunk leírt jelenségei leginkább napjaink iraki hadszínterén 
dominálnak, s ott a legfőbb tünet, hogy a hadviselés gerilla formája szorosan összefonódik 
a terrorral és a terrorizmussal, ami hadelméleti szempontból azt jelenti, hogy a kifárasztó 
hadviselés eszközrendszere hangsúlyos.

2. az iraki hadszíntéren a jelenlegi konfliktus látszólag vallási és civilizációs törés-
vonalak mentén húzódik, ám valójában ezek mögött konkrét politikai célok rejlenek, mert 
különben nem értelmezhető a nagyfokú erőszak. az ideológiai, vallási küzdelem elméleti 
csapdája, hogy az eljárás módszereit a baloldali, egyébként ateista gondolkodók (lenin, 
mao, Che guevara stb.) metódusrendszeréből veszik át.

3. Irakban ma a terrorizmusnak nevezett gerillamozgalom még a reguláris erők megszer-
vezése előtti fázisban van. ez pedig azt jelenti, hogy a következő lépcsőfok a reguláris erők 
létrehozása lehet, ami hosszú folyamat, ezért elhúzódó fegyveres konfliktussal számolhatunk.

4. az irreguláris hadviselés tehát nem jelent egyet a szabályok, jellemvonások nélküli 
fegyveres küzdelemmel. jelentkező tünetei, megjelenési formái arra utalnak, hogy bár ezek 
jellegükből fakadóan olyan pontosan nem körülhatárolhatóak vagy meghatározhatóak, 
mint a reguláris harcé, de léteznek. Irakban is ez történik, a látszólag céltalan napi erőszak 
mögött különböző centrumokat feltételezhetünk, és tudatos, átgondolt erőszakalkalmazást. 
vagyis a nem szabályszerű hadviselés nem jelent szabálynélküliséget, de éppen ez az, 
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ami megnehezíti az ellene való harcot. az eltérő jellegű harcra csak hasonló módon lehet 
hatékonyan választ adni.”23

Kiss Álmos Péter, aki a gyakorlatban szerezte tapasztalatait, a következő összegzést teszi:
„a szemben álló felek politikai és hadászati céljai, doktrínái és eljárásai között alapvető 

különbségek vannak:
a nem állami hadviselő célja rákényszeríteni akaratát a társadalomra. ehhez nincs 

szüksége a hagyományos értelemben vett győzelemre: elég, ha hosszú időn át fönntartja 
a konfliktust.

ezzel szemben a kormány célja az állam jogrendjének helyreállítása, az állam nemzeti 
egységének és területi sérthetetlenségének megvédése – amihez feltétlenül szükséges a 
konfliktus rövid idő alatt történő lezárása és a társadalmi Stockholm-szindróma hatásai-
nak mérséklése. e célok megvalósítása során a kormány nem hagyhatja figyelmen kívül 
a törvényi szabályozást (bár módosíthatja azt), és – különösen a mai nemzetközi politikai 
környezetben – nem alkalmazhat korlátlan katonai erőt. Ha az erő alkalmazásában a biz-
tonsági erők túllépnek egy (előre meg nem határozott) határt, a kormány azt kockáztatja, 
hogy a nemzetközi közösség fegyveres erővel is beavatkozhat a konfliktusba.”24

(Folytatjuk)
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kiss álmos péter:

A Negyedik dimeNziós hAdViselés kérdései:  
A Felkelés elleNi műVeleTek AlApelVei1

A felkelés egy elhúzódó politikai-katonai tevékenység, melynek célja irreguláris katonai erő 
és illegális politikai szervezetek útján megszerezni egy ország erőforrásai fölött a teljes vagy 
részleges ellenőrzést. A felkelők tevékenységének célja meggyengíteni a kormány hatalmát 
és legitimációját és egyúttal növelni a felkelők hatalmát és legitimációját. A szerző tanul-
mányában az aszimmetrikus vagy negyedik dimenziós hadviselés egyik fajtája, a felkelés 
elleni műveletek alapelveit és gyakorlati kérdéseit definiálja, illetve elemzi.

A felkelés definiálása 

egy dátum nélküli (valószínűleg az 1970-es vagy ’80-as években írt) CIa-kiadvány2 szerint 
a legtöbb felkelőcsoport valamilyen terület ellenőrzésére törekszik – e cél megkülönböz-
teti a felkelőcsoportokat a tisztán terrorista csoportoktól, melyek nem akarnak egy adott 
területet vagy országot ellenőrizni, alternatív kormányt létrehozni. az amerikai hadsereg 
és tengerészgyalogság közös felkelés elleni műveleti szabályzata3 ezt kiegészíti azzal, hogy 
a felkelés célja a megszálló hatalom vagy más politikai hatalom ellen is irányulhat. a brit 
hadsereg felkelés elleni műveleti szabályzata4 valamivel általánosabb meghatározást ad: a 
felkelés szervezett, fegyveres politikai küzdelem – egy olyan kisebbségi csoport tevékeny-
sége, amely politikai változásokat akar kierőszakolni; felforgató tevékenység, propaganda 
és katonai nyomás útján széles tömegeket akar meggyőzni vagy megfélemlíteni, hogy azok 
elfogadják a változásokat. 

Felkelések nem maguktól törnek ki: súlyos, általános és hosszú ideig tartó igazságtalan-
ságok, etnikai vagy vallási sérelmek, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, korrupt és 
inkompetens kormányzás (de leginkább ezek kombinációja) kell ahhoz, hogy átlagemberek 
feladják normális, mindennapi életüket, fegyvert fogjanak és életüket kockáztassák egy 
reménytelennek tűnő harcban. 

Általános alapelvek

a felkelés elleni hadviselés alapelvei egyszerűek, ismertek, és európa modern, urbanizált 
környezetében éppúgy érvényesek, mint 2000 évvel ezelőtt júdeában, száz évvel ezelőtt az 
észak-afrikai sivatagban és a Fülöp-szigetek őserdeiben, vagy ma Csecsenföld és kasmír 

1 az írás a szerző közelmúltban kötetben megjelent tanulmányának rövidített változata. resperger István – kiss 
álmos Péter – Somkuti Bálint: az aszimmetrikus hadviselés a XXI. században. zrínyi kiadó, Budapest, 2013.

2 a guide to the analysis of Insurgency. kiadási adatok nélkül. http://www.fas.org/irp/cia/product/insurgency.
pdf (letöltve 2009. 03. 10.).

3 Counterinsurgency. Fm 3-24/mCWP 3-33.5Washington dC, department of the army, 2006. 1–1. 
4 Counter Insurgency operations (Strategic and operational guidelines). revised and Updated version, 2, army 

Code 71749–007 army Field manual, volume 1 Combined arms operations, london, Hm Printing office, 
a21–a23. 
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hegyei között. kutatásaim során a következő alapelvek alkalmazását ismertem fel minden 
sikeres felkelés elleni hadjáratban – illetve az alapelvek megsértését láttam a kudarccal 
végződő hadjáratokban: a felkelés a hadviselés egyik formája; politikai megoldás; politikai 
és katonai vezetés egysége; stratégiai súlypont a nép támogatása; időtényező; fegyveres 
harc; felderítés, hírszerzés, elhárítás; információs műveletek; területi kontroll; jogkövető 
magatartás.

az alapelvekből kitűnik, hogy a felkelés elleni műveletekben a tér (területi kontroll), 
erő (fegyveres harc és információs műveletek), idő (időtényező) és információ (felderítés, 
hírszerzés, elhárítás) éppolyan fontos tényezők, mint a hagyományos erőkkel és eszközökkel 
végrehajtott műveletekben. Fontos szem előtt tartanunk, hogy ezek csak alapelvek, nem 
tételek egy listán, amelyeket egyenként ki lehet pipálni, és ha esetleg az egyiket nehézkes 
megvalósítani, akkor helyettesíteni lehet valami mással (bár bizonyos korlátozott helyet-
tesítési lehetőség kétségtelenül létezik). a felsorolt elemek valójában sem időrendben, sem 
fontossági szempontból nem követik egymást. ellenkezőleg: egymást átfedve, egy időben 
kell megvalósulniuk, és fontosságuk a pillanatnyi helyzettől függ – és a helyzet változásával 
együtt változik. a történelmi tapasztalatok azt jelzik, hogy hosszú távon a jelentéktelennek 
tűnő, elhanyagolt elem bizonyul majd a legfontosabbnak, mert az fogja megakadályozni a 
többi elem működését. 

az elemek közötti kapcsolatra a legszemléletesebb párhuzam talán a kerék. abroncsát a 
sikeres felkelés elleni műveletek alkotják. az állami hatalmi eszközök (diplomáciai, gazdasá-
gi, információs, felderítési, pénzügyi, igazságszolgáltatási, katonai) alkotják a kerékagyat, a 
központot, ami mindent egybefog. a felkelés elleni harc alapelvei a küllők, amelyek mindig 
ott és akkor támasztják meg a kereket a legszilárdabban, ahol és amikor arra szükség van. 

A felkelés a hadviselés egyik formája 
a fegyveres ellenállást csak akkor lehet eredményesen elfojtani, ha a társadalom mozgósítja 
erőforrásait és vállalja a minősített helyzettel járó költségeket és nehézségeket, a fegyveres 
harc brutalitását és veszteségeit, a szabadságjogok ideiglenes korlátozását. ez a felkelés elleni 

állami 
hatalmi 

eszközök

A felkelés elleni műveletek alapelvei 
(Szerkesztette a szerző)
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harc első és egyben legnehezebb eleme: kezdetben sem a politikai elit, sem az értelmiség, 
sem a média, de legkevésbé az utca embere nem akarja tudomásul venni, hogy komoly 
fenyegetéssel kell szembenéznie. a következő elem megvalósítása nem kevésbé nehéz: az 
elitnek meg kell találnia önmagában egy évekig tartó, alacsony intenzitású belső háború 
megvívásához szükséges eltökéltséget, politikai bátorságot és kitartást – és ezt kommu-
nikálnia kell mind a társadalom, mind a felkelők, mind a nemzetközi közvélemény felé. 

egy felkelés – a kiváltó okoktól függetlenül – többnyire a közbiztonság eleinte alig ész-
revehető, de fokozatosan gyorsuló romlásával kezdődik.5 kicsit több a vagyon elleni bűntény; 
néhány százalékkal nő az erőszakos bűnözés; egyre több a polgári engedetlenség; eldurvul 
a politikai beszéd és az utcai politizálás; a tüntetéseket egyre gyakrabban kíséri féktelen 
erőszak és vandalizmus; a rendvédelmi szervek tagjait egyre több erőszakos támadás éri. 
ezek egytől egyig rendvédelmi és jogi eszközökkel kezelhető jelenségeknek tűnnek; jobb és 
hatékonyabb rendőri és igazságszolgáltatási tevékenységgel visszafordíthatónak látszanak. 
a békeállapot körülményeire létrehozott igazságszolgáltatást, a korlátozott rendőri, nyo-
mozói, bírósági és büntetés-végrehajtási kapacitást az erőszakos incidensek egyre növekvő 
száma azonban fokozatosan megbénítja, a romló közbiztonság szinte észrevehetetlenül válik 
kezelhetetlen anarchiává. ennek ellenére a politikai elit és a hatóságok vonakodnak tudo-
másul venni, hogy baj van: szükségállapot bejelentése, különleges törvények bevezetése, 
szabadságjogok felfüggesztése gyakorlatilag annak elismerése lenne, hogy a politikai dön-
téshozók és a rendvédelmi és belbiztonsági szakemberek nincsenek helyzetük magaslatán. 

Politikai megoldás

ma igen népszerű az az elmélet, hogy egy felkelést nem lehet erővel elfojtani: csak a politikai 
rendezés, a párbeszéd, a felkelők bevonása a politikai folyamatokba, a kiváltó okok kezelése 
és megszüntetése jelent végleges megoldást. ez – legalábbis így, dogmatikus kijelentésként 
– nem felel meg a történelmi tényeknek. latin-amerikai történelemkönyvekben minden 
oldalra jut egy felkelés, amelyet nyers erővel, „párbeszéd” és a felkelők „politikai életbe 
történő bevonása” nélkül vertek le. a kenyai gyarmati kormány „kiváltó okok kezelése” és 
„politikai rendezés keresése” nélkül is sikerrel elfojtotta a mau mau felkelést (1954–1960). 
Háfez el-aszad szíriai elnök (a jelenlegi elnök apja) 1982-ben a muszlim Testvériség hamai 
lázadását a „kiváltó okok” megszüntetése nélkül, a fegyveres erők teljes eszköztárának be-
vetésével néhány nap alatt felszámolta. Napjainkban Basár el-aszad, Szíria jelenlegi elnöke 
hasonló eszközökkel próbál elfojtani egy lényegesen nagyobb léptékű felkelést. k.P.S. gill, 
India „szuperzsaruja” a pandzsábi szikh felkelés vallási és politikai vezetőiben és a fegyve-
res harcot vezető középkáderekben látta a „kiváltó okokat”, a felkelést ezek szisztematikus 
semlegesítésével (gyakran célzott likvidálásukkal) fojtotta el.6 

ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy egy felkelés elfojtásának legjobb módszere mindig 
a nyers erő és brutalitás – különösen akkor nem, ha ragaszkodunk azokhoz az európai 

5 a felkelés természetesen nem e jelenségekkel „kezdődik” – ezek csak a mindenki számára látható és érezhető 
első jelek. az ok-okozati sorrend a társadalmi, politikai és gazdasági körülményekben keresendő: a kiváltó 
okoktól tart az általános elégedetlenség, kilátástalanság, majd a hatóságokkal szembeni nyílt ellenszegülés 
felé. minden felkelés kiváltó okai mások – és nagyon gyakran kívülálló számára alig értelmezhetőek. a ki-
váltó okok (ideális esetben politikai megfontolásoktól mentes) elemzése és feltárása a társadalomtudományok 
feladata. ennek tárgyalása messze túlmutat jelen tanulmány keretein.

6 mahadevan, Prem: „The gill doctrine – a model for 21st Century Counter-terrorism?” in Faultlines, New 
delhi, volume 19, 2005. http://satp.org/satporgtp/publication/faultlines/volume19/article1.htm (letöltve  
2011. 01. 10.) 
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(vagy inkább nyugati7) értékekhez, hagyományokhoz, szabadságjogokhoz és életformához, 
amelyek európát európává, a nyugatot nyugattá tették. a politikai megoldás keresésének, 
a kiváltó okok megszüntetésének megvan a helye a felkelések elfojtásában, de csak akkor, 
ha bizonyos feltételek teljesülnek:

 ● Ha egy kormány leül a felkelőkkel tárgyalni, azzal automatikusan legitimálja, a 
kormánnyal azonos szintre emeli a felkelőmozgalmat – és ezt a fényűzést egyetlen 
kormány sem engedheti meg magának. ezért a politikai megoldáshoz vezető pár-
beszédet nem a felkelőkkel, hanem a mozgalom tömegbázisát és támogató hálózatát 
nyújtó népcsoportokkal (illetve azok vezetőivel) és a felkelés ideológiai alapjait adó 
értelmiséggel kell keresni – vissza kell tehát szerezni az állam iránti bizalmukat (ami 
valószínűleg nagyrészt az állam hibái és a kormány hanyagsága miatt veszett el). 

 ● a felkelők politikai folyamatokba történő bevonása csak egy módon történhet: egyé-
nenként, és csak akkor, ha megfelelnek előre meghatározott és szigorúan megkövetelt 
feltételeknek – például önként feladják magukat és beszolgáltatják fegyvereiket; 
hűséget esküsznek az államra és az alkotmányra; nem követtek el atrocitásokat a 
civil lakosság ellen. e „szalámitaktika” a felkelők heves ellenállásába fog ütközni, 
ragaszkodni fognak mozgalmuk (vagy egy ahhoz szorosan kötődő „front” szervezet) 
legitimálásához és szervezeti formában történő elfogadásához. ebben a kérdésben az 
engedékenység rövid távon talán a fegyveres harc elcsitulásához vezethet, de hosszú 
távon mindenképpen súlyos politikai válság magját vetheti el. 

 ● a kormánynak nemcsak az erő pozíciójából kell cselekednie, de erősnek és a helyzet 
urának is kell látszania. ellenkező esetben könnyen elveszítheti nemzetközi támo-
gatóit, és a habozó, bizonytalan civilek is az erősebbnek tűnő, nyerésre álló felkelők 
oldalára fognak állni.8 ezért például a felkelés kiváltó okait kezelő intézkedéseket a 
kormány felvilágosult, bőkezű és nemes gesztusaiként kell a nyilvánosság elé tárni, 
azokból a felkelőket ki kell zárni. amnesztiát a megtévedt polgárok visszafogadása 
érdekében tett nagylelkű ajánlatként kell fölajánlani. mindenképpen el kell kerülni 
annak látszatát, hogy a kormány kétségbeesésében szalmaszálak után kapkod: az 
amnesztiát szigorú feltételekhez és szigorúan betartott időkorlátokhoz kell kötni, és 
ki kell zárni azokat, akik súlyos bűnökkel vádolhatók. 

 ● minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a politikai folyamatok legitim részt-
vevői (pártok, szakszervezetek stb.) külön alkukat kössenek a felkelőkkel. 

A politikai és katonai vezetés egysége 

Nélkülözhetetlen a politikai és katonai vezetés egysége, amely egyértelmű stratégiai irá-
nyítást ad és összehangolja az állami hatalmi eszközök (politikai, diplomáciai, gazdasági, 
információs és katonai) alkalmazását. az egységes vezetés elvének fokozottabban kell 

7 az amerikai egyesült államok, ausztrália, Új-zéland nem európa. Izrael és dél-amerika országai nem európai 
államok, mégis gyakorlatilag ugyanazokat az értékeket tartják fontosnak. ezért a „nyugati” talán helyesebb 
kifejezés, mint az „európai”, és kevesebb ideológiai vitára ad okot, mint a „zsidó-keresztény értékek”, ami 
véleményem szerint legautentikusabb és leghelyesebb kifejezés lenne. 

8 kétségtelen, hogy a nemzetközi (elsősorban nyugati) közvélemény szinte ösztönösen a gyengébbnek tűnő fél 
(„dávid”) mellé áll. de a közvetlenül érintettek, akiknek a saját jövője forog kockán – a helyi polgárok, az 
értelmiség, a politikai és médiaelit, az állami bürokrácia, a gazdasági életben szerepet játszó hazai és külföldi 
befektetők – akkor is a várható győztes mellé fognak állni, ha azt egyébként gyűlöletesnek, félelmetesnek, 
nehezen elviselhetőnek tartják: a polgárok félnek a győztes bosszújától, a tisztviselők féltik a karrierjüket, a 
befektetők féltik a jövőbeni profitot.
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érvényesülnie, mint egy nemzetközi háború során: az ellenség talán gyenge, létszáma és 
csapásmérő képessége talán nem nagy, de már a „kapun belül” van. a fegyveres erők fölötti 
civil kontroll szorosabb kell hogy legyen, mint egy hagyományos eszközökkel, hagyományos 
ellenséggel vívott konfliktusban. Nem elég általános politikai irányelveket és erőforráso-
kat adni a katonai vezetésnek, amely aztán az irányelvek tág határain belül gyakorlatilag 
szabadon dönt, hogy milyen hadműveletekkel fogja a célokat megvalósítani. egy felkelés 
elfojtása során a fegyveres erők fontos, de alárendelt szerepet játszanak, tűzerejüket és 
csapásmérő képességüket visszafogottan, sebészeti pontossággal kell alkalmazni, egy ösz-
szehangolt, komplex (gazdasági, diplomáciai, politikai, információs és katonai-rendészeti) 
stratégia elemeként.9 

az aszimmetrikus konfliktusok XX–XXI. századi történelme egyértelműen azt mu-
tatja, hogy a rendvédelmi erők, illetve a fegyveres erők egyedül (azaz külön-külön) ritkán 
tudnak megbirkózni egy negyedik generációs kihívással. el kell szakadni a fegyveres erők, 
rendvédelmi szervek, hírszerző szolgálatok, belbiztonsági szolgálatok, elhárító szolgálatok, 
állami bürokrácia, szakminisztériumok felosztástól. a feladatok és hatáskörök e kiparcellá-
zása a hatalmi ágak és intézmények között békeállapotban a demokrácia egyik garanciája, 
de egy negyedik generációs konfliktusban a siker akadálya. rendőrség, hadsereg, légierő, 
területvédelmi milícia, felderítő és elhárító szervek – valamennyien egyetlen „biztonsági 
erők” kategóriába kell, hogy tartozzanak. az egyes szervezeteknek természetesen meg 
kell tartaniuk önállóságukat, saját intézményi kultúrájukat és hagyományaikat, de egy 
közös doktrína mentén, egyazon politikai és katonai végállapot megvalósítására kell, hogy 
törekedjenek.

valamennyi szervezetnek vannak sajátos előnyei, valamint erős, illetve gyenge pontjai. 
Tevékenységük összehangolásával ki tudják használni egymás erős pontjait és ellensúlyozni 
képesek egymás gyengeségeit. Sokkal inkább e szinergiára kell törekedni, semmint egy 
monolitikus szervezet megteremtésére. az egyeztetés, a közös kiképzés és a feladatok 
közös végrehajtása rendszeres kell legyen, hogy mikor valóban nehéz körülmények között 
– súlyos utcai zavargások megfékezésében, tömegoszlatásban, gerillacsoportok felszámo-
lásában, „különleges események” után a közrend helyreállításában – kell együttműködni, 
az eljárások, a hírközlő rendszer, alá- és fölérendeltségi viszonyok, politikai nehézségek 
már ne okozzanak problémát.

a fegyveres erők karhatalomként történő alkalmazásakor tudatosítani kell a katonák-
kal, hogy a műveletek fő célja nem a megsemmisítés, hanem az ellenállók szétkergetése, 
elfogása, tevékenységük ellehetetlenítése. Fontos a magántulajdon védelme is, amit még éles 
helyzetben sem ajánlatos a hatékonyságnak alárendelni. Célszerű a rendvédelmi szervek és 
fegyveres erők eltérő fegyverhasználati és harcászati alapfogalmainak összehangolása és 
esetleg ideiglenes – a konfliktus idejére és helyszínére érvényes – egyesítése. 

alapvető kérdés – amit jóval az első közös akció előtt már el kell dönteni –, hogy amikor 
szükségessé válik a rendvédelmi szervek fegyveres erőkkel történő megerősítése, melyik 
testületnek jusson a vezető szerep. a rendőri vezetés és katonai támogatás mellett szól, hogy 

9 rhodézia példája mutatja, hogy az egységes vezetés hiánya és a központi irányítás hiányosságai mennyire alá 
tudják ásni a sikert. a rendőrség, a hadsereg és a légierő közötti rivalizálás hosszú ideig megakadályozta egy 
főparancsnok kinevezését. a szolgálatok közötti rivalizálás odáig ment, hogy 1973-ban a Special Branch (a 
rhodesiai belső hírszerző és elhárító szolgálat) a hadsereg egy magas rendfokozatú tisztjének irodájába is betört, 
hogy egy szervezeti változást szorgalmazó javaslatról előzetes információkat szerezzen (és felkészülhessen a 
javaslat megtorpedózására). Cilliers, j. k.: Counter-Insurgency in rhodesia, Beckenham, Croom Helm ltd, 
1985. ISBN 0-7099-3412-2. 
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a rendőrök a közbiztonság és belbiztonság szakemberei, egész szolgálati idejük alatt ezzel 
foglalkoztak. Ha nem is ismerik a helyes választ minden szituációra, jobban eligazodnak a 
városi műveleti környezetben, mint a katonák. a kitűzött katonai (biztonsági) végállapot és 
az ahhoz vezető eljárások közelebb állnak a rendvédelemhez, mint a fegyveres konfliktus-
hoz, ezért logikus, hogy a fegyveres erők is a rendvédelmi alapelvek szerint működjenek. a 
katonai vezetés és rendőri alárendeltség mellett szól viszont, hogy azért került sor a katonai 
erő bevonására, mert a rendőri szakértelem nem tudta megakadályozni a krízishelyzet ki-
alakulását, ezért a fegyveres erők erőforrásaival kiegészítve egy új megoldást – és egyben 
új szervezeti struktúrát – kellett találni. 

a vezető-ellenőrző rendszer csúcsán álló parancsnoknak (például a miniszterelnöknek 
vagy megbízottjának) egy olyan operatív testületen keresztül kell vezetnie a felkelés elleni 
tevékenységet, amely összefogja és egy irányba tereli a biztonsági erők, a civil hatóságok, az 
állami intézmények, a nem állami szervezetek és a gazdasági élet szereplőinek tevékenységét. 
emellett azonnali, kötelező érvényű irányítást ad mind a biztonsági erőknek, mind a civil 
hatóságoknak, mind a nem állami szervezeteknek; számon kéri utasításai végrehajtását, és 
bünteti a mulasztásokat. a testületben a leginkább érintett miniszterek mellett, és velük 
azonos jogokkal a biztonsági erők és a titkosszolgálatok vezetőinek is helyet kell adni. a 
felkelés elfojtásában szerepet nem játszó személyeket és intézményeket viszont célszerű 
kizárni: a környezetvédelemi, munkaügyi, oktatásügyi miniszterek fontos közigazgatási 
feladatokat látnak el, de valószínűtlen, hogy jelenlétük (és hozzászólásaik) különösebben 
elősegítenék a testület működését. 

a biztonsági erők vezetőinek el kell viselniük tevékenységük állandó felügyeletét és 
aprólékos irányítását (ráadásul katonai dolgokban többnyire járatlan emberek részéről). 
Ugyanakkor a civil vezetőknek is hozzá kell szokniuk, hogy intézményeik eljárásait és napi 
tevékenységét módosítaniuk kell a biztonsági erők javaslatainak, útmutatásainak és igényei-
nek megfelelően. a testületet kisebb léptékben duplikálni kell az alacsonyabb közigazgatási 
szinteken: a felkeléselfojtó műveletek, helyi műveletek a helyi lakosság életét befolyásolják, 
helyi erőforrásokat vesznek igénybe, és sikerük a helyi információk megbízhatóságától és 
minőségétől függ. 

az egységes vezetés elvének érvényesülnie kell az alacsonyabb (hadműveleti és 
harcászati, valamint az ezeknek megfelelő civil végrehajtó) szinteken is. akár a legszi-
gorúbb fegyelmi eszközökkel is ki kell kényszeríteni, hogy a harcot vezető parancsnokok 
és a köztisztviselők megismerjék és elfogadják a politikai vezetés irányelveit, és azokkal 
összhangban hajtsák végre a feladataikat. ellenkező esetben kommunikációs hézag ke-
letkezhet a politikai vezetés és a végrehajtó szintek között; a felkelőkkel naponta harc-
érintkezésben álló csapatok magatartása, az ügyfelekkel naponta foglalkozó tisztviselők 
intézkedései nem lesznek összhangban a központi irányítás szándékaival. a már-már 
kézivezérlés-szerű egységes központi vezetés hangsúlyozása után paradoxonnak tűnik, 
de – különösen harcászati szinten – alkalmazni kell a feladatközpontú harcvezetés elvét. 
Nagyon sok tevékenységet (szervezeti hatásköröket, intézmények közötti kapcsolatokat, 
a harcérintkezés általános szabályait) előre leírt utasítások formájában részletesen kell 
szabályozni. az előre megírt szabályok természetesen nem fednek le minden lehetséges 
helyzetet, így a regulák hagyta szűk keretek között életbevágóan fontos, hogy a katonai 
vezetők kezdeményező tevékenysége összhangban legyen a legmagasabb politikai szinten 
meghatározott irányelvekkel. a katonai parancsnokoknak és beosztottaiknak nemcsak 
közvetlen feladatukkal kell tisztában lenniük, de ismerniük kell a célokat, amelyeket a 
feladat végrehajtása szolgál, és ismerniük kell azt a társadalmi légkört és politikai végál-
lapotot, amit a kormány el akar érni.
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külön figyelmet kell fordítani a nemzetközi nem állami szervezetekre. ezek kizárólag 
saját programjuk megvalósítására törekszenek, figyelmen kívül hagyják a megtámadott 
társadalom érdekeit, és gyakran készek megszegni a helyi törvényeket is. elvárják az 
együttműködést a kormány részéről, de nem viszonozzák azt; védelmet követelnek, de nem 
fogadnak el sem irányítást, sem felügyeletet, sem a saját biztonságukat segítő javaslatokat. 
Tevékenységük lehet nagyon pozitív, de lehet hihetetlenül káros is: számos példát lehet találni 
arra, hogy tekintélyes szervezetek többé-kevésbé nyíltan pártolják és segítik a felkelőket.  
a Srí lankán működő humanitárius szervezeteket például többször nyilvánosan vádolták 
azzal, hogy az lTTe (Tamil Tigrisek) felkelőket támogatják,10 de hasonló történeteket 
bármelyik kontinensen, bármelyik konfliktus-zónában könnyen lehet találni. a nemzetközi 
szervezetek tevékenységét és együttműködési hajlandóságát tehát egyenként és esetenként 
kell elbírálni. Szükség esetén egyes szervezetek működését korlátozni kell, és kirívó ese-
tekben a lehető legszigorúbb törvényi szankciókat is alkalmazni kell velük szemben. 

A felkelés stratégiai súlypontja a nép támogatása 

a felkelők számára létfontosságú, hogy bármi áron (akár a legbrutálisabb terrorral is) meg-
szerezzék és megtartsák a nép egy jelentős részének támogatását, mert csak így tudnak a nép 
között rejtőzni, információkat szerezni, új tagokat toborozni, akcióik után ismét eltűnni. a 
kormány számára szintén fontos a nép fölötti kontroll: csak úgy tudja elfojtani a felkelést, ha 
elszigeteli a felkelőket társadalmi bázisuktól – és ha elszigeteli és megvédi a népet a felkelők 
megfélemlítő eljárásaitól. gyakorlatilag mind a felkelők, mind a kormány a kényszerítő, ösz-
tönző és kontrolleszközök kombinációjával próbálja a népet a maga oldalára állítani. ebben a 
versenyben a nép (az „átlagember”) azt az oldalt fogja támogatni, amelyik a kisebbik rossznak 
tűnik. a hírmédiumok pontosan ezért rendkívül fontos szerepet játszanak: a sikereket reklá-
mozni kell, és meg kell győzni a népet, hogy sokkal jobb jövőre számíthat a kormány oldalán, 
mint a felkelők mellett; a népnek látnia kell, hogy a felkelés reménytelen. a kormány jelentős 
erőforrásokat tud áldozni az ösztönzőkre, ugyanakkor kényszerítő eszközeinek korlátot szab a 
törvény és a nemzetközi közösség állandó (és gyanakvó) figyelme. a felkelők helyzete ennek 
ellenkezője: erőforrásaik korlátozottak, kevés konkrétumot tudnak ígérni, de kényszerítő 
eszközeiket nem korlátozzák törvények és szabályzatok, valamint a nemzetközi közösség is 
elnézőbb a „forradalmi igazságszolgáltatással”, mint a „rendőrállami módszerekkel” szemben.

a siker kulcsa tehát elszigetelni a felkelőket a civilektől, gondoskodni az állampolgárok 
biztonságáról, gazdasági fejlődésük lehetőségéről, és ezáltal megszerezni és megtartani a 
nép nagy többségének támogatását, hűségét. ez az ázsiai és afrikai volt gyarmatokon a nép 
„védett falvakba” költöztetését és mozgásának korlátozását jelentette, továbbá az élelmiszer-
ellátás szigorú ellenőrzését és szabad tüzelési zónákat. ma ezek az eljárások még afrikában 
és ázsiában is nehezen, európában viszont egyáltalán nem alkalmazhatóak. az egymásra 
épülő infrastruktúra-rendszerek, a magas fokú urbanizáció és a társadalom komplexitása 
következtében a jól bevált szögesdrót és aknamező ma is elszigetelik a felkelőket a civilek-
től – de egyben megbénítják az ország gazdasági életét is.

10 jayawardhana, Walter: Norwegian Ngo used by lTTe, also delivered arms to an insurgency in Sudan. 
Colombo, védelmi minisztérium, 2008. http://www.defence.lk/new.asp?fname=20080728_02 (letöltve 
2011. 01. 10.); a Care harbour for terrorists – Intelligence reports reveal. lanka daily News, 2009. 03. 23. 
http://lankadailynews.com/2009/03/a-care-harbour-for-terrorists-intelligence-reports-reveal/ (letöltve 2011. 
01.10.); Norwegian Ngo NPa Whose vehicles are Used by lTTe. lanka daily News, 2008. 07. 27. http://
lankadailynews.com/2008/07/terrorists-ingo-vehicles-military/ (letöltve 2011. 01. 10.)
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Napjainkban nagyobb szerep jut a kijárási tilalomnak, mozgó ellenőrző pontoknak, 
véletlenszerűen mozgó járőröknek, razziáknak, a vallási és etnikai gettók erőltetett fel-
számolásának, adminisztratív elkülönítő eszközöknek. a leghatékonyabb adminisztratív 
elkülönítő eszközök: a naprakész és megbízható központi adatbázisok (személyi igazolvány, 
a gépkocsi-nyilvántartás, társadalombiztosítás, bejelentett lakóhely, telekkönyv, szakmai 
névsor, adónyilvántartás). ezek európában már régóta elfogadott és jól működő intézmények. 
ezeket az antiterrorista program céljainak megfelelően módosítani lehet. a személyi igazol-
ványt például tulajdonosa lakóhelyének megfelelően színkódolni lehet, így egy igazoltató 
járőr azonnal fölfigyelhet a felelősségi területén megjelenő idegenekre. kötelezővé lehet 
tenni az adatok egyeztetését a központi adatbázissal minden hatósági, adminisztratív vagy 
egészségügyi intézkedést megelőzően. a korszerű információtechnológia lehetővé teszi az 
azonosításra legalkalmasabb biometrikus információk (ujjlenyomat, írisz- vagy retina-scan) 
elektronikus rögzítését és – akár mozgó járőrök számára is – azonnali összehasonlítását 
a központi adattárban őrzött adatokkal. a hamisítást meg lehet nehezíteni az okmányok 
gyakori, de kívülállók számára kiszámíthatatlan cseréjével. 

lényeges szempont az együttműködés a nemzetközi partnerekkel: nem kell egyetlen 
európa-szerte alkalmazott igazolvány vagy eU-útlevél, de nagyon is kell egy egységes 
formátum, ami nyelvismeret nélkül is felismerhető, ellenőrizhető. mindenekelőtt pedig egy 
közös adatfeldolgozó és adattároló rendszer szükséges, amely lehetővé teszi például egy 
román csendőr számára, hogy rutin közúti ellenőrzés során egy svéd igazolvány biometriai 
adatait a romániában rendszeresített olvasó eszközzel is leolvashassa és összehasonlíthassa 
az előtte álló személlyel, valamint a svéd nyilvántartásban őrzött adatokkal.

Az időtényező

a felkelők első, meglepetésen alapuló csapásai sikeresek lehetnek, de (kis létszámuk, hi-
ányos felkészültségük és csekély fegyveres erejük következtében) igazán nagy, végzetes 
veszteségeket valószínűleg nem tudnak okozni – különösen a biztonsági erőknek nem. 
miután pedig támadásaikkal magukra vonták a biztonsági erők figyelmét, további fegy-
veres akcióik sikere még bizonytalanabb. ezért a konfliktusban nagyon nagy szerepet kap 
az időtényező: a felkelők kisléptékű, váratlan támadásokkal próbálják kompenzálni csa-
pásmérő képességük hiányosságait. lecsaphatnak elszigetelt ellenőrző-áteresztő pontokra, 
támogatástól távoli falusi rendőrőrsökre, óvatlan járőrökre, védelem nélküli kormányzati 
tisztségviselőkre, menetrendszerű buszokra és vonatokra, ünnepek előtti bevásárlókkal 
teli piacokra. egy-egy támadás kevés áldozattal járhat, de a számok összeadódnak – a 
veszteségek egyre nagyobbak, és lassan felőrlik a társadalom ellenálló képességét. ez egy 
nagyon időigényes folyamat, de a felkelőknek bőven van idejük: ha nem győznek azonnal, 
azzal nem szenvednek vereséget, és minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az 
esély arra, hogy a társadalom ellenállása megtörik. a kormány és a biztonsági erők érdeke 
ennek pontosan az ellenkezője – minél előbb győzniük kell, mert az elhúzódó konfliktus 
lassan felőrli a társadalom tűrőképességét, és ez könnyen oda vezet, hogy a polgárok kapi-
tulálásra kényszerítik a kormányt.

Fegyveres harc

egy negyedik generációs konfliktus bizonyos fokig színház, amelyben a szemben álló 
felek a hazai és a nemzetközi közönség támogatásáért játszanak. ez az „előadás”, bármi-
lyen meglepően hangzik, fontosabb, mint maga a tényleges helyzet. a meggyőzés egyik 
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fontos eszköze a harctéri sikerek sorozata. a biztonsági erőknek rendszeresen kell halott, 
letartóztatott, és – még hasznosabb – a kormány oldalára átállt felkelőket produkálniuk, 
mert csak így tudják bizonyítani, hogy képesek a társadalom biztonságáról gondoskodni. 

mint korábban láttuk, egy felkelést nyers erővel és brutalitással is el lehet fojtani, de 
– különösen európában – végleges felszámolása célszerűbb olyan politikai és gazdasági 
kompromisszumok útján, melyek az érintett csoportok (etnikumok, társadalmi osztályok) 
számára elfogadhatóak. de tudomásul kell venni, hogy fegyveres erő nélkül egy felkelést 
nem lehet elfojtani, ennek érdekében: 

 ● állandó és hatékony katonai nyomás, fokozatosan növekvő (és az erőfejlesztés ütemét 
jelentősen meghaladó) veszteségek híján semmi nem készteti a felkelőket arra, hogy 
egyáltalán foglalkozzanak a kompromisszum gondolatával. 

 ● a felkelők ellen folytatott látványos és sikeres, folyamatos fegyveres harc az egyetlen 
eszköz, amivel meg lehet győzni a felkelés tömegbázisát adó népcsoportokat, hogy 
a felkelés kudarcot fog vallani. 

 ● a felkelőmozgalomnak sok olyan (többnyire irányító szerepet játszó) radikális tagja 
van, akiknek a jelszava „győzelem vagy halál”, akiknek semmi szándéka megegyezést 
keresni. ezekkel az emberekkel fölösleges időpazarlás ideológiai vitákba bocsátkoz-
ni, és megkísérelni meggyőzni őket álláspontjuk helytelenségéről vagy mozgalmuk 
várható kudarcáról. még nagyobb idő- és erőforrás-pazarlás kompromisszumokat 
keresni velük, mivel számukra egyszerűen nem létezik kompromisszum. olyan 
biztonsági problémát jelentenek, amit csak likvidálásukkal, hosszú időre történő 
bebörtönzésükkel vagy száműzésükkel lehet kezelni.

 ● létezhetnek (vagy a küzdelem során kialakulhatnak) olyan antagonisztikus ellen-
tétek, amelyek elfogadhatatlan kompromisszumokat követelnek a megtámadott 
társadalomtól – és ez esetben a nyers erőnek nincs alternatívája. elsősorban az 
identitás-alapú konfliktusok mutatnak ebbe az irányba. Bármennyire szeretne Iz-
rael békét kötni, a palesztinok (és a palesztinoknál sokkal szélesebb iszlám világ) 
számára az egyetlen elfogadható megoldás Izrael fölszámolása. Bár keresnek egyes 
nyugat-európai társadalmak a kölcsönös tolerancián alapuló együttélést a muszlim 
bevándorlókkal, azok nem hajlandóak lemondani a saríjáról, a nők alárendeltségéről, 
a becsületgyilkosságokról, a hit erőszakkal történő védelmezéséről.

az erők és eszközök összehasonlítása csak része a teljes képnek. minden felkelés 
elsősorban a nép soraiban folytatott politikai küzdelem, melynek célja megszerezni a lakos-
ság támogatását, és ehhez állandó jelenlét kell az emberek között. a felkelés elfojtásához 
szükséges létszámot tehát elsősorban az érintett terület népessége határozza meg, és nem 
a felkelők létszáma vagy tűzereje. Békeállapotban a biztonsági erők és civilek normális 
aránya 1/500 és 1/250 között van.11 minősített helyzetben ez az arány 1/100-ra, egy felkelés 
során akár 1/50-re is nőhet.12 

a fegyveres harcban meghatározó szerep jut a rendvédelmi eljárásoknak és a hatékony 
hírszerző és elhárító tevékenységnek. a fegyveres erőnek, különösen a nagy tűzerőt, köz-
vetett irányzású eszközöket, légicsapásokat alkalmazó katonai eljárásoknak alárendelt és 
korlátozott szerepe van. 

11 magyarországon az arány 1/212, Svájcban 1/390, Franciaországban 1/240, lengyelországban 1/380. http://
polis.osce.org/countries/ (letöltve 2011. 01. 10.)

12 Quinlivan, james T.: Force requirements in Stability operations. Parameters, Carlisle Barracks Pa, 1995, 
Winter, 59–69, http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/1995/quinliv.htm (letöltve 2009. 04. 07.)
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Felderítés, hírszerzés és elhárítás 

a biztonsági erők tűzereje, mozgékonysága, szervezettsége, kiképzése következtében a 
felkelőkkel vívott harc a legritkább esetben jelent különösebb kihívást. rendkívül nagy 
kihívás viszont ezeket az előnyöket kihasználni: a felkelőket megtalálni, és civil áldozatok 
és járulékos pusztítás nélkül megküzdeni velük. ezért egy felkelés elfojtásának egyik fon-
tos kulcsa a megbízható, pontos, gyors és folyamatos titkosszolgálati munka, elsősorban 
az emberi információforrásokra támaszkodó belbiztonsági, rendőri nyomozó eljárások. a 
katonai és polgári hírszerzés eszközei (légi felderítés, rádióelektronikai felderítés stb.) csak 
nagyon korlátozottan alkalmazhatóak. a szokásos hírszerzési ciklus (információigények 
megfogalmazása – információgyűjtés – elemzés, feldolgozás, értékelés – terjesztés) a mai 
technológiai körülmények között túl lassú: az információ már régen elavult, mire a szo-
kásos adminisztratív csatornákon eljut a felhasználóhoz. e problémát megoldhatja a meg-
szerzett információ alapján azonnal intézkedő felderítő-akciócsoportok szervezése – de az 
fölvet több új megoldandó feladatot (például koordináció, központi irányítás, felügyelet).13 
jobb – de szintén nem problémamentes – megoldás, ha a hírszerző szervek a megszerzett 
információkat azonnal elérhetővé teszik egymás számára, valamint a fegyveres erők és a 
rendvédelmi szervek számára is. az információs csatornáknak tehát nemcsak fölfelé-lefelé, 
hanem oldalirányban is működniük kell.

Nélkülözhetetlen információforrás a helyi civil lakosság: ismerik a környéket, ismerik 
a bajkeverőket, felismerik az új arcokat. Információikat azonban csak akkor hajlandóak 
megosztani a biztonsági erőkkel, ha valamennyire megbízható védelmet kapnak a felke-
lőkkel szemben – ezért is létfontosságú megteremteni a civilek biztonságát. Nem sokat ér 
viszont egy másik tömeges információforrás, az utcai zavargások során vagy a razziákban 
véletlenszerűen letartóztatott személyek kihallgatása: az így szerzett információ vagy téves, 
vagy szándékosan félrevezető.

a nagyrészt passzív hírszerzést ki kell egészíteni a felkelők kohéziója ellen irányuló 
aktív titkosszolgálati intézkedésekkel. Számos felkelés elleni hadjáratban különösen sike-
resnek bizonyultak a kormányerőkből és átállt felkelőkből szervezett, felkelőknek álcázott 
harccsoportok.14 Beszivárognak a felkelők által ellenőrzött körzetekbe és elhitetik a civil 
lakossággal és a helyi felkelőkkel, hogy maguk is felkelők. Pontos információkat szereznek 
a felkelők létszámáról, szándékairól, képességeiről, mozgásáról, ellátásáról. Széthúzást, 
gyanakvást, ellenségeskedést szítanak a felkelők soraiban, valamint a felkelők és civilek 
között. azonosítják és nyomon követik a fegyveres csoportokat, és rájuk vezetik a kormány 
csapásmérő alakulatait; likvidálnak nehezen elfogható vezetőket, akik embereik körében 
biztonságban érzik magukat. az angol nyelvű szakirodalomban ezek az eljárások illetve 
alegységek a „pseudo-operations” és „pseudo-teams” (pszeudo-, megtévesztő-, félrevezető-
műveletek illetve -csoportok) nevet kapták. 

a felkelések modern formái lehetőséget teremtenek pszeudo-műveletek végrehajtására. 
a hálózatokat összetartó közös narratíva nem ad elég kohéziót a mozgalomnak. a központi 
irányítás nélküli, önszervező és állandóan változó hálózati modell gyakorlatilag lehetet-
lenné teszi a megbízható elhárítást, a pszeudo-csoportok kiszűrését. Néhány félreérthető  
 

13 Trinquier, roger: la guerre moderne. Párizs, editions de la Table ronde, 1961.
14 Cline, lawrence e.: Pseudo operations and Counterinsurgency: lessons from other Countries. Carlisle 

Barracks Pa, U.S. army War College, 2005. http://www.carlisle.army.mil/ssi (letöltve 2011. 05. 15) és  
Cillers i. m.
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hír és gyanús esemény elég ahhoz, hogy a csoportok elkezdjék egymást árulással vádolni, 
és belharcokba kezdjenek.15 

a hatékony hírszerzés ikertestvére kell, hogy legyen a hatékony elhárítás. a kormány és 
a kormányerők szándékainak, képességeinek és gyenge pontjainak ismerete létfontosságú a 
felkelők számára. meg is tesznek mindent, hogy a kormányerők soraiba beépüljenek, vagy 
az alkalmazottak között információforrásokat találjanak. a nyugati biztonsági szervek 
kellemetlen tapasztalata, hogy az iszlám iránti elkötelezettség gyakran fölülírja az eskü 
alatt önként vállalt kötelezettségeket. Nemcsak az iszlám társadalmakban szocializálódott 
emberek jelentenek biztonsági kockázatot, hanem azok is, akik nyugati társadalmakban 
nőttek fel, és csak felnőtt korukban tértek át az iszlámra.

Információs műveletek

a fegyveres harc és a politikai kezdeményezések mellett meg kell támadni a felkelés ideo-
lógiai alapjainak (a felkelés „üzenetének”) gyenge pontjait is, és egy vonzóbb, meggyőzőbb 
„ellenüzenettel” kell helyettesíteni azt. a felkelők információs műveleteit jobb és hatékonyabb 
információs műveletekkel kell semlegesíteni. 

a negyedik generációs hadviselés korszerű szervezési modellje az információtechnológia 
széles körű alkalmazásán alapuló, állandóan változó hálózatok rendszere. a mobiltelefonok, 
e-mailek, internet-honlapok és chat-szobák jelentősen csökkentik a kommunikáció költségeit 
és időigényét; sokszorosára növelik a továbbítható információ mennyiségét; lehetővé teszik, 
hogy ne csak névtelenségbe burkolózzon a kommunikáló, de még akkor is elérhetetlen ma-
radjon, ha kilétére fény derül. a felkelőcsoportok rendszeresen publikálnak közleményeket 
és hírleveleket, melyeket saját honlapjaikon vagy tömeges e-mailen keresztül juttatnak el a 
célközönséghez. az internet virtuális világában megosztják egymással harctéri tapasztala-
taikat, újabb támadásokat terveznek, célpontokat jelölnek ki, koordinálják tevékenységüket 
és kidolgozzák a közös harcászati doktrínát. az interneten történik a politikai irányelvek 
összehangolása, a toborzás, a harcászati oktatás és a propagandatevékenység jelentős része 
is. az információtechnológia a negyedik generációs hadviselés egyik lényeges eleme. Sokkal 
többet jelent, mint jobb, olcsóbb és gyorsabb kommunikációs csatornák. gyakorlatilag ez 
az, ami a hálózati szervezési modellt működőképessé teszi. 

a tömegtájékoztatás ma nagyságrendekkel fontosabb, mint akár 30 évvel ezelőtt volt, 
amikor még csak néhány újság, két-három országos televízió- és ugyanannyi rádiócsatorna 
létezett, amelyek általában a helyi kormányerők ellenőrzése alatt álltak. ma száz egymás-
sal versenyző kábel- és műholdcsatorna viszi a világ minden sarkából a világ valamennyi 
lakásába az eseményeket, gyakorlatilag azzal egy időben, ahogy megtörténnek. az elfo-
gulatlan, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatás (ha egyáltalán létezett ilyen valaha – és a 
szerző ebben erősen kételkedik) már régen a múlté. a nézettséget csak „ütős” műsorokkal 
lehet fenntartani, mindennél fontosabb elsőnek lenni a hírrel és a nézők érzelmeire ható 
szenzációs, megrázó képsorokkal. 

a felkelők médiaszakemberei számára óriási lehetőséget teremt, hogy az „ütős” hír-
anyagok folyamatos szállításával manipulálhatják az írott és elektronikus médiumokat.  
 

15 algériában Paul-alain leger ejtőernyős százados pszeudo-csoportjainak tevékenysége 1957-ben az FlN 
algiers-i szervezetében súlyos belharcokat és tisztogatást indított el, melyeknek 2000 FlN- és alN-harcos, 
ügynök és szimpatizáns esett áldozatul. Horne, alastair: a Savage War of Peace – algeria 1954–1962. New 
york Ny, New york review Books, 2006. ISBN-10: 1-59017-218-3, 85–104. 
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a helyszíni tudósító hozzáférést, exkluzív sztorit és interjút, kész kép- és videoanyagot kap; 
az akciókat az ő igényeihez (határidő, természetes világítás) igazítják; biztosítanak számára 
egy személyes kísérőt is, aki mindenről gondoskodik (persze arról is, hogy a riporter csak 
azt lássa, amit láttatni akarnak vele). a készséges együttműködés alig burkolt fenyegetéssel 
párosul. aki kellemetlen kérdéseket tesz fel, aki nemcsak a jóváhagyott anyagot továbbítja, 
aki nemcsak a helyes irányba fordítja a kamerát, akinek a cikkeiben túl sok a kritika, az hamar 
kap néhány utalást a kísérőjétől arra, hogy munkáját és biztonságát „nem tudják garantálni”: 
elromlik a terepjáró, késik az ígért exkluzív anyag, motozás, kiabálás, lökdösés, puskatus 
a gyomorszájba egy ellenőrző ponton. akikre ezek a jelzések nincsenek hatással, azok 
egyenes és érthető fenyegetést, szükség esetén erőszakos figyelmeztetést kapnak. maguk 
a felkelők is készítenek hír- és propagandaanyagokat. a palesztin területeken, Irakban és 
afganisztánban például minden incidensről videofelvétel készül, melyeket feldolgozás után 
a közel-keleti tv-csatornákon, az interneten és (Cd-n és kazettán) a kiskereskedelemben 
terjesztenek.

a nyugati kormányok – ha meg is próbálják semlegesíteni a felkelők propagandate-
vékenységét – a „médiaháborúban” többnyire vereséget szenvednek.16 ez különösen igaz 
a véleményszabadságot és sajtószabadságot valamennyire tisztelő társadalmakban. még a 
kevésbé demokratikus rezsimek is gyakran vereséget szenvednek az információs hadvi-
selésben. Nincs erre jobb példa, mint jugoszlávia koszovói kudarca. a nemzetközi hírcsa-
tornák manipulálásával, az áldozatok létszámának eltúlzásával, holokauszt és nemzethalál 
vizionálásával a koszovói albánok meggyőzték az amerikai és európai közvéleményt, hogy 
védelemre és támogatásra van szükségük az agresszív szerb nacionalizmussal szemben. az 
amerikai védelmi miniszter (Cohen) és a brit külügyminiszter (Straw) tömegsírokról, 100 
ezer áldozatról, etnikai tisztogatásról beszélt. a jugoszláv biztonsági erők könnyen elbántak 
a felkelőkkel, de nem tudtak hatékony választ adni nemzetközi információs műveleteikre; 
nem tudták elérni és elhallgattatni a felkelés propaganda-szócsöveiként működő nemzetközi 
tv-hírcsatornákat. a propaganda végül a felkelők oldalára állította a NaTo teljes arzenálját. 
azóta a „100 ezer áldozat” egy nagyságrendnyi túlzásnak bizonyult, de erről csak nagyon 
ritkán és csak nagyon szűk fórumokon jelenik meg információ.17

a biztonsági erők nem maradhatnak alul az információs műveletekben: meg kell te-
remteniük és fenn kell tartaniuk az információdominanciát. meg kell találni és alkalmazni 
kell a hálózatok felderítésére, megfigyelésére és megbontására legalkalmasabb eszközöket, 
és meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek hiteltelenítik a felkelők propagandáját, 
és elszigetelik őket a médiumoktól. a konfliktus nemzetközi dimenziója azt diktálja, hogy 
a kormány információs műveleteinek is nemzetközieknek kell lenniük: nem elég az ország 
határain belül meggyőzőnek lenni, ha a felkelés egyes kulcsfontosságú erőforrásai (például 
a tömegbázis, politikai, gazdasági, illetve katonai támogatás) a határokon túl vannak.

16 Izrael különösen gyakran kerül a nemzetközi sajtó célkeresztjébe, és meglepően gyenge válaszokat ad a 
kritikákra. mohammed al-dura halála, a dzsenini menekülttábor 500 halottja, a kánai incidens és a rakétával 
szétlőtt mentőautók a mai napig izraeli atrocitásokként élnek a nemzetközi közvélemény legendáriumában, 
annak ellenére, hogy bőven áll rendelkezésre cáfoló bizonyíték.

17 a koszovó északi részébe tömegsírok feltárására és 2000 holttest boncolására küldött spanyol törvényszéki 
orvosszakértő-csoportnak a helyszínen 2000 helyett 190 holttestet kellett elemeznie – felerészben az istoki 
börtön rabjainak maradványait, akik egy NaTo-légicsapásban haltak meg. ordaz, Pablo: Policías y forenses 
españoles no hallan pruebas de genocidio al norte de kosovo. el País, madrid 1999. szept. 23.
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a közvéleményre és a döntéshozó elitre még mindig a hagyományos médiumok (elsősor-
ban a televízió) gyakorolják a legnagyobb hatást. az internet-blogok, elektronikus hírlevelek 
és hasonló alternatív médiumok véleményformáló szerepe egyelőre erősen korlátozott. 
ezért a biztonsági erők információs műveleteit elsősorban a hagyományos médiumokra kell 
összpontosítani. el kell érni, hogy a kormány legyen a megbízható információk forrása, 
hogy a konfliktus hazai és – talán még fontosabb – nemzetközi értékelése ne a felkelők 
propagandája, hanem a kormány értékrendje szerint történjen. Nem sztálini cenzúrára 
van szükség, és messze nincs szükség a kellemetlen hírek eltitkolására, intézményi hazu-
dozásra, hamis hírek közlésére. Nem a vitát és a kritikát kell elfojtani, hanem a vita során 
és a kritikákra adott válaszokkal meg kell győzni a közvéleményt, hogy a kormányerők 
tevékenysége az alkotmányos rend védelmét szolgálja. meg kell találni azokat az ösztönző 
és kényszerítő eszközöket, amelyekkel a kulcsfontosságú médiaszereplőket (riportereket, 
hírszolgálatokat) a kormányerők oldalára lehet állítani, és tudomásukra kell hozni, hogy a 
felelőtlen magatartásnak következményei vannak. 

a modern technológia eszközeivel az információ gyorsan, könnyen és viszonylag olcsón 
sokszorosítható és terjeszthető. Ha egyszer bekerül az internet elektronikus vérkeringésébe, 
gyakorlatilag lehetetlen megsemmisíteni. a felkelők propagandatevékenységének semle-
gesítése mellett meg kell tehát találni azokat az eszközöket és eljárásokat is, amelyekkel 
föl lehet deríteni és meg lehet semmisíteni a propagandagépezet forrásait, legfontosabb 
szereplőit és fizikai elemeit. ez nem könnyű feladat, mert a sok potenciális célpont kicsi, 
mozgékony, és a kormányerők számára törvényes úton nagyrészt elérhetetlen. a bizton-
sági erők feladatát valamennyire megkönnyíti, hogy a felkelés virtuális világa sok ponton 
találkozik a fizikai világgal. működtetői is a valódi, fizikai világban élnek; felderíthető és 
térképen bejelölhető helyen laknak; baráti körük, családjuk van. a mobiltelefonok helye 
műszaki eszközökkel meghatározható; az internetforgalom megfigyelésével azonosítható-
ak azok az internetkávézók, könyvtárak és könyvesboltok, amelyeket a dzsihád harcosai 
rendszeresen használnak; még a WIFI-hálózatokra ideiglenesen és titokban csatlakozó 
notebook-ok sem teljesen névtelenek. a kisméretű, könnyen hordozható videokamerákkal 
minimális előképzettséggel is professzionális minőségű propaganda-nyersanyagot lehet 
készíteni, de annak földolgozása (vágás, zenei aláfestés, többnyelvű szöveges kommentár) 
legalább minimális stúdiófelszerelést és komoly szakértelmet igényel. a kész Cd-ket, 
dvd-ket és videokazettákat valahol sokszorosítani, címkézni, dobozolni és csomagolni 
kell, illetve valahogyan szét kell osztani a könyvesboltok, újságárusosok, mecsetek és 
kávéházak között. a felkelés szellemi irányítóinak könyveit valahol ki kell nyomtatni, és 
valahogy el kell juttatni a vevőkhöz. Türelemmel és szakértelemmel meg lehet találni, 
meg lehet figyelni és a megfelelő pillanatban támadni lehet a virtuális infrastruktúra e 
fizikai csomópontjait. 

Vitathatatlan területi kontroll

Hagyományos erőkkel vívott háborúban egy völgyet ellenőrizni lehet a környező magaslatok 
megszállásával; egy utat le lehet zárni tüzérségi tűzzel; műszaki zárral jelentős területe-
ken lehet akadályozni az ellenség áthaladását. egy felkelés során a területi kontroll ennél 
lényegesen többet jelent. a biztonsági erőknek a területet nemcsak katonai értelemben 
kell birtokolniuk, hanem közigazgatási, igazságszolgáltatási, gazdasági, kulturális, poli-
tikai értelemben is. Nem lehetnek hiányosságok a közbiztonságban és a közellátásban; az 
iskolaköteles korú gyerekeknek naponta iskolába kell járniuk; a kormány tisztviselőinek 
zavartalanul kell mozogniuk, sőt az unalmas és bürokratikus mindennapi kormányzás  
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valamennyi elemének működnie kell, a közművektől a telekkönyvig, a gépkocsik műszaki 
vizsgájától a nyelvvizsgáig.18

a felkelők számára a területi kontroll – különösen a felkelés kezdeti szakaszában – egé-
szen mást jelent. kis létszámuk és csekély fegyveres erejük következtében szóba sem jöhet a 
terület elfoglalása, kormányerők kiszorítása, „felszabadított zóna” megteremtése. meg kell 
elégedniük a rejtett és ideiglenes jelenléttel, de ez többnyire elegendő ahhoz, hogy kapcsolatot 
teremtsenek a helyi lakossággal. megfélemlítéssel, kényszerrel és ösztönzőkkel befolyásolják 
annak magatartását, hogy kikényszerítsék a támogatását vagy (ami gyakran ugyanolyan 
fontos) a hallgatását. a kormányerők (nagy létszámuk, jelentős tűzerejük ellenére) nem 
tudnak mindenütt jelen lenni, minden falut, minden várost, a városokban minden kerületet, 
a városokon kívül minden erdőt, völgyet és barlangot felügyelni. meg kell elégedniük az 
ideiglenes jelenléttel, és ez elég ahhoz, hogy akár kényszerrel, akár ösztönzőkkel befolyásol-
ják a helyi lakosság magatartását, valamint megszerezzék a támogatást. ez azt jelenti, hogy 
a kormány kénytelen lehet ideiglenesen föladni az ország egyes területeit és erőforrásait, 
majd azokra a körzetekre összpontosítani, amelyeket fegyveres erejével birtokolni tud, és 
ahol meg tudja teremteni a minden kétséget kizáró területi kontrollt. körzetekből kiindulva 
fokozatosan ki kell terjesztenie ellenőrzését egyre nagyobb területekre. 

a területi kontroll egyik lényeges eleme a határok ellenőrzése. meg kell akadályozni, 
hogy a felkelők a határokon túl menedéket, egészségügyi ellátást, pihenési és felkészülési 
lehetőséget találjanak, onnan támogatást kapjanak, pénzt, eszközöket és embereket hozza-
nak be. ehhez le kell zárni a határokat és meg kell találni azokat a diplomáciai, gazdasági 
és katonai eszközöket, amelyekkel a potenciális támogatókat vissza lehet tartani a felkelés 
támogatásától. 

ezek az eljárások korántsem maguktól értetődő akadályokba (az eU migrációs szabá-
lyaiba, a schengeni határokba, az eNSz szabályaiba, a nemzetközi közvélemény emberi 
jogi elvárásaiba) ütközhetnek. a határok azonban továbbra is léteznek, és ha az ország 
érdekei úgy kívánják, bármikor lezárhatóak, a határállomások bármikor ismét üzembe 
helyezhetőek. Csak politikai elhatározás és megfelelő információs munka kérdése, hogy a 
hazai és nemzetközi közvélemény tiltakozással vagy helyeslő megértéssel fogadja-e az új 
helyzetet, valamint a kormány mennyire enged a tiltakozásnak.

Jogi környezet 

az alkotmány és a törvények jogi garanciái nem mentik a törvénybe ütköző magatartást; 
nem válhatnak az alkotmányos rend védelmének legfőbb akadályaivá. ez nem is valószínű, 
ha az országot külső fegyveres támadás éri, de nagyon is valós kockázat egy felkelés során. 
a hatóságok és a társadalom vonakodnak tudomásul venni, hogy baj van. a baj forrásai 
többnyire nem idegenek, hanem az ország polgárai; magatartásuk (különösen a felkelés kez-
detén) inkább polgári elégedetlenségre vagy erőszakos bűnözésre, semmint fegyveres harcra 
emlékeztet. a felkelők érdeke a lehető legtovább fenntartani ezt a látszatot: az ártatlanság 
vélelme, a gyanúsított jogainak maximális tisztelete, a szabadlábon védekezés lehetősége, 

18 észak-vietnamban 1953 nyarán a harcászati térképek alapján a vörös folyó deltáját (Hanoit, Haiphongot, 
több nagyobb várost és 8000 falut) a franciák katonai értelemben szilárdan tartották. Ugyanakkor egy nem 
hivatalos felmérés szerint a falvak nagy részét a viet minh ellenőrizte és irányította: a delta falvainak nagy 
része nem fizetett adót a központi kormánynak, és az iskolákban a tanítói állások zöme betöltetlen volt. az 
adót a viet minh hajtotta be, az iskolákban viet minh-káderek tanítottak. Fall, Bernard B.: Counterinsurgency:  
The French experience. Washington d.C. Industrial College of the armed Forces, 1963. 
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a betekintési jog a vád kártyáiba óriási előnyt jelent a biztonsági erőkkel szemben. Néhány 
gyilkossággal meg lehet félemlíteni a potenciális tanúkat, és a legkeményebb rendőr, ügyész 
vagy bíró magatartását is befolyásolni lehet a családtagok ellen irányuló fenyegetéssel. Hiába 
végeznek alapos munkát a nyomozók, hiába tárnak terhelő bizonyítékokat a bíróság elé, ha 
az fölmenti a vádlottat, mert a terhelő tanúk eltűntek vagy halálos balesetet szenvedtek.19 
egy további kockázat, hogy a bebörtönzött felkelők a büntetés-végrehajtási intézményekben 
toborzó, kiképző központokat létesíthetnek.

jelenleg ez a helyzet európa számos államában. a szigorú bizonyítási követelmények 
gyakran lehetetlenné teszik a biztonsági erők hatékony fellépését. a kiadatási eljárások 
lassúak és nehézkesek; a hírszerző és bűnüldöző szervek együttműködése számtalan törvé-
nyi akadályba ütközik; egyes államokban törvény tiltja a hírszerzők és a rendőrség közötti 
információcserét és a hírszerzői információk felhasználását nyomozás és bűnvádi eljárás 
során. a biztonsági erők tevékenységét más állami intézmények teszik lehetetlenné azzal, 
hogy politikai menedékjogot, anyagi támogatást, médiafórumot, jogi védelmet garantálnak 
olyanoknak, akik nyíltan az alkotmányos rend elpusztítására törekszenek.20

a szükségállapot bevezetésével és a helyzet követelményeihez igazított jogi szabályo-
zással elejét lehet venni, hogy a felkelők a törvény mögött találjanak fedezéket, és onnan 
indítsák támadásaikat. egyes polgári szabadságjogokat és jogi garanciákat ideiglenesen föl 
kell függeszteni vagy korlátozni kell, és a biztonsági erők jogköreit és magatartását kor-
látozó törvényeket, rendeleteket és szabályzatokat módosítani szükséges. mivel így a jogi 
garanciák csorbulnak, és megnő a hatalommal visszaélés és korrupció lehetősége, különös 
figyelmet kell fordítani a törvényességre és a jogkövető magatartásra. 

a törvényesség leglényegesebb eleme a biztonsági erők magatartása és fegyelme fölötti 
felügyelet. a hatóságok nem tűrhetik az önkényes, jogsértő intézkedéseket, mert azok (az 
erkölcsi kérdőjelek és a kedvezőtlen nemzetközi visszhang mellett) a testületek erkölcsi 
tartását is lerombolják, és olyan embereket is a terroristák mellé állíthatnak, akik eredeti-
leg a kormány mellett álltak. a hírszerzők számára az egyik legjobb információforrás az 
elfogott felkelők kihallgatása. erkölcsi tartástól, testi erőtől függetlenül mindenki szóra 
bírható, és különösen gyorsak és hatékonyak a fizikai kényszerítő eszközök. alkalmazá-
sukkal mégis nagyon óvatosan kell bánni: ami fényesen beválik a harcászati szinten (tehát 
azonnal ellenőrizhető, bevetés végrehajtására alkalmas információt eredményez), az politikai 
szinten keményen visszaüthet, mert a biztonsági erők ellen hangolja mind a hazai, mind a 
nemzetközi közvéleményt.21

ennek az éremnek a másik oldala a biztonsági erők tevékenységének jogi biztosítása és 
jogi védelme. a fegyverhasználat körülményeit – különösen ha az sérüléssel vagy halálesettel 

19 ez oda vezethet, hogy a biztonsági erők saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást: az elfogott felkelők 
sorra „öngyilkosságot” követnek el, „balesetet” szenvednek, vagy „menekülés közben” lelövik őket. e 
magatartás – a nyilvánvaló jogi aggályok mellett – értékes információforrásoktól fosztja meg a hírszerző 
szerveket és nagyon gyorsan aláássa a biztonsági erők erkölcsi tartását is. aussaresses, Paul: The Battle of 
the Casbah – Terrorism and Counter-Terrorism in algeria 1955–1957. New york Ny, enigma Books, 2002. 
ISBN 1-929631-12-X 67–68. és 84., illetve Cocks, Chris: Fire Force – one man’s War in the rhodesian light 
Infantry. johannesburg, galago Publishing, 1988. ISBN 0-9584890-9-2.

20 vidino, lorenzo: al Qaeda in europe – The New Battleground of International jihad. amherst Ny, Prometheus 
Books, 2006. ISBN 1-59102-433-1.

21 algériában a francia biztonsági erők sikerrel alkalmazták a kényszervallatást, majd az így szerzett informáci-
ókat felhasználva gyakorlatilag megsemmisítették az FlN-t. Számos szakértő szerint végül azért veszítették 
el a háborút, mert a francia közvélemény elfogadhatatlannak találta ezeket az eszközöket és visszavonta 
támogatását. 
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jár – indokolt dokumentálni és egyes esetekben kivizsgálni. Bizonyíthatóan aljas szándékú 
visszaéléseket kiemelten indokolt súlyos büntetéssel sújtani. Tudomásul kell azonban ven-
ni, hogy a fegyveres szolgálat gyakran követel másodperceken belüli helyzetfelismerést, 
döntést és reakciót. a helyzetfelismerés és döntés helytelen is lehet – amit aztán napokon 
át lehet elemezni és kritizálni egy bírósági tárgyalóteremben –, és ezzel felbecsülhetetlen 
kár okozható. a biztonsági erők erkölcsi tartása hamar meginog, hamar elvesztik hatékony-
ságukat és harckészségüket, ha tagjaik áldozatoknak érzik magukat a politikai célszerűség 
oltárán, ha nem érzik maguk mögött elöljáróik, a politikai elit és a társadalom támogatását, 
ha azt tapasztalják, hogy minden intézkedésük mögött rosszhiszeműséget és visszaélést 
tételeznek fel.22 ezért jobb a helytelen intézkedéseket büntetőjogi eljárás helyett szakmai 
és fegyelmi úton kezelni.

előzetes jogi normakontroll és esetleg a jogszabályok módosítása szükséges a fontos, 
de nehezen kézre keríthető felkelők – karizmatikus vezetők, különösen felkészült specialis-
ták – célzott likvidálásához is. ez hatékony eljárás a felkelés gyengítésére, és a hadviselés 
nemzetközileg elfogadott szabályaival sem ellenkezik. mégsem tekinthető rutinjellegű 
katonai vagy titkosszolgálati tevékenységnek – különösen akkor nem, ha a célszemély az 
ország állampolgára, vagy ha a likvidálás egy másik állam területén történik. módosítani 
kell a fegyvertartás szabályait is: a felkelés elleni hadviselés egyik nélkülözhetetlen eleme 
a helyi fegyveres milícia – ami viszont csak akkor működik, ha tagjai könnyen és gyorsan 
mozgósíthatóak. 

a jogi szabályozás egyik fontos eleme, a harcérintkezés szabályai a kialakult helyzethez, 
a háború realitásához és a tűzharc harcászati dinamikájához kell, hogy igazodjanak. ez 
magyarországon még fontosabb, mint európa többi államában, mert itt kevesebb gyakorlati 
tapasztalat áll rendelkezésre. a biztonsági erők működését paragrafusok, jogászok és bü-
rokraták túlzott óvatossága köti gúzsba. az arányosság dogmája gyakorlatilag lehetetlenné 
teszi a jogos védelmet. Fegyverhasználat esetén a törvény előzetes szóbeli figyelmeztetést, 
figyelmeztető és sebesítő lövést ír elő;23 a rendőrségnél (még a különösen fontos védett 
személyek testőreinél is) csak a teljes fémköpenyű24 lövedékkel szerelt lőszer használata 
engedélyezett, mely ritkán képes egyetlen lövéssel megállítani az ellenfelet – viszont könnyen 
gurulatot kap és kívülállókat sebesíthet meg. e naiv követelmények a békés hétköznapok 
idilljében sem indokoltak, és minősített helyzetben veszélyesebbek a saját erőkre és a civil 
kívülállókra, mint a felkelőkre. Tudomásul kell venni, hogy a felkelők erőszakos tevékeny-

22 eddigi kutatásaim arra engednek következtetni, hogy a felkelés elleni műveletek során a politikai elit nagyon 
gyakran habozás nélkül kész föláldozni a biztonsági erőket, és ebben lelkes szövetségest talál az értelmiségben 
és médiumokban. 

23 a figyelmeztető lövés akár több száz méter távolságban tartózkodó kívülállókat is veszélyeztet, mert a levegőbe 
kilőtt lövedék – még mindig jelentős energiatartalékkal – előbb-utóbb visszatér a földre. a sebesítő lövés elő-
írása a nagy és homogén célpontot (az ellenfél teljes testfelületét) apró, elszórt részekre (karok, lábak) osztja, 
és rendkívüli célzási pontosságot tételez föl, mely a tűzharc adrenalindús körülményei között valószínűtlen. 
Néhány méteres távolságon túl a sebesítő szándékkal leadott lövés valószínűleg csak célt téveszt, és ismét 
kívülállókat veszélyeztet. az egyesült államokban több ezer rendvédelmi szervezet (városi, megyei, állami, 
szövetségi) létezik, a rendőrök gyakran kerülnek tűzharcba és rendkívül nagy tapasztalat halmozódott föl a 
fegyverhasználattal kapcsolatban. gyakorlatilag valamennyi amerikai rendőri szervezet szabályzata tiltja a 
figyelmeztető vagy sebesítő lövést.

24 a hadviselés Hágai egyezményben rögzített nemzetközi szabályai tiltják a testben szétnyíló vagy ellapuló, és 
így különösen súlyos sebet okozó lövedékek használatát. de a hadviselés nemzetközi szabályai nem vonatkoznak 
belső konfliktusokra, ezért semmit nem mondanak e lőszerek belföldi, rendvédelmi jellegű alkalmazásáról. 
Súlyos traumát okozó, szétnyíló lövedék használata különösen indokolt a forgalmas, sűrűn lakott városi 
környezetben: alkalmazása sokkal valószínűbbé teszi egy támadás megállítását egyetlen találattal.
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sége nem megélhetési bűnözés, hanem fegyveres harc – leküzdésükhöz sokkal inkább a 
fegyveres harcra, semmint a rendvédelem jogi eszköztárára és eljárásaira van szükség.

a jogkövető magatartást a civilektől és a civil intézményektől is meg kell követelni. 
egyben tudatosítani kell azt is, hogy egy szükségállapotban a jogkövető magatartás nem-
csak azt jelenti, hogy minden természetes és jogi személy görcsösen ragaszkodik jogaihoz, 
hanem azt is, hogy állampolgári vagy intézményi kötelezettségei vannak, amelyeknek eleget 
kell tennie. különösen érvényes ez a nemzetközi és nem állami szervezetekre, melyek nem 
hajlandóak elfogadni sem irányítást, sem felügyeletet, ugyanakkor megakadályozhatják a 
kormány sikerét. meg kell tehát teremteni és alkalmazni kell olyan jogi eszközöket, ame-
lyekkel el lehet ismerni a kormányt támogató magatartást, és gyorsan, valamint szigorúan 
büntetni lehet a felkelés támogatását. 

Zárszó

a nemzetállamok közötti háborúkban szerzett tapasztalatok gyakran közvetlenül haszno-
síthatóak más hadszíntereken, vagy akár más háborúkban. az aszimmetrikus hadviselésre 
ez nem áll: a konfliktushoz vezető és azt életben tartó társadalmi, politikai és gazdasági 
körülmények annyira egyediek, hogy egy konfliktus tanulságait és tapasztalatait csak nagyon 
korlátozott mértékben – vagy egyáltalán nem – lehet alkalmazni más konfliktusok során.25 

25 Strachan, Hew: British Counter-Insurgency from malaya to Iraq. In rUSI journal, london, vol. 152, No. 6. 
december 2007. 8–11., és kiss álmos Péter: átvihetők-e az aszimmetrikus hadviselés tapasztalatai? In: Hadtu-
domány, Budapest, 2009. elektronikus szám. http://mhtt.eu/hadtudomany/2009/2009_elektronikus/2009_e_8.
pdf (letöltve 2011. 01. 13.). 
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lőrincz gábor ezredes:

VálAsz Az AszimmeTrikus FeNyegeTésre. 
C‐ied‐képességépÍTés A mAgyAr hONVédségBeN
rÖVid és kÖzépTáVON (1.)

A nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök (IED1) problema-
tikája a NATO XX. század végi műveletei során már a Balkánon jelentkezett. A szövetség 
a későbbiek során sem Irakban, sem Afganisztánban nem tudott megnyugtató választ 
találni erre – az aszimmetrikus kihívások kategóriájába sorolható – fenyegetésre, amely 
vitathatatlanul a legmagasabb műveleti veszteségek okozója azóta is. 2008 nyarán egy 
hónap leforgása alatt két magyar tűzszerészjárőr parancsnoka esett el Afganisztánban 
IED-támadás következtében. Ez a dolgozat a veszteségek hatására elindult nemzeti C-IED2-
képesség építésének állomásait, eredményeit, zökkenőit és további feladatait mutatja be az 
MH műveleti szerepvállalását és országvédelmi feladatait figyelembe véve.

Az IED-hálózat mint korunk egyik aszimmetrikus kihívása

„Az IED3 nem fegyver többé, hanem maga a műveleti környezet!”4

2004. június 17-én elhunyt az mH Szállítózászlóalj állományába tartozó Nagy richárd sza-
kaszvezető, akit egy vízszállító konvoj kísérése közben sebzett halálra egy távirányítással 
felrobbantott tüzérségi gránát. az mH 1996 óta vesz részt a NaTo égisze alatt béketámo-
gató műveletekben, de addig nem szenvedett műveleti veszteséget.5 [13] Talán emiatt, vagy 
a támadás körülményei okán bajtársunk halála politikailag elfogadható volt, és minden 
bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a kontingenst nem ajánlották fel további feladatvég-
zésre,6 és a harmadik hat hónapos ciklus után felszámolta tevékenységét: az Ied-hálózat 
tevékenysége tehát sikeres volt. 

Ugyancsak sikerrel járt a madridi főpályaudvaron 2004 márciusában az al-kaida által 
végrehajtott robbantás, amely több mint 120 civil lakos halálával és 1400 sérülésével járt.  
a spanyol nemzeti kontingenst hamarosan kivonták Irakból – nem titkoltan a robbantásos 
merénylet következményeként.

a két esemény közötti fő különbség azonnal látható: az egyik műveleti területen, a 
másik nemzeti területen, civil környezetben történt. mégis, akkori honvédelmi miniszte-
rünk, juhász Ferenc „aljas, gyáva módon, arctalan terroristák” által elkövetett erőszakos 

1 Improvised explosive device.
2 Counter-Improvised explosive device.
3 lásd a meghatározást és magyarázatát az 1. sz. mellékletben.
4 orderud Skare vezérőrnagy, a NaTo aCT C-Ied-képesség monitora ezekkel a szavakkal nyitotta meg 2011-

ben az évente megrendezett NaTo C-Ied-konferenciát.
5 az iraki művelet nem NaTo-, hanem koalíciós (Coalition of the Willing) keretek között kezdődött. korábban 

eNSz-műveletben volt már veszteségünk.
6 Igaznak látom ezt, bár a visszahívás ténye ekkorra már tulajdonképpen eldőlt: az abu ghraib-i börtön foglyai sérelmére 

elkövetett amerikai túlkapások nyilvánosságra kerülésekor a kormány bejelentette az mH Szállítózászlóalj hazahívását. 
ennek ellenére a kontingens hazarendelése harmadik hat hónapos periódusa közepén nem magyarázható mással, mint 
a haláleset következtében kialakult közhangulattal.
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cselekménynek minősítette a magyar szállítókonvoj melletti robbantást. Isaszegi jános 
vezérőrnagy, az esetet kivizsgáló bizottság vezetője leszögezte, hogy a támadást a kontin-
gens rendelkezésére álló eszközökkel nem lehetett volna megelőzni, az mH-t az ügyben 
felelősség nem terheli. [14, 15, 16]

a magyar reakció természetesnek vehető, hiszen az mH ekkor találkozott először az 
Ied-hálózatok tevékenységének hihetetlen hatásosságával és hatékonyságával – ezt a tapasz-
talatot a NaTo- és a koalíciós erők is keserű leckék során keresztül tanulták meg az elmúlt 
évtizedben. az iraki és az afganisztáni műveletek során több szövetséges és civil haláleset és 
sebesülés következett be az Ied-ek használatának eredményeként, mint minden más okból 
(hagyományos fegyveres támadás, harctevékenységek, betegség, baleset) együttvéve. [16]

az Ied-ek terrorista, illetve katonai alkalmazásáról később még szó lesz, egy következtetés 
azonban az elmúlt évtized tapasztalatai alapján leszűrhető: általában egy olyan tragédia vagy 
tragédiasorozat szükséges ahhoz, hogy egy haderő az Ied-ek elleni tevékenységet komolyan 
vegye (képességszinten kezelje), amit az angolszász országokban nemes egyszerűséggel „ébresz-
tőként” (wake up call) aposztrofálnak. ez az mH esetében két tűzszerészjárőr-parancsnokunk 
afganisztánban egy hónapon belül bekövetkezett halála volt. a holland vezérkari főnök fia, 
dennis van Uhm főhadnagy Ied-támadás következtében vesztette életét 2008 áprilisában. 
[17] Szinte azonnal megalakult a holland vkF alárendeltségében levő joint C-Ied Task Force, 
Hollandia pedig mára már anglia után a második helyen van európában az Ied-ek elleni 
küzdelem terén. [18]

az Irakban és afganisztánban elszenvedett nyomasztóan magas szövetséges és polgári 
veszteségek hatására a NaTo is érezte, hogy sürgős teendője van, ha nem akarja, hogy 
tagállamai kivonuljanak afganisztánból a veszteségek miatt bekövetkező civil nyomás 
hatására. a szövetség átalakításáért felelős legfelsőbb Transzformációs Parancsnokság7 
2008-ban a parancsnokságon belül megalakította – ideiglenes szervezetként – a C-Ied 
Integrált Projekt Team-et, melynek fő feladata a szövetséges és más TNC-országok8 nem-
zeti C-Ied-képességének kialakításához történő segítségnyújtás volt. Nemzetközi védelmi 
szektorból szerződtetett külsős szakemberek és kiképzők9 tanfolyamokat, gyakorlásokat 
és missziós szakfelkészítéseket vezettek le, a nemzeti haderőnemi és egyesített vezérkarok 
számára pedig úgynevezett mobil tanácsadó csoportokat10 biztosítottak. 

az eredmény rendkívül vegyes volt. mivel csaknem három évig vezettem az aCT C-Ied 
IPT kiképzési feladatainak és rendezvényeinek tervezését és szervezését, valamint magam 
is részt vettem nemzeti katonai vezérkarok számára szervezett tanácsadó csoportokban, így 
saját szemmel láttam a különböző megoldások széles palettáját. jellemző módon a legtöbb 
országban a műszakiak és a tűzszerészek kapták a C-Ied és a képesség fejlesztésének 
a feladatait. ez kezdetben sikeres volt harcászati szinten, hiszen magára az eszközre és 
annak telepítésére, alkalmazására koncentrált. a tevékenység így azonban gyakran vált 
„utánlövéssé” és sok esetben csak a veszteségek csökkentésére korlátozódott. a műveleti 
tapasztalatok hatására (magára az eszközre történő orientáció nem csökkentette a szövetség 
veszteségeit) megkezdődött az összfegyvernemi alegységek felkészítése, majd az Ied-hálózat 
tevékenységi faktorainak beépítése a tervezésbe nemcsak harcászati, hanem hadműveleti 
szinten is. egyre több országban alakítottak ki C-Ied-kiképzéssel, -képzéssel, -fejlesztéssel 

 7 NaTo allied Commad Transformation, amerikai egyesült államok, Norfolk székhellyel.
 8 az afganisztáni műveletekhez hozzájáruló valamennyi ország (Troop Contributing Nation).
 9 a Hazard management Solution ltd., később az allen-vanguard Corporation szakemberei.
10 mobile advisory Team – maT: mobil tanácsadó csoport.
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foglalkozó szervezeteket és törzselemeket,11 mivel rájöttek, hogy az Ied-hálózat működése 
hasonló jegyeket mutat, mint egy hagyományos értelemben vett terrorista szervezeté, ezért 
fő célként az Ied-hálózat zavarását, illetve felszámolását jelölték meg – annak érdekében, 
hogy a robbanószerkezet ne is készüljön el, vagy ne jusson el rendeltetési helyére. 

a nemzeti C-Ied-képességépítés és ennek feladatai elemzése előtt tekintsük át az 
Ied mint fegyver, valamint ennek humán oldala, a működtető hálózat rendszerjellemzőit!

Kihívások és fenyegetések – mitől válnak aszimmetrikussá? 

a XX. század második felében és a XXI. század kezdetén bekövetkezett konfliktusok és 
NaTo-műveletek egyik nagy tanulsága, hogy a II. világháborúban és a hidegháborúban 
megszokott haderők, képességek és harceljárások egyre kevésbé érik el a kívánt stratégiai 
célt a jelen körülmények között, s ha elérik, akkor sem hatékonyan.12 ennek egyik természet-
szerű oka, hogy a hadsereg szinte mindig a múlt tapasztalatainak felhasználásával fejlődik 
(az előző háborúra készül). másik oka, hogy egyre gyakrabban kerül sor műveletekre olyan 
környezetben, ahol az ellenfél kultúrája, fejlettségi foka, az emberi élethez való viszonya és 
értékrendszere nagymértékben eltér a nyugati társadalmakban megszokottól. a XX. századot 
több történész és politológus is a Nyugat hanyatlásának tartja,13 mivel a gyarmatbirodalmak 
felbomlása és a különböző nyugati világégések sorozata megteremtette a feltételeit a las-
san, de biztosan fejlett technológiákhoz jutó kelet felemelkedésének és megerősödésének. 
Sajnos, ez a gazdagság és technológia gyakran szélsőséges politikai és vallási törekvések 
támogatója, finanszírozója, gyakran ideológiai, etnikai vagy kulturális alapon. [7]

Be kell látnunk azt a tényt, hogy az „aszimmetria” vagy az „aszimmetrikus hadviselés” az 
egyik leggyakrabban alkalmazott katonapolitikai divatszó manapság, úgynevezett „buzzword” 
2001. 09. 11. óta. de mit is jelent valójában? képességhiányt? egy eltérő kultúra katonai vála-
szát egy adott politikai kihívásra? Többen már azt aszimmetriának tartják, ha a szemben álló 
felek egyike rendelkezik korszerű nehézfegyverekkel (repülőgépek, harckocsik), a másik pedig 
nem. az amerikaiak – az Indokínában vívott háborúik tapasztalatainak birtokában – sokkal 
óvatosabban fogalmaztak, és a vonatkozó fenyegetést hibridnek nevezték. ezt a meghatározást 
a NaTo is átvette,14 hiszen a szövetség nemzetei többségében felismerték azt a tényt, hogy egy 
adott fenyegetés mindig tartalmaz hagyományos és aszimmetrikus elemeket is. 

Úgy gondolom, hogy az aszimmetria elsősorban a saját biztonság- és képességfelfogá-
sunkban jelenik meg, azaz az aszimmetria nem feltétlenül a szemben álló félről, hanem rólunk 
szól. az ellenfél azzal és úgy harcol, amivel tud. egy más kultúrával és gondolkodásmóddal 
rendelkező (úgy vélem, hogy ez fontos az aszimmetriához) nép vagy haderő lényegesen 
kisebb képességekkel is érhet el sikereket hosszú távon úgy, hogy közben rövid távon nem, 
vagy csak ritkán sikeres.15 véleményem szerint tehát azt látjuk aszimmetrikusnak, ami ellen 
mi magunk nem tudunk (vagy úgy gondoljuk, hogy nem tudunk) eredményesen küzdeni. 

11 Pl.: joint Ied defeat organization az USa-ban évi 2.4 milliárd USd költségvetéssel (2012), a német C-Ied Infor-
mációs központ vagy a már említett holland vezérkar főnökének közvetlen törzskari szerve.

12 a feladat végrehajtása olyan anyagi ráfordításokkal, személyi és anyagi veszteségekkel jár, amelyeket az 
elérendő cél nem indokol.

13 Niall Ferguson: a világ háborúja (2012). Bevezető.
14 a NaTo aCT parancsnokságon is megalakult a témát kutató, „Countering Hybrid Threats Integrated Product 

Team” szakcsoport, amely azonban – a parancsnokság sok más részéhez hasonlóan – komoly eredményeket 
felmutatni nem tudott.

15 Csak néhány ismert idevágó példa: Németország–jugoszláv partizánhadsereg, USa–vietnam, Szovjetunió–
afganisztán, oroszország–Csecsenföld (I. háború).
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ez adódhat saját képességhiányunkból, vagy még inkább eredhet abból a tényből, hogy a 
szemben álló fél (akár akaratlanul) ránk erőlteti a saját kultúrájából eredő különbségeket, 
amelyek a nyugati civilizált kultúrkör érinthetetlen, tabu, vagy akár mélységesen elítélt 
kategóriáiba sorolhatóak. említsük meg példaként az egyenruha és a katonai jelképek 
teljes hiányát (nem tudni, kik a hadviselő felek), nők, gyermekek és szellemi fogyatékosok 
műveleti vagy öngyilkos merénylőként történő alkalmazását, vagy a nem hadviselő felek 
megtorlásként vagy terror céljából történő módszeres (kínzással, különös kegyetlenséggel 
történő) kiirtását. ebbe a gondolkodásmódba szervesen illik az Ied-ek alkalmazása, mivel 
az operatív szervezet hálózatalapú, sejtszerű, és éppen ezért még az eszközöket telepítő 
vagy indító elfogása esetén sem mindig derül fény a számunkra valóban jelentős személyek 
kilétére. [10] 

mindez láthatóan sikeres egy olyan környezetben, ahol a szövetség műveleti tevékenységei-
nek alapja az „erő alkalmazásának szabályai”, azaz a „rules of engagement”, amely kiköti, hogy 
milyen esetben mekkora és milyen típusú harci erő használható. ráadásul a NaTo-tagországok 
többsége aláírója az „ottawai egyezmény”-nek.16 Belátható, hogy a mai hadviselés szabályait 
korunknak és kultúránknak megfelelően (döntően a nyugati világ érték- és jogrendszere által 
vezérelve), a megelőző (nyugati) háborúk tapasztalatai alapján mi magunk írjuk, azaz zárjuk 
be magunkat egy képzeletbeli „műveleti dobozba”. aki nem fogadja el a szabályainkat és a 
saját értékkészlete alapján operál, az számunkra „aszimmetrikus”. [20]

a gondolatot továbbszőve logikusnak tűnik, hogy aszimmetrikus megoldásokkal állami szin-
ten – többek között éppen a fent említett jellemzők miatt – térségünkben, vagyis európában nem 
számolhatunk,17 hiszen az eNSz, a NaTo és az eU már a kezdetekkor minden bizonnyal beavat-
kozna.18 Történetileg belátható, hogy az aszimmetrikus megoldások mindig egyfajta dávid–góliát 
küzdelemhez hasonlítottak, és az is közös jellemzőjük, hogy általában a megtámadott (megszállt) 
fél élt ezzel a lehetőséggel.19 az aszimmetria, illetve eszközeinek alkalmazása természetesen nem 
új keletű. Politikai motivációjának megfelelően nevezik terrorizmusnak, gerilla-hadviselésnek, 
felkelők műveleteinek,20 partizánakcióknak, szabadcsapatok tevékenységének, mujahedinek 
szent háborújának, forradalmi akcióknak és még folytathatnánk a sort. közös jellemzőjük a 
politikai célú aszimmetrikus tevékenység egy erősebb, támadó vagy megszálló erő ellen. a 
sokat idézett Szun-ce mellett olyan kevésbé ismert teoretikusok is foglalkoznak a jelenséggel, 
mint roger Trinquier vagy dr. robert F. Baumann. Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden 
olyan esetben, amikor hazánktól távol eső földrajzi területen, eltérő kultúrájú, vallású, erejű és 
fejlettségű ellenféllel találkozunk, az minden olyan eszközt fel fog használni ellenünk, amely 

16 a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának, átadásának betiltásáról és megsemmi-
sítésükről szóló egyezmény.

17 kivételt képezhet a polgárháborús helyzet, ahol a gyengébb fél (vesztenivalója nem lévén) nyúlhat aszim-
metrikus eszközökhöz. másik ilyen eset lehet a terrortámadás, de magyarország – alacsony külpolitikai és 
gazdasági jelentősége okán – nem tartozik a kiemelt célpontok közé.

18 a balkáni háború bebizonyította, hogy európai nemzetek még a XX. század végén is képesek az etnikai 
alapon történő népirtásra, tehát úgy gondolom, hogy ebben az esetben a nemzetközi közösség ingerküszöbe 
igen alacsony lehet.

19 egyes vélekedésekkel szemben én vitatom, hogy az új eszközök, fegyverek, harceljárások megjelenése aszim-
metrikus jegyeket hordozna. mind a római falanx, a magyarok hátrafelé nyilazása, a középkori cselvetések, a 
német Blitzkrieg vagy az orosz molotov-koktél alkalmazása során felismerhető az újdonság okozta siker, de 
ezeket az ellenfél előbb-utóbb kiismerte és sikerrel védekezett ellene, vagy beépítette saját eszköztárába és 
maga is alkalmazta. az én definíciómban az aszimmetria elleni védekezés és eszközeinek saját alkalmazása 
azért nehéz, mivel ahhoz le kellene bontanunk az évszázadok alatt kialakult kulturális, jogi és etikai normákat.

20 az amerikai egyesült államok hadseregének iraki és afganisztáni műveleteit sokatmondóan Counterinsurgency 
operations (CoIN)-nak, azaz felkelésellenes műveleteknek nevezik.
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őt hosszú távon kedvező helyzetbe hozza – függetlenül attól, hogy mit írnak a saját hadviselési 
szabályaink. a NaTo tervezői missziós váltási ciklusokban (4–6 hónapos periódusokban, azaz 
rövid távon) próbálják meg kiszámolni a célok teljesítéséhez szükséges feladatok végrehajtási 
idejét, erő- és eszközszükségletét, bekerülési költségét, mivel az expedíciós művelet a részt vevő 
nemzetek gazdaságát erősen megterheli. a történelmi tapasztalatok viszont azt igazolják, hogy 
a megszállt területeken harcoló ellenfelek elhúzódó, aszimmetrikus módszerekkel (kifárasztás) 
törték meg a megszálló hatalmak akaratát anélkül, hogy az erősebb fél lényegi és hosszú távú 
eredményt ért volna el.21 Szigorúan katonai szemszögből nézve (és az ellenfél értelmezésében) 
olyan katonai megszállók vagyunk egy másik állam (vagy törzs, illetve törzsek) területén, amely 
a stratégiai célok elérését és a műveletek végrehajtását saját nemzeti, valamint katonai kultúrája 
és hagyományai alapján fogja tervezni és végrehajtani. végül, de nem utolsósorban meg kell em-
líteni a gyengébb fél lényegesen jobb alkalmazkodóképességét.22 ezzel az adaptációs készséggel 
és az erősebb fél számára szokatlan módszerek alkalmazásával a gyengébb fél is érhet el komoly 
sikereket akár hosszú távon is. [6, 8, 9, 21, 22, 23]

a fent vázolt érvrendszer végigvitele után meggyőződésem, hogy az aszimmetriát értékelni 
és elemezni kell politikai, jogi, kulturális, katonai (harcászati és stratégiai) dimenziókban. Ha 
csak annyit jelentünk ki, hogy az „ellenfél aszimmetrikus eszközöket alkalmaz”, akkor az azt 
jelentheti, hogy ellenfelünk olyan eszközökhöz nyúlt, amelyek a mi törvényeink és szabálya-
ink szerint nem elfogadhatóak, ezért nem vagyunk felkészülve az elhárításukra: azaz nem is 
tudunk ellenük megfelelően védekezni. Nyilvánvaló, hogy ez a magyarázat sem a civil társa-
dalom, sem a politikai vezetés, sem pedig az életét naponta kockáztató katona számára nem 
elfogadható. a katonai vezetők, döntés-előkészítők, kiképzési és (had)műveleti szakértők, azaz 
a mi feladatunk, hogy az aszimmetrikus fenyegetés mibenlétét elemezzük, értékeljük és arra a 
személyi állományt megfelelően felkészítsük. az Ied (mint fegyver és mint hálózat) markáns 
képviselője az aszimmetrikus fenyegetésnek, mivel legújabb kori műveleteink során a legtöbb 
áldozat és sebesült közvetlen vagy közvetett okozója.

A fegyver 

amikor azt a mozaikszót halljuk, hogy Ied, C-Ied, vagy azt a kifejezést, hogy „improvizált 
robbanóeszköz”, még a katonák között is legtöbben egy út szélén elásott, „megvezetékelt” régi 
tüzérségi gránátra gondolnak, amelyet aztán az ellenfél felrobbant, amikor egy szövetséges 
gépjárműoszlop ér a közelébe. ezt a képet szeretném árnyalni az ajP 3.15 kategorizálásának 
ismertetésével, hiszen rendkívül fontos, hogy tudjuk, mivel is állunk szemben. Sokan nem is 
gondolják, hogy a gyalogos vagy gépjárműves öngyilkos merénylő, vagy egy nagyobb kő segít-
ségével röppályára állított és a szövetséges táborra kilőtt mB–21-es rakéta is Ied-nek minősül. 
ahhoz, hogy megfelelően védekezhessünk a fenyegetés ellen, célszerű pontosan ismerni annak 
mibenlétét. különösen fontos ez akkor, ha képességépítésről beszélünk – egy olyan képességéről, 
amely az adott fenyegetés megelőzésére és elhárítására irányul. [1, 5]

21 Csak a legfrissebb konfliktusok példáinál maradva: a koalíció a központi rezsim elmozdításával Irak közép- és 
hosszú távú instabilitását érte el, a hatalmi vákuum pedig a siíták és a szunniták folyamatos hatalmi harcához 
vezetett. előre látható, hogy a NaTo-erők kivonulása után afganisztán is visszarendeződik a törzsi kultúra 
alapjaihoz, mivel nincs egy olyan nemzeti gazdaság, amely egy központi kormány szerveinek (közigazgatás, 
rendőrség, haderő) a fenntartását hosszú távon finanszírozni tudná.

22 az ISaF műveleteinek egyik tanulsága az volt, hogy a tálibok igen hamar kiismerték a szövetséges erők mű-
veleti szokásait, taktikáit, technikáit és eljárásmódjait. Támadásaikat és rajtaütéseiket ezen eljárások gyenge 
oldalainak kihasználásával tervezték és hajtották végre.
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az Ied-ek esetében annak harcászati (elsődleges) hatása válik lassan kevésbé fontossá, viszont 
előtérbe kerül lélektani oldala (az, amit a műveletben részt vevő állományra, a katonai-politikai 
döntéshozókra, illetve a hazai polgári lakosságra kifejt), és ez okozza stratégiai jelentőségét. a 
módszerek tekintetében egyre aggasztóbb az előállítás kifinomultsága – helyenként manufakturális, 
sőt nagyüzemi technológiákat is találunk –, valamint az a lehetőség, hogy a pusztítás fokozására 
kémiai, vegyi vagy nukleáris hatásfokozókkal, töltetekkel is számolni kell a jövőben.

másik lényeges karakterisztika az Ied-ek hatékonysága. amíg a fegyver előállítása és 
telepítése kifejezetten olcsó, és csak bizonyos részfeladatok igényelnek komolyabb szakértelmet, 
addig az ellenük folyó tevékenység során technikai újítások tömkelege történik, tűzszerészek és 
C-Ied-specialisták százainak kiképzése valósul meg. Nem beszélve azokról a szervezetekről, ame-
lyeket igen komoly költségvetéssel hoznak létre kizárólag azzal a céllal, hogy az Ied-események 
megelőzésével, a támadások kezelésével és a bekövetkezett személyi és anyagi károk mérséklésével 
foglalkozzanak. az Ied azonban nem csak a „piros oldalon” válik lassan iparággá, a fenye-
getés megjelenésével egy időben alakultak meg az egykori tűzszerészekből és különleges 
műveleti erőknél szolgált katonákból a legváltozatosabb biztonsági cégek, amelyek termékek 
és szolgáltatások széles skáláját kínálják a megfelelő anyagi eszközökkel rendelkező, de 
tapasztalatban nem bővelkedő országoknak.23 Tevékenységük kiterjed a tűzszerészmunka 
minden szegmensére, elsősorban a különlegesen képzett Iedd24-csoportok felszerelésére és 
eszközeire, de találunk ajánlatokat a műveleti feladatok, a kiképzés, sőt a kiképzési segéd-
eszközök vonatkozásában is. mindezt természetesen borsos áron, hiszen ez a fajta tapasztalat 
csak harcban és igen komoly szövetséges veszteségek árán volt megszerezhető. [2]

az Ied alkalmazásának és az ellenük való aktív és védelmi tevékenység feladatainak 
meghatározásához szükséges, hogy pontosan ismerjük a robbanóeszközök fajtáit és csoport-
ba sorolásuk logikai rendjét. az Ied-ek rendszerszemléletű osztályozása a 2. mellékletben 
található.

láthatjuk, hogy az Ied osztályozása még egy logikus vezérelv mentén is viszonylag 
sokrétű, ráadásul a telepítés és az indítás módját is ötvöznünk kell (pl. kézzel telepített, áldozat 
által elműködtetett robbanóeszköz). mivel az ellenfél rendkívül gyorsan és hatásosan alkal-
mazkodik a mi mentesítési-semlegesítési módszereinkhez, ezért folyamatosan új megoldá-
sokkal találkozhatunk. Ilyenek a rendkívül kifinomult, elektronikával indított ún. „formázott 
töltetek”, amelyeknek igen komoly páncéltörő hatásuk van, vagy a kis fémtartalmú vagy fémet 
nem tartalmazó robbanóeszközök, melyek felderítése fémkeresőkkel nem lehetséges. a régi 
katonai lőszereket a különféle támadó szándékú, ellenfélként azonosított hálózatok az elmúlt 
évtizedek konfliktusaiban mára már jobbára felhasználták, a felderített készleteket pedig a 
szövetséges erők rendre megsemmisítik, ezért az ellenfél úgy jut robbanóanyaghoz, hogy azt 
(kezdetleges eljárásokkal) maga állítja elő. különféle műtrágyakeverékek gázolajjal történő 
felfőzésével előállítható úgynevezett Hme,25 amelyet 10–100 kg-os „töltetekben” telepítenek 
vödrökbe, hordókba és más tárolóeszközökbe. egy páncélososzlop ellen általában több száz 
kilogramm össztömegű robbanóeszközöket alkalmaznak, amelyek rendkívül nagymértékű 
pusztításra képesek.

23 a The vexford group (CaCI Inc.), a Hazard management Solutions, vagy később az allen vanguard Threat 
Solutions Co. a NaTo SaCT közvetlen szerződő partnere volt, az aCT C-Ied Integrált Projekt Team irányítása 
alatt lévő tanfolyamokra biztosítottak kiképzőket és oktatókat, valamint készítettek anyagokat, értékeléseket 
és bedolgozásokat.

24 Improvised explosive device defeat.
25 Hme: Home-made explosive, azaz házi készítésű robbanóanyag.
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a robbanóeszközök önmagukban kevesebb veszélyt jelentenek ránk nézve, hiszen 
folyamatosan megismerjük összetételüket, működésüket és megtanulunk eredményesen vé-
dekezni ellenük. Figyelmünk középpontjában az ezeket az eszközöket előállító és alkalmazó 
sejteknek, hálózatoknak a működése kell, hogy álljon: célunk az, hogy a robbanóeszköz ne 
készüljön el és azt ne alkalmazzák, elkerülve így magát a robbantást – vele pedig katonáink, 
a polgári lakosság, harci technikánk és a fontos infrastruktúra elvesztését is. [2]

A hálózat 

a különféle robbanóeszközöket nem véletlenszerűen telepítik, valamint a kombinált táma-
dások sem egy hirtelen ötlettől vezérelve történnek a NaTo- és egyéb, pl. eNSz-mandá-
tum alapján indított műveletek területein. a szövetséges erők elleni rajtaütések általában 
jól átgondolt, megtervezett akciók részei még akkor is, ha egy-egy robbantás aránytalanul 
sok polgári áldozattal jár. az emberi élet értéke kultúránként más és más: az ártatlanok 
szenvedése egy „nemes” ügyért sok helyen még ma is elfogadható.

ahhoz, hogy a robbantásos támadás kivitelezhető legyen, azt egy sor más tevékenységnek 
meg kell előznie. Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy maga a robbanás csak egy mozzanat a 
cselekmények láncolatában. minél inkább haladunk visszafelé az időben a robbanástól számított 
időrendi skálán, annál inkább változik a hálózat tevékenysége a harcászati jellegtől a hadműveleti 
feladatoknak megfelelő szinten át a stratégiai szintig. ezt azért fontos nagyon pontosan meg-
határoznunk, mert saját ellentevékenységünket is igazítanunk kell ezekhez a szintekhez. [1, 2]

a szövetséges erők hamar rájöttek, hogy az elszenvedett veszteségek következtében meg-
indított ellentevékenység nagy része utánlövés, azaz olyan védelmi rendszabályok összessége, 
amellyel a fenyegetést csak a legkisebb mértékben sikerül csökkenteni. mire összpontosítottak? 
az első reakció a tűzszerészek felszerelésének modernizálása, tűzszerészrobotok alkalmazása, a 
tűzszerészek Iedd-felkészítésének beindítása volt. második lépés volt a konvojok járműveinek 
megerősítése a speciális, páncélozott HmmWv és mraP járművekkel,26 ami fokozta a szemé-
lyi állomány túlélőképességét. ezzel egy időben megkezdődött a műveleti területen feladatokat 
végrehajtó személyi állomány fokozott felkészítése az Ied elleni tevékenységre. a kiképzés a 
missziók előtti felkészítési időszak szerves részét képezte, és tartalmazta a megelőzési, valamint 
rajtaütés esetére a segítségkérési és kárenyhítési taktikákat, technikákat és eljárásokat (TTP). 
Mindezen erőfeszítések ellenére 2010-ig a veszteségek és az IED-támadások száma nem csökkent! 
a 2006-ban megalakított jIeddo27 nehezen állt át a hálózatellenes tevékenységek kutatására, 
mivel hatalmas költségvetése miatt sokkal inkább a technikai irányra összpontosított, mintsem 
a humán faktorra. a műveleti területen keserű tapasztalatokat és komoly veszteségeket szenvedő 
parancsnokok rájöttek, hogy az Ied elkészítését és telepítését kell megakadályozni, nem pedig 
a már telepített eszközök ellen kell felvenni a küzdelmet. [12, 23]

Ha az Ied-támadás előkészítésének és végrehajtásának folyamatát vizsgáljuk, akkor nyil-
vánvalónak látszik, hogy tevékenységünk középpontjában a stratégiai-hadműveleti szinten 
működő Ied-hálózat elemeinek a kiiktatása a fő célunk. Ha a működő sejtekből kiemeljük a 

26 High mobility multipurpose Wheeled vehicle – nagy mobilitású, többcélú kerekes gépjármű; mine resistant 
ambush Protected vehicle – akna és rajtaütés elleni védelemmel ellátott gépjármű.

27 joint Ied defeat organization – egyesített Ied-ellenes Tevékenységet vezető központ, egy altábornagyi 
rendfokozatú parancsnokkal rendszeresített szervezet, melynek feladata az Ied elleni tevékenységek teljes spekt-
rumú kutatás-fejlesztése, eszközök beszerzése és a műveleti területeken szolgálatot teljesítő magasabbegységek 
parancsnokainak támogatása. a szervezet fontosságát mutatja, hogy 2008-ban 3,5 mrd USd, 2012-ben pedig 
2,4 mrd USd volt a szervezet éves költségvetése. 
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valóban szakértelmet és kritikus képességeket igénylő személyeket (finanszírozó, robbanóesz-
köz-készítő, művelettervező), akkor a hálózat felbomlik. ezt felismerni viszonylag könnyűnek 
tűnhet, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az ezeken a szinteken történő tevékenység nem csak 
a haderő feladata, hanem titkosszolgálati, kormányközi és diplomáciai lépések is szükségesek a 
sikerhez. Néhányan túlzásnak találhatják, hogy egy szövetséges járőrt megcélzó Ied-robbantás 
ellen stratégiai szinten kell felvenni a küzdelmet. említettem, hogy csak a 2001–2010 között 
bekövetkezett Ied-támadások több országban is komoly politikai visszhangot keltettek, akár a 
támadások sikerességét, akár az áldozatok számát vizsgáljuk. különösen az amerikai egyesült 
államok érzékeny arra, hogy a hozzájáruló nemzetek ne vonják vissza felajánlásaikat. [2]

az, hogy a kezdeti útkeresés után a NaTo vezető tagállamai megkezdték az Ied-hálózatok 
elleni küzdelmet, megfigyelhető az Ied-incidensek és ezzel együtt a veszteségek csökkenésének 
számait és ütemét tanulmányozva.28 Napjainkban ezért az Ied-ellenes tevékenységek vezető 
képességigényei a hírszerzés és az információszerzés, valamint a fegyveres támadást helyszínelő 
csoportok (WIT) működtetése. [2]

C-IED-képességépítés a Magyar Honvédségben
A képesség pillérei 
ahhoz, hogy megismerhessük a C-Ied-képesség építésének hazai feladatait, meg kell 
értenünk, hogyan alakítható ez ki nemzeti szinten, az ajP 3.15 alapján.

1. A robbanóeszköz semlegesítése

a legtöbb haderő (a magyar Honvédség is) ezzel a pillérrel kezdte a képesség kialakítását, 
mivel ez a fajta tevékenységhalmaz tartalmazza az olyan azonnal foganatosítható rendszabály-
ok és intézkedések sorozatát, amelyek csökkenthetik a veszteségek mértékét. Ide sorolhatjuk: 
a tűzszerészkatonák különleges Iedd-felkészítését, a túlélőképességet növelő felszerelés és 
gépjárművek alkalmazását, a harcászati végrehajtó alegységek Hme-ba29 bevezetett drilljeit, a 
rádió-távirányítású robbanóeszközök30 elleni védelemhez szükséges stacioner és mobil zavaró-
eszközök használatát, a műszaki felderítő- és mozgásbiztosító alegységek tevékenységét, a saját 
erők megóvásának Ied-vonatkozású rendszabályait, valamint a fegyveres támadást helyszínelő 
csoportok31 által előtalált bizonyítékok és laboreredmények elemzéseit. minden eredmény ellenére 
fontos leszögezni, hogy ez a – jelentős feladattal és anyagi ráfordítással járó – képességcsomag 
nem az elkövetőkre, hanem kizárólag a robbanóeszközökre koncentrál, ezért a robbanóeszköz 
semlegesítése nem megelőző proaktív, hanem védelmi, reaktív tevékenység! ennek ellenére a 
NaTo iraki és afganisztáni műveletei során ez volt az a képességcsomag, amelyre a nemzetek a 
legtöbb kutatási és fejlesztési erőforrást használták fel. ennek oka lehet az is, hogy a fenti felada-
tokat a hadügyi-honvédelmi tárcák önmaguk meg tudják oldani, míg a hálózatellenes műveletek 
képességpillére kormányzati, minisztériumok közötti együttműködést feltételez. [2, 5]

28 az icasualties.org webes felület folyamatosan, frissítve mutatja be az Ied-áldozatok számát műveletre, helyre, 
időre és nemzetre lebontva. 

29 Hme: Hatályos műveleti eljárások – SoP Standard operating Procedures. egy parancsnokság vagy katonai 
szervezet napi életére, kiképzési vagy műveleti feladataira kialakított tevékenységek, „drillek” gyűjteménye, 
azok magyarázatával és leírásával.

30 NaTo-megnevezés: radio-controlled Ied (rCIed) – ajP 3.15.
31 Weapons Intelligence Teams (WIT). Tevékenységük valójában a hálózatellenes műveletek kategóriájába 

sorolható, a különböző szintű WIT-laborok eredménye azonban tisztán visszaforgatható a robbanóeszközök 
semlegesítésének további műveleteihez.
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2. Doktrínafejlesztés, felkészítés és kiképzés

ez a képességpillér valójában integrálja azokat az ismereteket és feladatokat, amelyek a 
robbanóeszköz semlegesítése és a hálózatellenes műveletek végrehajtása során keletkez-
nek. a képességpillér legelső eszköze, hogy a rendelkezésre álló NaTo C-Ied doktrinális 
kiadványok feldolgozásra kerüljenek, majd az adott nemzet haderejének fejlettsége, fi-
nanszírozottsága és missziós szerepvállalása függvényében adaptálódjanak a kiképzési és 
felkészítési, valamint az oktatási-képzési rendszerbe. az egyes feladatok, képességek, mo-
dulok elsajátítására legjobb megoldásnak még mindig a nemzetközi tanfolyamok látszanak, 
hiszen itt a résztvevők – tapasztalataik megosztásával – egymástól tanulják a legtöbbet. a 
felkészítési pillér végső célja az, hogy a C-Ied-képzés intézményesüljön a haderőn belül, 
azaz egyes elemei, részei fokozatosan oktatva legyenek az alapkiképzéstől az altiszt- és 
tisztképzésen keresztül a vezérkari tanfolyamig bezárólag. ez az egyetlen, igazán hatásos 
módja annak, hogy a robbanóeszközök és az ellenséges hálózatok elleni tevékenység egy 
adott nemzet katonai kultúrájának részévé váljon. rendkívül fontos megemlíteni a műve-
leti tapasztalatok feldolgozását és visszaforgatását a kiképzésbe, hiszen időről időre (sőt 
régiónként is) változik az ellenfél által alkalmazott eszköz típusa, de maguk az eljárások 
és a bevált módszerek is. [3]

3. Hálózatellenes műveletek

ez az a képességpillér, amely proaktív és megelőző jellege ellenére általában harmadik-
ként, utoljára alakul ki a teljes spektrumú C-Ied-képességet felépíteni kívánó nemzetek 
haderejében. ez nem meglepő, hiszen a feladat rendkívül összetett és erőforrás-igényes, 
valamint megköveteli az egyes kormányzati szervek32 közötti információcserét és szoros 
együttműködést. a képesség kifejlesztése ott indokolt, ahol az adott nemzeti haderő vi-
szonylag nagy létszámmal, huzamosabb ideig és erős mandátummal teljesít szolgálatot egy 
olyan műveleti területen, ahol az Ied-támadások folyamatosak és szövetséges veszteséget 
okoznak. a hálózatellenes műveletek célja az Ied-ekkel kapcsolatos hálózati és rendszer-
elemek elszigetelése egymástól, működésük megbontása (ahol lehet kiiktatása), mivel a 
hálózatból kiemelt sejtek hosszú távon működésképtelenek és könnyebben felszámolha-
tóak. Belátható, hogy ezek a célok csak folyamatos SIgINT/HUmINT-tevékenységgel,33 
WIT-csoportokkal és különleges műveleti eszközök alkalmazásával érhetőek el. a másik 
fontos cél, hogy az Ied-hálózatot megfosszuk a helyi lakosság támogatásától, mivel ezzel 
megszűnik számukra a biztonságos műveleti környezet és az olcsó munkaerő.34 ebben az 
esetben nélkülözhetetlen a támogatás a CImIC/PSyoPS35 részéről. a C-Ied-képesség e 
pillére nélkül a veszteségek tartós csökkentése nem lehetséges! [2] (A tanulmány befejező 
részét a 2014/3. számban közöljük.) 

32 a Hm/mH vonatkozásában ez minimálisan a katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot és a Belügyminisztérium 
egyes szerveit (készenléti rendőrség, Terrorelhárítási központ), valamint egyes titkosszolgálatokat érintené.

33 SIgINT: Signals Intelligence, azaz rádióelektronikai felderítés. HUmINT: Human Intelligence, azaz emberi 
erőforrással végrehajtott felderítés.

34 az ellenséges hálózatok szinte minden esetben a helyi lakosságot használják a szakértelmet nem igénylő, se-
géd- vagy betanított munkafolyamatokra (kémiai összetevők nagy tételben, robbanóanyaggá történő felfőzése, 
a már kész robbanóeszköz telepítése, a szövetséges erők tevékenységének megfigyelése).

35 CImIC: Civil military Cooperation, azaz civil-katonai kapcsolatok. PSyoPS: Psychological operations, azaz 
lélektani műveletek.
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1. melléklet
Az IED és a C-IED fogalmi meghatározása

mióta az Ied-jelenség bekerült a köztudatba, a szakma mindmáig adós a fegyver, a hálózat 
és a tevékenység precíz, akár tudományos igényű magyarázatával.36 ennek egyik oka lehet, 
hogy maguk a doktrinális alapok is nagyot változtak az ajP 3.15 (NaTo C-Ied-doktrína) 
első, 2008-as kiadása óta, hiszen a módosított (alfa) verzió teljesen elkanyarodik az alap-
tevékenységek vizsgálatától és a megértést nehezítve az információszerzésre helyezi a fő 
hangsúlyt.

Úgy gondolom, ahhoz, hogy a nemzeti képességépítést tárgyalni lehessen, pontosan 
meg kell határoznunk a fegyver, a hálózat és a tevékenység mibenlétét.

„Az IED (Improvised Explosive Device) egy rögtönzött módon – azaz nem hagyomá-
nyosan – előállított és alkalmazott robbanóeszköz, amely tartalmazhat pusztításra képes, 
halálos, ártalmas, pirotechnikai vagy gyújtó kémiai vegyületeket, abból a célból, hogy 
pusztítson, működésképtelenné tegyen, feladatvégrehajtásban megakadályozzon, vagy ab-
ban zavarjon. Tartalmazhat katonai eredetű alkatrészeket, de általában nem a haderőkben 
alkalmazott veszélyes anyagokból tevődik össze. Az IED harcászati szintű fegyver stratégiai 
hatással; az eszköz rendkívül nagy veszteségeket okoz mind élőerőben, mind pedig a tech-
nikai eszközökben, gátolva ezzel a mozgási és műveleti szabadságot harcászati szinten. Az 
ellenfél információs műveleteivel összehangolt használata aránytalanul nagy veszteségeket 
és erkölcsi hátrányt okoz a saját és a szövetséges erőknek hadműveleti és stratégiai szinten 
egyaránt. Az IED gyakran olcsó, összeállítása többnyire egyszerű és lényegesen kisebb ve-
szélynek teszi ki az alkalmazót, mint más közvetlen irányzású fegyverek használata esetén.”37

a magyar katonai terminológiában először a „házi készítésű”, „rögtönzött” és „impro-
vizált robbanóeszközök” kifejezések jelentek meg. mivel 2004 óta bizonyítható az Ied-ek 
alkalmazásának hálózati jellege és a komponensek esetenként nagyüzemi gyártása, mára 
már nincs semmi, ami az esetlegesség bármely jellemzőjét hordozná. az aCT C-Ied IPT-
ben szerzett tapasztalatom alapján én a „nem hagyományos módon előállított és alkalmazott 
robbanóeszközök (elleni tevékenység)” definíciót ajánlottam, de akármennyire is egzakt 
a megnevezés, hossza miatt nem gyökerezett meg a szaknyelvben. a hazai terminológiai 
munkacsoport nagy valószínűséggel a „robbanócsapda” vagy a „robbanóeszköz-csapda” 
kifejezést fogja hivatalosan elfogadni. [4]

az Ied elleni tevékenység38 magyarázata lényegesen összetettebb, hiszen feladatrendsze-
renként és szintenként is vizsgálnunk kell. a doktrína lényegében három pillért nevez meg. 
a „defeat the device”, azaz a „robbanóeszköz semlegesítése” pillér elsősorban harcászati 
szinten koncentrál magára az eszközre. Idetartozik a különlegesen képzett, műveletekben 

36 a témában magyarul egy átfogó értekezés született idáig: Schmidt Imre őrnagy: az Ied (Nem Hagyományos 
módon előállított és alkalmazott robbanóeszköz) mint műveleti környezet hatása a magyar Honvédség 
missziós szerepvállalására. Tudományos szinten dr. habil. Horváth Tibor okl. mérnök alezredes készített 
a témában számos Ied-vonatkozású, elsősorban tűzszerész műveleti munkával és kiképzéssel foglalkozó 
előadást és publikációt.

37 ajP 3.15, aaP-6 (2008).
38 Countering – az eredeti angol kifejezésben.
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alkalmazott tűzszerészek (Iedd Team)39 tevékenysége csakúgy, mint azoknak a rend-
szabályoknak az összessége, amelyeket a műveleti végrehajtó állománynak kell ismernie 
ahhoz, hogy a támadás elkerülhető legyen, vagy ha az már bekövetkezett, a lehető legkisebb 
veszteséggel járjon. e pillér feladatrendszerét műveletek végrehajtása előtt tervezni kell a 
műveleti terv (oPlaN) szerves részeként. a fenyegetettség mértékétől és típusától függően 
szerepelhet akár a terv fő részében (végrehajtás), akár részeiben, mellékletekben, pl.: „erők 
megóvása” vagy „eod-Iedd-támogatás”. [1]

az „attack the Network”, azaz a „hálózatellenes műveletek” pillér a tervezők, a had-
műveleti és a stratégiai döntés-előkészítők szintjén jelenik meg, és elsődleges célja, hogy az 
Ied-hálózat tevékenységét megelőzze, a hálózatot megbontsa, megakadályozva ezzel, hogy a 
robbanóeszközöket egyáltalán legyártsák vagy elhelyezzék. a nemzeti kontingens tevékeny-
ségének műveleti területen gátat szabhat egy gyenge mandátum (pl. biztonság és megsegítés) 
vagy szigorú nemzeti korlátozások érvényesítése, hiszen ezekben az esetekben pont azok a 
feladatok nem végezhetők el (ujjlenyomatok és retinafotók gyűjtése a támadások helyszínén, 
járőrtevékenység specifikusan Ied-komponensek felkutatása céljából, felderítési és hírszerző 
információk cseréje és megosztása), amelyek hosszabb távon akadályoznák a hálózat működését 
és biztosítanák a műveleti terület Ied-mentességét. [2]

a „Prepare the Force”, azaz a „készítsd fel a haderőt” pillér átível a haderő és a had-
viselés szintjein, hiszen a harcászati szinttől a stratégiai szintig minden katonát fel kell 
készíteni arra a fenyegetésre, amely Irakban és afganisztánban a legtöbb áldozatot szedte, 
akár a szövetséges erőket, akár a polgári, civil lakosságot számoljuk. a felkészítés és a 
kiképzés értelemszerűen igazodik a nemzeti kontingens műveleten történő szerepvállalá-
sához, feladataihoz, a veszélyeztetettség fajtájához és mértékéhez. a megfelelő, specifikus 
felkészítés nem csak a végrehajtó állomány, hanem az ő feladataikat tervező törzs részére 
is kiemelten fontos! [1]

2. melléklet
Az IED-ek osztályozása
Az alkalmazás módja szerint

a) Kézzel telepített. kézzel elhelyezett vagy hajított eszköz azzal a céllal, hogy egy adott 
helyszínt (vagy a helyszínen tartózkodó személyeket) támadja azonnal vagy a célszemélyek 
beérkezésekor.

b) Járműre telepített. a járműves telepítésű Ied bármilyen, forgalomban közlekedő járműre 
telepíthető. ez a csoport magában foglalja az autókra, teherautókra, kerékpárokra, motorkerék-
párokra, hajókra, repülőgépekre vagy kezelő nélküli, irányított eszközökre szerelt Ied-eket.

c) Kilőtt/röppályára állított. ezeket az eszközöket olyankor használják, amikor a célob-
jektum vagy célszemély erősen védett és bármely más támadási forma nehezen kivitelezhető. 
a robbanóeszközök kilőhetők aknavetőből, rakétahajtással vagy más módon. Néhány eset-
ben az eszköz maga hagyományos lőszer, célba juttatása azonban nem rendeltetésszerűen 
történik. robbanhat becsapódáskor vagy időzítéssel.

39 Improvised explosive device defeat Team – különlegesen képzett tűzszerészek, akik az adattárakban nem 
szereplő, nem ismert robbanóeszközöket semmisítik meg vagy mentesítik annak érdekében, hogy a hatásta-
lanított robbanóeszközöket laboratóriumi körülmények között tanulmányozhassák. ennek célja, hogy azono-
sítható legyen, hol készültek az egyes komponensek, milyen technológiával és mely országban. ez elősegíti 
a nyomozati munkát és a megelőzést. az Iedd Team tűzszerészeit a brit haderőben aTo-nak (ammunition 
technician officer) is nevezik.
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d) Személyre telepített. az ilyen jellegű eszközök személyre (vagy állatra) vannak tele-
pítve, mellény, öv, heveder, hátizsák vagy más, ilyen célra kialakított felszerelés/ruhadarab 
formájában. ezek a cikkek hordozzák az Ied-ek indító- és robbanóelemeit, ugyanakkor rejtik 
és álcázzák is a robbanóeszközt. a személyre telepített Ied-et általában a viselője hozza 
működésbe, de indítható más személy által is (az indítómechanizmust általában duplikálják).

Az indítás módja szerint
a) Távindítású. a távindítású Ied esetén bizonyos távolság van a robbanótöltet és az in-
dítószerkezet között annak érdekében, hogy az elműködtető személy pontosan meg tudja 
határozni az indítás idejét a legnagyobb pusztító hatás elérése érdekében. Habár a távindítás 
változatainak igen széles skálája ismert, gyakorlatilag a két leggyakrabban alkalmazott 
módszer az indítódrótos, illetve a távirányítással történő indítás.

 ●  Indítódrót. az elektromos indítódrót tartalmazza az indítókapcsolót az elműködte-
tés pontján, és az elektromos gyújtót a robbanótöltetre erősítve, amelyet a kapcsoló 
által keltett elektromos impulzus inicializál. ez a módszer egyszerű, és elektronikus 
módszerrel nem zavarható. Hátránya, hogy általában igen hosszú drótra van szük-
ség, amelyet rejteni szükséges, különben felfedi az elműködtető személy pozícióját.

 ●  Rádió-távirányítás. a rádió-távirányítású Ied indítószerkezete két fő részt tartalmaz. 
az egyik egy meghatározott rádiófrekvenciát kibocsátó adó, amely az impulzusindítást 
végzi az elműködtető oldalán. a másik egy azonos frekvenciára beállított vevőegység, 
amely az elektronikus gyújtót működteti el. a módszer gyors és biztonságos, hiszen 
az indító bárhol tartózkodhat a rádióadó hatósugarán belül fizikai kapcsolat nélkül. 
Hátránya, hogy könnyen felderíthető és zavarható.

b) Időzített. az időzített indítószerkezettel szerelt Ied biztosítja az operátor számára, 
hogy az indítás pillanatában már ne legyen a robbanás körzetében, és hogy az Ied akkor 
robbanjon, amikor a célszemély a robbanóeszköz közelébe ér. az időzítő lehet elektronikus, 
mechanikus, de ismertek kémiai vagy égést késleltető módszerek is. 

c) Áldozat által elműködtetett. az áldozat által elműködtetett Ied olyan robbanóeszköz, 
ahol az indítást a gyanútlan áldozat maga végzi el. az ilyen elven működő indítószerkeze-
tek a kapcsolók nagyon széles tárházát vonultatják fel, lehetnek többek között: nyomásra, 
nyomás megszüntetésére, aktív vagy passzív infravörös érzékelésre, fény érzékelésére, 
hangérzékelésre, mechanikai hatásra (botlódrót, mozdítás, törés) vagy kémiai reakcióra 
inicializáló kapcsolók. 

Komplex támadás. a fenti kategóriák bármelyike kombinálható másodlagos, harmad-
lagos vagy negyedleges Ied alkalmazásával, valamint más fegyverek támogatásával annak 
érdekében, hogy komplex támadás kerüljön végrehajtásra. a komplex módszer nagyon 
gyakran az első Ied-támadásra reagáló erők vagy mentőcsoportok ellen irányul, és sajnos 
gyakran katasztrofális kimenetelű. [1, 2]
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Bárány zoltán ezredes: 

A hAdműVeleTi sziNTeN VégrehAjTOTT 
műVeleTTerVezés FOlyAmATA1

a XX. század végén és a XXI. század első évtizedében bekövetkezett konfliktusok jellem-
zőinek elemzése nyomán prognosztizálható, hogy a magyar Honvédséget (a továbbiakban: 
mH) – háborús vagy válságkezelő műveletek során – olyan feladatokba vonják be, ame-
lyekben többnemzeti erők részeként bonyolult, a civil, gazdasági, vallási és egyéb entitások 
hatása nyomán állandóan módosuló műveleti környezetben kell feladatait megoldania. 
ezek eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a szövetségeseinkkel és a műveleti 
környezetre hatással bíró egyéb együttműködőkkel közösen végrehajtott művelettervezés.

az összhaderőnemi többnemzeti környezetben végrehajtott átfogó megközelítésű 
művelettervezés rendkívül komplex és erőforrás-igényes feladat. a művelettervezés az 
összes műveleti vezetési szinten, azok szoros együttműködésében zajlik. a stratégiai szint 
feladata a politikai stratégiai szint – politikai célkitűzésekkel és elérendő véghelyzetekkel 
meghatározott – katonai feladatainak átfordítása a Honvéd vezérkar főnökének tervezési 
direktívájára, illetve a szükséges erőforrások előteremtése. ezzel párhuzamosan, a hadmű-
veleti szintű tervezésre kijelölt törzs feladata egy egységes és összefogott hadműveleti terv 
elkészítése, melynek célja a stratégiai célkitűzések megvalósítása a rendelkezésre bocsájtott 
erőforrások leghatékonyabb felhasználása mellett.

a hadműveleti szintű parancsnokságnak számos, a saját befolyásolási körébe csak 
korlátozottan, vagy egyáltalán nem tartozó tényezők által befolyásolt környezetben kell 
végrehajtania feladatait. Ilyen tényezők például a közvélemény nyomása, a média jelenléte 
és befolyása, a civil lakosság jelenléte által kialakuló korlátozások, valamint az ellenség 
tevékenysége következtében kialakuló körülmények. ennek doktrinális leképezése a NaTo 
„átfogó művelettervezési direktíva” (Comprehensive operations Planning directive, a 
továbbiakban CoPd), mely jelenleg szövetséges környezetben a tervezés alapját képezi. a 
CoPd-t az mH már alkalmazásba vette, a törzsmunkát szabályozó ált-4/457 magyar Hon-
védség Törzsszolgálati Szakutasítást (továbbiakban TSzSz) azzal összhangban készítette el. 

mind az mH Összhaderőnemi Parancsnokságon (továbbiakban mH ÖHP), mind a Nem-
zeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karán (a továbbiakban Nke 
HHk) felmerült az igény a TSzSz-ben rögzített hadműveleti szintű művelettervezési eljárások 
részletesebb kibontására, illetve módszerek rendelkezésre bocsátására a végrehajtáshoz. 
mindez elengedhetetlen az mH törzstisztjeinek a nemzeti vagy nemzetközi környezetben 
végrehajtott műveletek hadműveleti szintű megtervezésére való felkészítéséhez. az Nke 
HHk felkérése nyomán készült el „a hadműveleti szinten végrehajtott művelettervezés 
folyamata” című tanulmány, amely európai uniós pályázat keretében valósult meg.

jelen cikk ennek a tanulmánynak egy rövidített és egyszerűsített változata, melynek 
célja bemutatni a CoPd honosításában elért eredményeket, illetve demonstrálni a tanulmány  
 

1 „kritikus infrastruktúra védelmi kutatások.” TámoP-4.2.1.B-11/2/kmr-2011-0001. a projekt az európai 
Unió támogatásával, az európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg. (The project was realised 
through the assistance of the european Union, with the co-financing of the european Social Fund.) 
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által feldolgozott témaköröket. Írásom nyelvezete – a téma jellegéből adódóan – erősen 
szakmai, és feltételezi az ált-4/457 magyar Honvédség Törzsszolgálati Szakutasításban 
alkalmazott terminológia ismeretét. 

A művelettervezés oktatása

a művelettervezés oktatása az összhaderőnemi törzsekben szolgáló tisztek (őrnagy és 
afeletti rendfokozat), zászlósok, illetve az alárendelt alakulatok vezető állománya számára 
szükséges. a felkészítés több szinten és területen, több módon valósulhat meg.

az oktatás első szintje a művelettervezői tanfolyam, amely intézményi keretek között 
felkészült és tapasztalatokkal rendelkező tanári állománnyal oktatja a hallgatókat. a tanfo-
lyam tulajdonképpen gyakorlati példák megoldásának sorozataként jellemezhető, melyet a 
feladatra felkészítő elméleti foglalkozások kötnek össze. a példákat előre meghatározott és 
kidolgozott műveleti helyzet (szcenárió) fogja össze, és egyenkénti megoldásuk végigviszi 
a hallgatókat egy adott művelettervezési feladat összes fázisán. 

a tanfolyam során a hallgatók az összhaderőnemi művelettervező csoportnak (a további-
akban ÖmTCS) megfelelő tervező csoportokba szerveződnek, és tevékenységüket mentorok 
segítik. a tanfolyam főbb eseményeit a TSzSz szerinti törzsértekezletek és a hadijáték 
jelentik, melyekre – a hitelesség biztosítása céljából – célszerű meghívni egy hadműveleti 
szintű vezetőt (korábbi vezetőt). az adott fázis végén annak eredményeit értékelni kell, 
majd a következő fázist már javított kiinduló alappal kell megkezdeni.

a tanfolyamokon megszerzett tudást a hadműveleti szintű parancsnokság parancsnoki 
és törzsvezetési felkészítési foglalkozásain tovább kell mélyíteni. rendkívül fontos az ön-
képzés, a vonatkozó szabályozók és módszerek egyéni tanulmányozása, ismerete, erre az 
időt és a szakirodalmat a felkészítendők részére biztosítani kell. 

az ÖmTCS sikeres tevékenysége a funkcionális szakértők munkáján alapszik, ezért 
az ő felkészítésük kulcsfontosságú, erre főnökségenként külön-külön szakfelkészítéseket 
szerveznek. a havi rendszerességgel levezetett törzsfelkészítési foglalkozásokon oktatni kell 
a műveleti tervezés rendjét, fogásait; valós feladatokat szükséges megtervezni, illetve fel 
kell dolgozni a végrehajtott gyakorlatok tapasztalatait. évente legalább egyszer (hadműveleti 
szintű) törzsgyakorlás keretében egy hadműveleti feladat megtervezésével gyakoroltatni 
kell az ÖmTCS állományát, célszerű változatban a megtervezett feladat végrehajtásának 
gyakorlásával egybekötve. mind az oktatás, mind a felkészítés során rendkívül fontos a 

1. ábra. a műveleti vezetés funkciói 
(Szerkesztette a szerző)
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gyakorlati feladatok magas aránya; minden témakör oktatását gyakorlással, röpfeladat 
megoldásával kell zárni. 

a törzseket győzni kell megtanítani, ezért a törzsgyakorlások feladatait addig kell 
ismételtetni, amíg azok végeredménye sikeres nem lesz.

A művelettervezés

a műveleti tervezés a műveleti vezetés négy funkciójának egyike. végrehajtását megelőzi 
az elemzés, mely a kialakult helyzet felmérésével, rögzítésével kiindulási alapot szolgáltat 
a tervezéshez. a tervezést a végrehajtás követi, melyet a vezetés és a koordináció funkciók 
alkalmazásával végez a műveleti vezetési rendszer.

a CoPd a műveleti tervezést mind stratégiai, mind hadműveleti szinten hat fázisra 
bontja; a két szint feladatai szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 

a harcászati szintű tervezés a TSzSz-ben rögzített módon szorosan követi a folyamatot, 
habár annak kialakításához – mivel harcászati szinten nincs NaTo-doktrína kidolgozva – az 
amerikai fegyveres erők által alkalmazott katonai döntéshozatali eljárás (military decision 
making Process, a továbbiakban mdmP) szolgáltatta az alapot.

a stratégiai és hadműveleti tervezés kapcsolatában az egyik legfontosabb tényező, hogy 
– a tervezésre rendelkezésre álló idő és az erőforrások leghatékonyabb kihasználása céljából 
– közel egy időben folyik. a tervezés lehet párhuzamos, összetartó vagy együttműködő. a 
párhuzamos tervezésnél a különböző szintű törzsek a műveleti tervezés azonos szakaszát 
hajtják végre, azonban a másik szinttől függetlenül, egymással csak bizonyos pontokon 
egyeztetve. az összetartó tervezés esetén a folyamat előrehaladtával hangolják össze egyre 
szorosabban a terveket. az együttműködő tervezésnél a különböző szintek állandó informá-
ció-megosztás mellett, szoros egyeztetésekkel hajtják végre a tervezés folyamatát. az utóbbi 
a preferált tervezési fajta, azonban, mint az ábrán látható, ennél nagy az információcsere 
igénye, ezért alkalmazásának feltétele a közös számítógépes művelettervező rendszer és a 
valós idejű megosztott adatbázis, amelyek még csak kevés szervezetnél állnak rendelkezésre.

a műveletekkel kapcsolatos döntéseket az összhaderőnemi parancsnok (a továbbiakban: 
parancsnok) egyszemélyben hozza meg, ezek előkészítésében azonban nagymértékben tá-
maszkodik a törzsére, valamint az alárendelt parancsnokokra. ezen személyek, csoportok 
képzettsége és összekovácsoltsága alapvetően befolyásolja a tervezési folyamatot. 

Hasonlóan kulcsfontosságú tényező a tervezésre rendelkezésre álló idő, melynek meg-
felelő elosztása a tervezés fázisai között létfontosságú. az elosztásban a fő rendező elv, 
hogy a meghatározott idő biztosítsa:

2. ábra a tervezési együtt-
működések fajtái (Szerkesz-
tette a szerző)
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 ● a parancsnok részére a kialakult helyzet és a feladat megértését; 
 ● a végrehajtók felé az érthető feladatszabást; 
 ● valamint az alárendeltek számára szükséges saját tervezési, szervezési és felkészülési 

időt, végső soron a feladat időben és a sikert biztosító módon történő megkezdését.
a tervezés – habár szabályozott, logikusan felépített, előre meghatározott és begyako-

rolt – nem mechanikus folyamat. végrehajtásában nagy szerepet játszik a koncepcionális 
gondolkodás, a tapasztalat, az intuíció; legalább annyira fontos a tervezők szubjektív véle-
ménye, mint az objektív adatok felhasználása.

a műveleti parancsnok számára a legnagyobb kihívás az általa megszabott feladat olyan 
műveleti tervbe foglalása, mely megfelelően közvetíti szándékát, az alárendeltek számára 
az elérendő célokat, illetve ezen célok harmonizációját, összefüggéseit. a tervezésnek az 
arra valóban hatást gyakorló tényezőkre, illetve a rendelkezésre álló képességek lehető 
leghatékonyabb felhasználására kell fókuszálnia.

a tervezés fázisokra oszlik, melyek a tervezési szintek parancsnokainak döntéseit 
támogatják a következő területeken:

 ● az átfogó és összhaderőnemi műveleti kép kialakítása és fenntartása a potenciális 
műveleti területekről.

 ● Hozzájárulás a katonai válaszlehetőségek stratégiai opcióinak kidolgozásához az 
átfogó megközelítés jegyében.

 ● a műveleti szintű küldetések és végrehajtandó feladatok meghatározása.
 ● a művelet architektúrájának kialakítása a hadműveleti célok, a műveleti vonal és a 

döntő pontok meghatározásával.
 ● műveleti tervek kidolgozása a stratégiai célok és az elérendő végállapot elérésére.
 ● a műveletek végrehajtásához szükséges erők készenlétének fokozása és felkészítése.
 ● a műveletek végrehajtásának összhaderőnemi, valamint a külső katonai és nem 

katonai együttműködőkkel összehangolt vezetése.
 ● a műveletek eredményeinek követése, értékelése a műveleti architektúra végrehaj-

tásában.
 ● Hadműveleti ajánlások összeállítása a tervek felülvizsgálatában a műveleti térben 

beálló változások követése érdekében.
 ● a műveletek befejezése vagy átadása.

A tervezés végrehajtói

a műveleti tervezés fő végrehajtó szerve hadműveleti szinten a vezetési pont főnökségeinek 
állományából megalakított ÖmTCS. a csoportot hadműveleti tervezőkből és a haderőnemek, 
fegyvernemek és szakcsapatok funkcionális szakértőiből állítják össze, melyet az átfogó 
megközelítés alkalmazásához szükséges területek szakértőivel (PIkTIg2) egészítenek ki. 
az ÖmTCS csak egy a vezetési pontok munkacsoportjai közül (pl. hatástervező, célkezelő, 
erők védelme, hatáselemző, info ops, műveleti központ stb. munkacsoportok), feladatát 
a többivel szoros együttműködésben, gyakran a szakértői állományon „osztozva” hajtja 
végre. a munkacsoportok munkáját a koordinációs munkacsoport hangolja össze, melyet 
a törzsfőnök vezet és a vezetési pont főnökségeinek főnökei alkotnak. 

2 a CoPd szerint a politikai, információs, katonai, társadalmi, infrastrukturális, gazdasági területek az átfogó 
megközelítésű tervezés legfőbb együttműködési területei.
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magát a tervezést a parancsnok vezeti, az irányítás jogát leadva a törzsfőnöknek vagy 
az általa kiválasztott helyettesnek.

az ÖmTCS tervezőcsoportokból épül fel. a csoportok többféleképpen állíthatók össze; 
megalakításuk a rendelkezésre álló személyi állomány létszámától, összetételétől, illetve a 
feldolgozandó feladat jellegétől függ. minimálisan a kidolgozandó cselekvési változatok-
nak (a továbbiakban CSv) megfelelő számú tervezőcsoportot kell létrehozni, kiegészítve 
egy zÖld (PIkTIg) és egy PIroS (a szemben álló felet játszó) szakértői csoporttal. az 
ÖmTCS ideális felépítését a következőkben ismertetem.

KÉK 1 tervezőcsoport

Feladata a saját és baráti erők helyzetének elemzése, feladatainak tervezése egy kijelölt CSv 
érdekében, a stratégiai érdekeltségi terület (SéT) adatbázis megfelelő részeinek feltöltése, 
a műveleti architektúra és műveleti terv vonatkozó részeinek elkészítése. 

Tagjai: tervezőcsoport-vezető; hadműveleti tervező (opcionális); hatástervező tiszt; műve-
letvezetés tervezőtiszt; szárazföldi manővertervező tiszt; műszaki tervezőtiszt; atom-vegyi-
biológiai védelemtervező tiszt; tüzér tervezőtiszt; különleges műveleti tervezőtiszt;légierő 
manővertervező tiszt; személyzeti tervezőtiszt; felderítő tervezőtiszt; logisztikai tervezőtiszt; 
elhelyezési tervezőtiszt; haditechnikai tervezőtiszt; szállító tervezőtiszt; hadtáp tervezőtiszt; 
híradó-informatikai tervezőtiszt.

KÉK 2 és KÉK 3 tervezőcsoport

Feladatuk és összetételük megegyezik a kék 1 tervezőcsoportéval.

PIROS tervezőcsoport

Feladata a szemben álló fél és szövetségesei helyzetének elemzése, lehetséges cselekvési 
változatainak kidolgozása, helyzetértékelő vázlat, felderítési terv és céllisták kidolgozása, 
SéT-adatbázis megfelelő részeinek feltöltése, a műveleti architektúra és terv vonatkozó 
részeinek elkészítése.

Tagjai:
 ● Tervezőcsoport-vezető,
 ● Hadműveleti tervezőtiszt,
 ● Felderítőtiszt,
 ● HUmINT3-tiszt,
 ● SIgINT4-tiszt,
 ● ImINT5-tiszt.

3 Human Intelligence: személyektől szerzett információkra irányuló felderítés.
4 Signal Intelligence: híradásból és adatkommunikációból szerzett adatokra vonatkozó felderítés.
5 Image Intelligence: képek feldolgozásából szerzett adatokra irányuló felderítés.
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ZÖLD tervezőcsoport

Feladata a nem katonai szereplők helyzetének elemzése, lehetséges cselekvési változatainak 
kidolgozása, kapcsolati diagram és mátrix kidolgozása, SéT-adatbázis megfelelő részeinek 
feltöltése, műveleti architektúra és terv vonatkozó részeinek elkészítése.

Tagjai: jogi referens; társadalmi referens; gazdálkodási tervezőtiszt; civil–katonai 
kapcsolatok tervezőtiszt; tájékoztató tiszt; egészségügyi tervezőtiszt.

a tervezőcsoport munkájában a tagok nem teljes időben vesznek részt, szükséges jelen-
létüket a tervezőcsoport vezetője szabályozza. a csoportban végrehajtott tevékenység mellett 
a tagok összekötő szerepet is játszanak az őket kiküldő szervezet felé. a tervezőcsoportban 
kapott feladataikat a szükséges mértékben megküldik főnökségeiknek háttérkidolgozásra. 
ezen feladatok időbeni végrehajtása a főnökségek alapvető feladata. a kis számban rendel-
kezésre álló funkcionális szakértőket össze lehet vonni a zÖld csoportba.

Írásom további részében a hadműveleti szintű tervezés fázisait ismertetem röviden, a 
végrehajtás lépéseinek részletezése nélkül.

1. fázis. A helyzetismeret kialakítása

a CoPd szerinti tervezési folyamat 1. fázisa a helyzetismeret kialakítása (a továbbiakban: 
Hik). ezt a tevékenységet mindhárom tervezési szint parancsnokságai, törzsei folyamatosan 
végzik, felhasználva a külső információs forrásokat is.6 a hadműveleti szintű parancsnokság 
szervei mind békeállapotban, mind különleges jogrend bevezetése után folyamatosan gyűjtik 
a hadműveleti környezetre vonatkozó információkat, folyamatosan naprakészen tartják az 
országvédelmi tervekben meghatározott hadműveleti területekre, egy esetleges konfliktus 
résztvevőire, illetve a saját és együttműködő erők harcképességére és alkalmazhatóságára 
vonatkozó adatbázisokat, értékelik a változó helyzetet és prognózisokat készítenek. az 
értékelések alapján a lehetséges forgatókönyveknek megfelelő hadműveleti terveket készí-
tenek, illetve előre nem látott szcenáriók kialakulása esetén korai figyelmeztetést adnak a 
döntéshozók számára. a fázis célja a helyzetismeret kialakítása és felkészülés a hadműveleti 
szintű tervezés végrehajtására.

a végrehajtás érdekében a hadműveleti szintű parancsnokság tervezőtörzset aktivál, 
melynek alapja az ÖmTCS kijelölt állománya. a tervezési információk megszerzéséhez a 
parancsnok kiadja kritikusinformáció-igényét, valamint szemrevételező csoportot küldhet ki. 
a tervezés adatai a műveleti biztonság szempontjából érzékenyek lehetnek, megszerzésük, 
elemzésük a veszélyhelyzet eszkalálódásához vezethet, ezért a folyamatba csak a legszük-
ségesebb állományt lehet bevonni, illetve alapvető fontosságú a nyilvánosság tervszerű és 
szabályozott tájékoztatása (bizonyos esetekben annak kizárása).

a helyzetismeret kialakításának feltétele a stratégiai érdekeltségi terület, illetve a had-
színtér és a műveleti terület kijelölése, melyet a stratégiai szint hajt végre.

az I. fázisban kidolgozandó dokumentumok a következők:
 ● a hadműveleti szintű parancsnok információkérelme.
 ● a fenyegetésekről és kockázatokról szóló alapvető elemzések.
 ● a kijelölt területen kialakult viszonyok, rendszerek elemzése, az azokban bekövet-

kező változások előrejelzésére.

6 más kormányzati szervek, valamint a szövetségesek keletkező adatai.
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 ● a szövetségesi és nemzeti védelmi rendszerek által kiadott jelzések és figyelmez-
tetések elemzése.

a fázis végére a végrehajtó parancsnokságnak rendelkeznie kell a SéT-ről és az 
összhaderőnemi műveleti területről (a továbbiakban ÖmT) szóló összes adattal és ismeret-
tel, mely a továbbiakban támogatja a következő feladatok elvégzését:

 ● a jelzések és figyelmeztetések összeállítása, kezdeti elemzése.
 ● a műveleti összekötő és szemrevételező csoport kijelölése, feladatainak meghatá-

rozása.
 ● az ÖmTCS kijelölése, a stratégiai elemzés-értékelés (a továbbiakban Seé), valamint 

a kvl7 a csoport által történő feldolgozásának előkészítése.
 ● a műveleti tervezés.
 ● a műveletek vezetése, szinkronizációja.
 ● Hadjáratelemzés.

A fázis végrehajtói és azok feladatai 
a helyzetismeret kialakítása, fejlesztése és fenntartása a potenciális műveleti területek 

és az azokat magukban foglaló érdekeltségi területek tekintetében minden parancsnokság 
és katonai szervezet állandó kötelessége. a SéT-et stratégiai szinten jelölik ki. egy adott 
művelet tervezésére megkezdett elemzési folyamat esetén – a tevékenység hatékony és 
időbeni végrehajtására – aktiválják az ÖmTCS szükségesnek ítélt alapállományát. az 
elemző munkában a szükséges mértékben részt vesznek a vezetési pont főnökségei is. az 
ÖmTCS-be delegált funkcionális szakértők a kidolgozási feladatokat továbbítják szerveze-
teiknek, majd kidolgozás után az eredményeket bedolgozzák az ÖmTCS által szerkesztett 
dokumentumokba. 

a hadműveleti szintű parancsnokság a helyzetismeret kialakítása érdekében kapcsolatot 
tart a stratégiai szintű tervezőcsoportokkal. Szakmai egyeztetéseket folytat stratégiai szintű 
csoportfőnökségekkel, ezen szervezeteken keresztül vagy felhatalmazás alapján közvetlenül 
a SéT vonatkozásában ismeretanyaggal, információval rendelkező kormányzati szervekkel 
és nemzetközi szervezetekkel.8

a hadműveleti szintű parancsnokság az alárendeltek felé feladatokat határoz meg, 
illetve műveleti összekötő és szemrevételező csoportot (a továbbiakban mÖSzCS) küld ki 
a szükséges adatok megszerzésére. Fő feladata a parancsnok kritikusinformáció-igényének 
(a továbbiakban PkII) feltöltése, az adatok pontosítása, a szemrevételezési tervbe foglalt 
információigények aktív eszközökkel történő kielégítése, szemrevételezések lefolytatása, 
helyi kapcsolatok keresése, kialakítása. a mÖSzCS-nek a következő területeken kell in-
formációkat gyűjtenie:

 ● szállítási kapacitások,
 ● atom-, biológiai és vegyi veszélyforrások, szükséges védelem,
 ● egészségügyi képességek, kapacitások,
 ● kritikus infrastruktúra,
 ● polgári kommunikációs rendszerek,
 ● élelmezési ellátás, rendelkezésre álló készletek,
 ● polgári válságkezelési képességek, kapacitások,

7 katonai válaszlehetőségek.
8 katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, alkotmányvédelmi Hivatal, országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 

NaTo, eU, eNSz, eBeSz, illetve egyéb, a műveleti környezetről információval bíró, vagy arra hatást gyakorló 
befolyásoló szervezetek.
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 ● bevonható ipari gyártási képességek, kapacitások,
 ● egyéb, a művelet végrehajtása szempontjából fontos tényezők.

a fázis végrehajtása: miután a stratégiai szint kijelölte az összhaderőnemi kötelék fele-
lősségébe tartozó SéT-et, az összhaderőnemi kötelék megkezdi a helyzetismeret fejlesztését. 

2. fázis. Hadműveleti helyzetértékelés és a lehetőségek hadműveleti 
értékelése 

a második fázis végrehajtásának kettős célja van: a stratégiai helyzet megértése mellett a 
hadműveleti szintű szakértői támogatás biztosítása a stratégiai szint katonai válaszlehető-
ségek (a továbbiakban kvl) okmányának kidolgozásához.

a hadműveleti szintű 2. fázis a stratégiai szint 2. és 3. fázisával, a kvl összeállításával 
és a válság értékelésével párhuzamosan zajlik, és maga is több lépésre oszlik. az első lépés 
a stratégiai szint előzetes intézkedésének/tervezési utasításának vételével kezdődik. ma-
gában foglalja az ÖmTCS aktiválását, összekötő tiszti csoport küldését a stratégiai szintű 
tervezőcsoportba, és a stratégiai helyzetértékelés (a továbbiakban SHé) hadműveleti szintű 
feldolgozását, elemzését. a második lépés során a hadműveleti szint végrehajtja a stratégiai 
szint által megküldött kvl véleményezését, és felterjeszti hadműveleti ajánlását. 

Feltételek 
a hadműveleti szintű 2. fázis a stratégiai helyzetértékelés korai fázisában kezdődik 

és a következő dokumentumokon alapul: a stratégiai szint előzetes intézkedése; stratégiai 
helyzetértékelés; katonai válaszlehetőségek (tervezet).

A 2. fázis során elkészítendő dokumentum(ok)
a fázis fő kimeneti dokumentuma a hadműveleti ajánlás.
A fázis célja
a stratégiai helyzetértékelés feldolgozása, valamint a kvl véleményezése. a katonai 

stratégiai célok és az azok eléréséhez szükséges műveleti követelmények, valamint az adott 
körülmények között valószínűsíthetően bevonásra kerülő képességek meghatározása. a mű-
velet sikere stratégiai előfeltételeinek megfogalmazása (beleértve a megfelelő jogi hátteret, 
információs stratégiát és a hadszíntér kijelölését). Stratégiai kockázatok azonosítása, azok 
hadműveleti következményei és a kockázatok kezelése.

A fázis végrehajtói és azok feladatai 
az SHé végrehajtásában történő részvétel, majd annak hadműveleti szintű feldolgo-

zása az ÖmTCS feladata. a kvl feldolgozását, illetve a hadműveleti ajánlás kidolgozását 
ugyanakkor – az ÖmTCS háttérmunkájára támaszkodva, annak elemzései eredményeit 
felhasználva, a tervezésben érintett szakterületek vezetőinek bevonásával – a parancsnok 
és helyettesei hajtják végre.

az ÖmTCS funkcionális szakértői folyamatosan értékelik és rendelkezésre bocsájtják 
a műveleti környezetet befolyásoló és a tervezést érintő tényezőket, következtetéseiket.

már ebben a fázisban megkezdődik az összhaderőnemi hatásértékelő munkacsoport 
(a továbbiakban ÖHm) munkája, mely a várható feladatok tekintetében elkezdi az azok 
végrehajtásában szükséges hatások jegyzékének kidolgozását, illetve képviselőjén keresztül 
az ÖmTCS és a kvl feldolgozását végrehajtó csoport részére való átadását.

Külső koordináció
a fázis fő célja a stratégiai szint előzetes tervezésének támogatása az Seé és a kvl 

feldolgozásával, véleményezésével, kiegészítésével. az összhaderőnemi kötelék normál 
esetben a saját törzsben végzett tevékenységen felül egy kiküldött összekötő csoporttal/
törzselemmel támogatja az elöljáró stratégiai tervezőcsoport (a továbbiakban STCS) munkáját.
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Hasonlóan a stratégiaihoz, a hadműveleti szint is igénybe veszi a harcászati szint szak-
értői véleményezését. a harcászati szint alatt ebben az esetben annak NaTo-ban alkalma-
zott értelmezését értjük, azaz a haderőnemi szintet. míg a közvetett haderőnemi irányítást 
alkalmazó (pl. NaTo CjTF9) esetében ez a komponens-parancsnokságok megkérdezését 
jelenti a feladatról, addig a közvetlen vezetést alkalmazó hadműveleti szintű parancsnokság 
esetében elsősorban a műveleti főnökségek bevonását jelenti. a Hadműveleti Főnökség, a 
logisztikai Főnökség, a Híradó, Felderítő és Civil–katonai kapcsolatok Főnökség rendel-
kezik az adott haderőnem minden fegyvernemének, szakcsapatának és szakalegységének 
funkcionális szakértőivel, így gyorsan véleményt tud formálni a kialakult helyzetről, illetve 
a prognosztizálható feladatról. Szükség esetén a parancsnok engedélyével a tervezésbe 
bevonhatóak az alárendelt alakulatok törzsei is. ez nagyobb pontosságot és részletességet 
tesz lehetővé, azonban lassítja a tervezést és biztonsági kockázatokat is hordozhat magában. 
akár a haderőnemek, akár az alárendeltek vesznek részt a véleményezésben, az eredmény 
a harcászati ajánlás, amelyet az időfaktor miatt nem ritkán először szóban jelentenek, majd 
írásban felterjesztenek.

3. fázis. Helyzetmegítélés

a hadműveleti szintű művelettervezés 3. fázisának, a helyzetmegítélésnek a műveleti fel-
adat, a létrehozandó műveleti hatások, a tervezést befolyásoló alapvető tényezők, valamint a 
parancsnok cselekvési és tervezési szabadságát befolyásoló korlátozások azonosítása a célja. 
a helyzetmegítélés a döntéshozatali eljárás legtöbb munkát igénylő, meghatározó része. 

a fázis a stratégiai szint tervezési utasításának vételével kezdődik, mely tartalmazza a 
műveleti terület stratégiai szintű átfogó előkészítését, a misszió részletes elemzését, vala-
mint az azt befolyásoló műveleti tényezőket, a stratégiai műveleti architektúrát, valamint a 
stratégiai szintű parancsnok előzetes szándékát. 

A fázis végrehajtásának elvárt eredménye
a fázis végére a törzs:

 ● a hatástervezés első lépését végrehajtotta, azaz az adott műveleti környezetben a 
stratégiai elérendő végállapothoz vezető célokat pontosan beazonosította;

 ● a műveleti feladatokat megértette;
 ●  a kulcsfontosságú tényezők elemzése nyomán a további elemzéseknek és tervezésnek 

alapul szolgáló műveleti követelményeket meghatározta;
 ● a főbb szereplők kritikus képességeit, kritikus igényeit, kritikus sebezhetőségeit és 

súlypontját megállapította;
 ● a cselekvési változatokhoz (továbbiakban: CSv) szükséges műveleti vonalakat, döntő 

kondíciókat kidolgozta;
 ● a parancsnok kezdeti kritikusinformáció-igényét meghatározta;
 ● a parancsok útmutatóját a CSv-k kidolgozásához kiadta;
 ● a tervezési utasítást az alárendeltek részére kiadta;
 ● a további információigények kielégítésére, a katonai erő alkalmazásának szabályai 

(a továbbiakban keaSz) és az azonnal foganatosítandó rendszabályok befogadására 
vonatkozó kérelmet a stratégiai szintre megküldte; 

 ● a műveleti architektúrát véglegesítette.

9 Combined joint Task Force: Többnemzeti összhaderőnemi műveleti kötelék.
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A fázis végrehajtása során elkészítendő dokumentumok
az ÖmTCS a fázis végrehajtása során kidolgozza:

 ● a feladatvétel törzsértekezletének anyagát.
 ● az alárendelteknek szóló előzetes intézkedéseket.
 ● a műveleti terület átfogó előkészítésének dokumentumait.
 ● a helyzetmegítélés-jelentést a parancsnok és a törzs részére.
 ● a hadműveleti tervezési utasítást az alárendeltek részére.
 ● a parancsnoki útmutatót a cselekvési változatok kidolgozására.
 ● kérelmet a stratégiai szintű azonnal foganatosítandó rendszabályokra, információigé-

nyek kielégítésére, javasolt keaSz befogadására, illetve az előzetes erőforrásigényt.

A fázis végrehajtói, azok feladatai, valamint a belső koordináció 
a 3. fázis végrehajtása a vezetési pont főnökségei és funkcionális munkacsoportjai által 

támogatott ÖmTCS feladata. a fázis rendkívül összetett és szerteágazó elemzéseket követel, 
melyek mind jelentős tervezési kapacitásokat és időt vesznek igénybe, ezért rendkívül fon-
tos a feladatok elosztása. ennek célszerű módja az elemzések, tervezési feladatok részekre 
osztása, a CSv csoportok által történő kidolgozása, majd rendszeres munkaértekezleteken 
az eredmények egyesítése. ezzel a módszerrel a terhelés elosztható, ugyanakkor az egységes 
ismeretszint fenntartható.

Külső koordináció. a stratégiai szinthez küldött összekötők biztosítják a kialakult helyzet, 
az elérendő végállapot, a célok és a szándék tervezési szintek közötti egységes értelmezését.

Alárendeltek. a műveletbe bevonandó alárendeltek összekötőinek ÖmTCS-be történő 
integrálása fokozza a funkcionális szakértelem szintjét, egyben közelíti a hadműveleti és 
harcászati szint tervezési fázisait.

Külső együttműködők. a HvkF felhatalmazása, illetve a megkötött együttműködési 
megállapodások alapján a tervezésbe közvetlenül is bevonhatók az összhaderőnemi köte-
lék hadrendjén kívüli szervezetek is. válsághelyzetek kezelésében alapvetően szükséges 
az összeköttetés felvétele a Hm társminisztériumainak műveleti vezetési elemeivel, míg a 
tárcán belül a katonai Nemzetbiztonsági Hivatal és a védelmi Hivatal támogatása kiemelt 
fontosságú. Szövetséges környezetben végrehajtott műveletek esetén elengedhetetlen az 
együttműködés a NaTo-, az eU- vagy egyéb védelmi szerződésben rögzített szervezetek 
műveleti parancsnokságaival. a feladat során folyamatosan azonosítani szükséges és figye-
lemmel kell kísérni a NaTo válságreagálási rendszerében, illetve a Nemzeti Intézkedési 
rendszerben a hadműveleti szintre háruló feladatot, és annak viszonyát más szervezetekre 
kiszabott teendőkkel, kötelezettségekkel. 

a nem kormányzati szervezetek, civil és önkéntes szerveződések képviselői – az átfogó 
megközelítés elveit alkalmazva – közvetve vagy közvetlenül szintén bevonhatóak. ezek 
körére az ÖmTCS vezetője a felderítés elleni védelem maximális figyelembevételével tesz 
javaslatot, és azt a műveleti parancsnok hagyja jóvá.

4/a fázis. A hadműveleti elgondolás kidolgozása

a hadműveleti elgondolás összeállítását és a cselekvési változatok kidolgozását a parancs-
noki útmutató alapján az ÖmTCS a kék, a zÖld, valamint a PIroS csoportokra bontva 
kezdi meg. a hadműveleti elgondolás összeállítása az STCS-vel szoros együttműködésben 
végrehajtott tevékenység, mely során az elkészülő stratégiai elgondolást magyarország 
kormánya, a hadműveleti elgondolást a HvkF részére terjesztik fel jóváhagyásra. 
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a fázis célja a küldetés teljesítésének – a parancsnok szándékának legteljesebb mér-
tékben megfelelő módon történő – megtervezése.

a hadműveleti elgondolás kidolgozását a parancsnoki útmutató áttekintésével indítja 
az ÖmTCS, majd megkezdődik a CSv-k vizsgálata. ennek során az ÖmTCS az alárendelt 
tervezők véleményét, javaslatait kikérve és felhasználva elemzi a CSv-ket, összehasonlítja 
azokat egymással, hadijátékban teszteli, majd az eredményeket jelenti a parancsnoknak. 
a parancsnok által kiválasztott CSv-t tovább finomítják, pontosítják, majd elgondolássá 
dolgozzák ki, melyet jóváhagyásra terjesztenek fel.

a fázis megkezdésének előfeltétele a jóváhagyott helyzetmegítélés és műveleti archi-
tektúra, a parancsnoki útmutató a kidolgozandó CSv-változatokkal, valamint a kiválasztás 
kritériumaival.

A végrehajtás elvárt eredménye
a fázis végére a törzs a szükséges hatások kiváltására alkalmas, térben és időben a 

főbb szereplőkkel egyeztetett műveletek tervével rendelkezik, amelyben: a megtervezett 
feladatok a műveleti nyomvonalak mentén létrehozzák a betervezett döntő kondíciókat és 
megvalósítják a kitűzött hadműveleti célokat; a műveletek végrehajtásához szükséges erők, 
eszközök, erőforrások megfelelő időben rendelkezésre állnak; a műveletek során felmerülő 
kockázatok az elfogadhatóság határain belül maradnak.

3. ábra Hadműveleti elgondolás kidolgozása (Szerkesztette a szerző)
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A fázis végrehajtása során elkészítendő dokumentumok
az ÖmTCS a fázis végrehajtása során kidolgozza: a hadműveleti elgondolást; a hatás 

alá vonandó célfajták és -kategóriák listáit; „a katonai erő alkalmazásának szabályai” 
kérelmet; az összhaderőnemi képességjegyzéket.

A parancsnoki útmutató áttekintése és a helyzetmegítélés pontosítása
a fázis végrehajtása a helyzetmegítélés során elemzett tényezők frissítésével kezdődik. 

a csoportok közösen összegzik a tervezést befolyásoló főbb tényezőket, illetve bedolgozzák 
a felterjesztett információs kérelmekre kapott válaszokat.

A hadijáték tervezése
a tervezésre rendelkezésre álló idő függvényében az ÖmTCS megtervezi a hadijáték 

végrehajtását, annak idejét, a parancsnok bevonását, a lejátszandó fázisokat és műveleteket, 
az alárendeltek és együttműködők bevonását, illetve a hadijáték típusát.10

4/b fázis. A hadműveleti terv/parancs összeállítása

a hadműveleti terv/parancs összeállítása az elgondolás jóváhagyása után azonnal megkez-
dődik. a dokumentum célja, hogy egy részletesebben kidolgozott formában – az alárendel-
tek a küldetésorientált vezetés szerinti cselekvési és döntési szabadságának meghagyása 
mellett – pontosan meghatározza a küldetés végrehajtásában résztvevők feladatait, azok 
együttműködését, a végrehajtás rendjét, beleértve a csapatok telepítésének, alkalmazásának 
és fenntartásának módjait.

a hadműveleti terv/parancs összeállítása összhaderőnemileg összehangolt módon, 
a vezetési pont főnökségeinek és funkcionális munkacsoportjainak közös munkájával 
jön létre, melyet az ÖmTCS fog össze, mint fő kidolgozó. a munka egyenletes elosztása 
érdekében célszerű elosztani a hadműveleti terv/parancs fő részfejezeteit és mellékleteit a 
tervezőcsoportok között. a tervezőcsoport funkcionális szakértői mint összekötők is sze-
repet játszanak a saját szervezeti elemük felé, átadva a kidolgozási feladatokat, majd annak 
eredményeit bedolgozva a dokumentumba. Ugyanakkor az alárendeltek párhuzamos vagy 
együttműködő tervezése garantálja a tervek harmonizációját és időbeniségét.

NaTo-/eU-műveletekben történő részvétel tervezése esetén, az 5. fázis végrehajtásá-
nak időszakában több – a nemzetközi elöljáró törzsekkel történő – együttműködési feladat 
is jelentkezhet:

 – a NaTo-erő aktiválási parancsának vétele a Nemzetközi összhaderőnemi képes-
ségjegyzék feltöltésére.

 – részvétel az erőgeneráló konferenciákon.
 – a Összhaderőnemi követelménylista tervezetének vétele, feldolgozása.
 – az aktivizációs kérelem vétele és megválaszolása az erők készenléte jelentés se-
gítségével.

 – részvétel a stratégiai szállítási terv összeállításában. a stratégiai szint a hadműveleti 
szintű parancsnokság szakértői bevonásával kijelöli a hadműveleti terület belépési 
pontjait, az erők telepítéséhez felhasználható közúti, vasúti, légi csomópontokat, ki-
kötőket, illetve meghatározza a rendelkezésre álló stratégiai szállítási kapacitásokat, 
azok elosztását, illetve a szállítás fázisainak határidőit.

 – a befogadó nemzeti támogatás szerződéseinek megkötése. a hadműveleti szint 
részt vesz a szerződések előkészítésében, összeállítva a befogadó nemzeti támogatás 

10 Szimulációs térben vagy térképen levezetett törzsgyakorlat, a végrehajtók tevékenységének összeolvasása.
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kérelmet, majd az mÖSzCS segítségével megkezdi a szerződések alkalmazásának 
előkészítését.

 – a katonai erő alkalmazása előírásainak áttekintése, annak végrehajtási rendszabá-
lyainak kialakítása.

 – a stratégiai információs és kommunikációs stratégia (továbbiakban STraTCom) 
kialakítása. a STraTCom közvetlenül befolyásolhatja a műveleteket, illetve annak 
végrehajtásának egy része a hadműveleti szintre hárul, ezért a hadműveleti szintet 
bevonják annak kialakításába, illetve a végrehajtás koordinációjába.

 – a hadműveleti parancs összeállításában aktívan részt vesznek az összhaderőnemi 
műveleti központ (a továbbiakban: ÖmvkP) és a hatásértékelő főnökség ÖmTCS-be 
delegált szakemberei, megszervezik és előkészítik annak aktiválását és saját szerve-
zeteik részére történő átadását.

a hadműveleti terv kidolgozási fázisának eredménye hadműveleti terv vagy hadműve-
letparancs kiadása lehet. az előbbi egy jövőben végrehajtandó tevékenységet tervez, melyben 
a végrehajtók csak képességeikben, az idők csak tartamukban vannak meghatározva, egy 
csak hozzávetőlegesen megjelölt területen. az utóbbit adják ki, ha az abban foglaltakat 
azonnal végre kell hajtani, ezért ez tartalmazza a végrehajtók pontos megnevezését, illetve 
a végrehajtás helyét és idejét. az általános műveleti tervek mellett léteznek vésztervek, 
elágazó tervek, illetve állandó műveleti tervek is.

A hadműveleti terv/parancs összeállításának megkezdése

a hadműveleti terv/parancs összeállítása egy ÖmTCS-értekezlet megtartásával kezdődik, 
ahol az ÖmTCS-vezető tájékoztatja a tervezőállományt az elgondolás elfogadásáról, az 
abban az elöljáró által elrendelt változásokról, a hadműveleti terv kidolgozásának rendjéről, 
a rendelkezésre álló erőről, annak elosztásáról, a stratégiai tervezés helyzetéről. 

a hadműveleti tervnek/parancsnak az időpontok meghatározásánál ki kell térnie a 
következőkre:

 ● a tervezetek és a végső változat elkészítésének ideje;
 ● a tervezetek és a végső változat köröztetésére biztosított idő;
 ● az alárendeltekkel és az ÖmTCS-vel történő egyeztetések időpontjai;
 ● a hadműveleti terv/parancs kidolgozásának határideje.

a hadműveleti terv/parancs kidolgozása során a kidolgozók felhasználják az addig 
összeállított és jóváhagyott terveket, elgondolásokat, azokra építve a funkcionális szakértők 
teljes részletességgel kidolgozzák a szakterületeknek megfelelő pontokat és mellékleteket. 

ennek során részletesen rögzítik:
 ● a kialakult helyzetet az időközben beállt változásokkal együtt; az erők összetételét, 

alkalmazásának pontos módját, a közöttük szükséges együttműködés rendjét;
 ● a vezetés elemeit és pontos rendjét;
 ● az erők felkészülésének és a harcképesség fenntartásának rendszabályait; az erők 

telepítésének rendjét;
 ● az erők megóvásának rendszabályait.

a fő rész elkészítése mellett kidolgozzák a parancs mellékleteit is, melyek részleteiben 
meghatározzák a funkcionális területek működési rendjét a műveletek során. a mellékletek 
jegyzékét a TSzSz rögzíti.
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A parancs átadása végrehajtásra, illetve a terv átadása aktiválásra

a hadműveleti tervet (parancsot) elkészülte után a parancsnok jóváhagyja, végrehajtásra 
átadja az ÖmvkP-nak, kihirdetik az alárendeltek részére, illetve megküldik az elöljárónak. 
az átadást/kihirdetést parancs/jelentés keretében hajtják végre, melyet az ÖmTCS szervez. 
a jelentés a műveleti terv/parancs pontjai szerint épül fel, és a funkcionális szakértők jelentik 
a szükséges részletességgel azok tartalmát.

5. fázis. A tervek végrehajtása, időszakos felülvizsgálata

a hadműveleti szintű tervezés 5. fázisa párhuzamosan folyik a stratégiai, illetve a harcászati 
szint 5. fázisával. ekkor már a műveleti vezetésben a végrehajtásé és koordinációé a fősze-
rep, a tervezők ekkor a műveletek követését, elemzését hajtják végre. a végrehajtás alatt 
álló parancsokat, illetve a még nem aktivált terveket a hadműveleti szintű parancsnokság a 
parancsban, illetve a tervben meghatározott periodikussággal felülvizsgálja.

a végrehajtás alatt álló parancsok esetében a felülvizsgálatot a hatástervező és -elemző 
főnökség végzi. a felülvizsgálat eszköze a hatásértékelés.

Hatásértékelés

a hatásértékelés célja annak meghatározása, hogy az adott tevékenységek elérték-e a tervezett 
hatásokat, illetve azok létrehozták-e a műveleti architektúrában betervezett kondíciókat.  
a hatásértékelés kiterjed az ellenségre kifejtett hatások mellett a saját erőkre, a szövetsé-
gesekre és az egyéb résztvevőkre gyakorolt hatásokra is. 

az értékelés általánosságban három területet vizsgál:
A tevékenység sikerességének mérése
a tevékenység sikerének mérése egy adott feladat végrehajtásának a vizsgálata, és azt 

értékeli, hogy a tevékenység terveknek megfelelően lett-e végrehajtva.
A tevékenység hatásosságának mérése
a hatásosság mérése a hatás kivitelezésének a vizsgálata, melyben megállapítják, hogy 

a sikeresen végrehajtott tevékenység kiváltotta-e a tervekben előre megtervezett hatást.
Művelet sikerességének mérése
a művelet sikerességének mérése a műveleteknek a műveleti végcél felé való közeledé-

sének mértékét állapítja meg a műveleti architektúrában, objektív és szubjektív megítélések 
felhasználásával. Célja annak megválaszolása, hogy a tevékenységek által kiváltott hatások 
és az azok által kialakított kondíciók a műveleti nyomvonalak mentén valóban a hadműveleti 
célok elérését eredményezik-e majd. 

az értékelés megmutatja, hogy a haderőnemek, az együttműködők a meghatározott 
arányban veszik-e ki feladataikat a műveletekből, a terveknek megfelelően alakítják-e ki a 
nekik kiszabott kondíciókat. megmutatja azt is, hogy van-e olyan kritikus eltérés a tervtől, 
amely szükségessé teszi vésztervek, illetve követő tervek elkészítését, illetve aktiválását.

a tervek/parancsok felülvizsgálata során feltárt hiányosságok és felmerült lehetőségek 
kezelésére, kihasználására a hadműveleti szintű parancsnokság kisebb eltérések esetén 
kiegészítő harcintézkedést, nagyobb eltérés esetén parancs- vagy tervmódosítást ad ki.

amennyiben a hadműveleti helyzet olyan mértékben megváltozik, hogy az elrendelt 
tevékenységek további módosításával sem érhető el az elöljáró szándéka, a tervet/parancsot 
visszavonják, és új műveleti tervezést rendelnek el.
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a még nem aktivált terveket a hadműveleti terv kijelölt tervező főtisztje naprakészen 
tartja, a hadműveleti helyzet változásait követve szükség szerint az ÖmTCS összehívásával 
felülvizsgálja, aktualizálja.

6. fázis. A küldetés lezárása, a feladatok átadása

egy adott küldetés hadműveleti szinten a feladatok átadásával végződik. akár elérte a 
művelet a kitűzött végcélját, akár az csak részben történt meg, a műveletek végrehajtója 
befejezi a saját tevékenységét, és a további feladatokat átadja. Ideális esetben ez a kitűzött 
végállapot teljes elérése, a kapott feladatok maradéktalan végrehajtása után történik. ebben 
az esetben a műveleteket végrehajtó katonai szereplő más, általában civil szereplőnek adja 
át a kialakított helyzet fenntartásának feladatait. ez a szereplő jellemzően az adott állam 
közigazgatási apparátusa, fegyveres ereje, rendfenntartó szerve. amennyiben a küldetés 
végrehajtása a rendelkezésre álló időben, térben vagy a rendelkezésre álló erőforrásokkal 
nem volt teljes mértékben megvalósítható, a további feladatok végrehajtását a katonai szer-
vezet más, a műveletek folytatására kijelölt erőknek átadja. ez lehet egy, a miénket leváltó 
katonai erő, az eNSz vagy az eU egyik kijelölt szervezete vagy más, a válság végleges 
rendezésére képes szervezet.

a küldetés lezárása, a további feladatok megtervezése ismét az ÖmTCS feladata. 

FelHaSzNálT Irodalom

ajP 01 d allied joint doctrine 
ajP 3 allied joint operations September 2002.
SHaPe: NaTo Comprehensive operations Planning directive. Supreme Headquarters allied Powers 

europe, mons, Belgium, 2010. http://info.publicintelligence.net/NaTo-CoPd.pdf (letöltés 
ideje: 2012. november 13.)

4. ábra. a küldetés lezárása, a feladatok átadása (Szer-
kesztette a szerző)
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a magyar Honvédség Törzsszolgálati Szakutasítása. ált-4/457, a Honvéd vezérkar Hadműve-
leti Csoportfőnökség kiadványa, hatályba léptette a Honvéd vezérkar főnökének 358/2012.  
(Hk 1/2013.) HvkF szakutasítása.

a cikkben felhasznált rövidítések jegyzéke:
CjTF Combined joint Task Force
CoPd Comprehensive operations Planning directive
CSv cselekvési változatok
Hik helyzetismeret kialakítása
HUmINT Human Intelligence
ImINT Image Intelligence
keaSz katonai erő alkalmazásának szabályai
kvl katonai válaszlehetőségek
mdmP military decision making Process
mH magyar Honvédség
mH ÖHP mH Összhaderőnemi Parancsnokság
mÖSzCS műveleti összekötő és szemrevételező csoport
Nke HHk Nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kar
ÖHm összhaderőnemi hatásértékelő munkacsoport
ÖmT összhaderőnemi műveleti terület
ÖmTCS összhaderőnemi művelettervező csoport
ÖmvkP összhaderőnemi műveleti központ
PIkTIg politikai, információs, katonai, társadalmi, infrastrukturális, gazdasági
PkII parancsnok kritikusinformáció-igénye
Seé stratégiai elemzés-értékelés
SéT stratégiai érdekeltségi terület
SHé stratégiai helyzetértékelés
SIgINT Signal Intelligence
STCS stratégiai tervezőcsoport
STraTCom stratégiai információs és kommunikációs stratégia
TSzSz Törzsszolgálati Szakutasítás
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suha györgy: 

mélyülő Válság kÖzép‐AFrikáBAN AVAgy 
A FrANçAFrique‐pOliTikA kudArCA?

A tanulmány áttekinti azt a sajátos francia politikai eszközrendszert és módszertant, amelyet 
összefoglalóan „Françafrique”-nak neveznek, és amely Franciaország volt afrikai gyar-
matainak gazdasági-társadalmi és katonai függőségét jelenti. Ez a mindenkori államfőhöz 
köthető döntéshozók segítségével megvalósított, korrupciótól, visszaélésektől sem mentes 
(vö. „Mafiafrique”), burkoltan diktatórikus, bilaterális szemlélet – bár függetlenségük 
megszerzése óta végigkíséri a szubszaharai térség frankofón országait – láthatóan átala-
kulóban van, súlya, jelentősége háttérbe szorul. Franciaország nagyhatalmi pozíciójának 
gyengülése, a gazdasági függőség minden áron történő megőrzése sajátos állapothoz 
vezetett. Valószínűleg ennek a folyamatnak az egyik lehetséges következménye a Közép-
afrikai Köztársaságban zajló fegyveres krízis, amely nemcsak az ország, de a térség, sőt 
a kontinens egészének biztonságát is veszélyezteti. Első közelítésben a polgárháború az 
iszlám Seleka és a keresztény Anti-Balaka milíciák konfliktusa, de az okok vizsgálata ennél 
komplexebb megközelítést igényel, beleértve a mindenkori francia kormányok szerepének 
és geopolitikai felelősségének a vizsgálatát is.

egy évtizede, a 2004-es elefántcsontparti krízis során vált kézzelfoghatóvá a francia közvé-
lemény számára, hogy valami visszafordíthatatlan folyamat indult el afrika és Franciaország 
kapcsolatrendszerében. az évszázados történelmi kötődés, tucatnyi francia nyelvű állam 
és a párizsi kormány mindig kiemelt figyelme a fekete kontinens ügyeire mintha egy csa-
pásra megszűnt volna. gyengülnek a francia pozíciók afrikában, adta hírül a nemzetközi 
sajtó. „Az elefántcsontparti krízis következményei a Bastille lerombolásának az Ancien 
Régime-re mért hatásaival vethetők össze” – olvasható antoine glaser és Stephen Smith 
nagy sikerű könyvében.1 

Franciaország tényleg elvesztette afrikát? erre a kérdésre ismételten válaszokat ke-
res a nemzetközi közösség, különösen annak apropóján, hogy a sokat szenvedett, szintén 
frankofón közép-afrikai köztársaságból ismét szörnyű hírek érkeznek. 

a politikai folyamat összetettsége ugyanakkor nem nélkülözi az emóciókra, a francia 
külpolitikai attitűd különleges jellegére utaló, néha talán illogikus elemeket. már a fogalom 
önmaga is nyelvi lelemény, a „Françafrique” ugyanis többet jelent, mint a volt gyarmatokból 
álló, ma független afrikai országok földrajzi csoportját, az elnevezés valójában a francia 
diplomácia afrikai mozgásterét jellemzi, azt a sajátos, se veled, se nélküled viszonyt, 
amely pontosan meghatározza a partnerek politikai, gazdasági függőségét Párizstól.2 ez 
a sajátos kötődés, nyelvi azonosságon és kulturális integráción alapuló kényszerházasság 
mindig magában hordozta a konfliktusok lehetőségét. de gaulle tábornok híres kérdését 
ma is sokszor idézik a francia diplomácia képviselői: „Az egykor tőlünk függő országok 

1 glaser, a., Smith, S.: Comment la France a perdu l’afrique? Callman-lévy, Paris, 2005.
2 http://www.scribd.com/doc/126276223/Sereg-Szemle-IX-evfolyam-3-4-szam-2011-oktober-december-199-

207-oldal (letöltés ideje: 2014. 01. 07.)
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még mindig tőlünk kérnek segítséget. De miért kellene teljesíteni ezeket a kéréséket, ha ez 
nekünk egyszerűen nem éri meg?”

a Françafrique-eszme kritikusai elsősorban azzal érvelnek, hogy a neokolonialista 
gondolkodás középpontjában valójában „France à fric”,3 azaz a pénz, a gazdasági érdekek 
állnak. verschave (1999) szerint a volt gyarmatok adósságkonverziója, a segélyek, az olaj- és 
a kakaóbevételek jövedelme végső formában a politikai és a gazdasági hálózatok közvetett 
tőkejuttatását célozta. ennek eszközei voltak az importmonopóliummal rendelkező cégek, 
a titkosszolgálatok és esetenként akár a zsoldosok is. az elnevezéshez Fourt4 véleménye 
szerint erősen kötődik annak a hozzávetőlegesen harminc katonai beavatkozásnak a társa-
dalmi hatása is, amelyre a ’60-as évektől napjainkig kerül sor tucatnyi országban.5 a volt 
gyarmatok szuverenitását a párizsi döntéshozók által irányított alkotmányos, közjogi be-
avatkozások mellett esetenként a választások közvetlen manipulációja is fenyegette. ennek 
a sajátos módszertannak az ideológiája – amely szerint a választások lebonyolítása a francia 
bilaterális segélyből finanszírozódik, cserébe viszont az eredmények a francia érdekeknek 
megfelelően alakulnak – tipikus kettős beszédként legitimálhatta az autoriter vezetőket 
Togóban, kamerunban, gabonban, Csádban, guineában, mauritániában, dzsibutiban, a 
Comore-szigeteken és mindkét kongóban. a Françafrique-fogalom értelmezése napjainkra 
messze került az ikonikus névadó, a független elefántcsontpart első elnöke, Félix Houphouët-
Boigny eredeti szándékaitól. a „le vieux”-nek, „Öregnek” becézett államférfi ugyanis 
azt az értékalapú megállapodást nevezte el, amely a segítség-együttműködés-szolidaritás 
elvein, a kölcsönös egyenjogúság tiszteletben tartásán alapult és láthatóan csak a függet-
lenségi eufória közegében bírt valós tartalommal. a belügyekbe történő be nem avatkozás 
hangzatos kitétele mellett Franciaország katonai értelemben napjainkban is aktív és kiterjedt 
jelenléttel bír a szubszaharai térségben. gabon, Szenegál, dzsibuti a francia haderő hagyo-
mányosan jelentős bástyái, de maliban, Csádban, elefántcsontparton és a keleti partoknál, 
mayotte és réunion szigetén is állomásoznak katonák. 2013 óta az eU NavFor kereteiben 
Szomália vizein is jelen vannak, e sorok írásakor (2014 januárjában) pedig 1600 katona 
érkezett a polgárháborúba sodródott közép-afrikai köztársaság fővárosába, Banguiba. ez 
utóbbi missziót leszámítva Franciaország hozzávetőlegesen 9000 fegyverest állomásoztat 
folyamatosan afrika egész területén.6

a katonai szempontokon túl – verschave szerint – az angolagate7 néven ismertté vált 
korrupciós botrány világított rá leginkább Franciaország ellentmondásokkal teli, szerinte 
erősen kriminalizált afrika-politikájára. Sajátos, hogy ez az ügy, amely közel hétéves nyo-
mozás után 2008-ban 42 vádlottal került bíróság elé, nem is frankofón országot, hanem a 
portugál nyelvű kőolaj-kitermelő nagyhatalmat, angolát érintette. az „angolagate” ugyan-
akkor a francia belpolitika elit majdnem egészére hatással volt. François mitterrand korábbi 
elnök fiát, jean-Christophe mitterrand-t a világsajtó is a sokatmondó „monsieur afrique” 
névvel illette, jelezve ezzel kitüntetett kapcsolatait az afrikai csúcsvezetőkkel. érintett volt 
még Charles Pasqua korábbi belügyminiszter és jacques attali, mitterand tanácsadója, aki 

3 Fric – argó kifejezés, készpénz jelentéssel.
4 http://www.rfi.fr/afrique/20100714-1960-2010-50-ans-interventions-militaires-francaises-afrique (letöltés 

ideje: 2014. 01. 03.)
5 erre mutat be jó példát Franciaország tevékenysége mauritániában, illetve a nyugat-szaharai konfliktusban 

való érintettsége is. lásd bővebben: Besenyő jános: a nyugat-szaharai válság egy magyar békefenntartó 
szemével. Publikon kiadó, Pécs, 2012.

6 http://www.linternaute.com/savoir/magazine/dossier/france-afrique/autres-pays.shtml (letöltés ideje: 
2014. 01. 03.)

7 http://www.economist.com/node/12630028 (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
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Nicolas Sarkozy szolgálatában is jeleskedett. az ügy maga nem túl bonyolult. 1993-tól hét 
éven át – közel 790 millió dollár értékű orosz fegyverszállítás mellett – a vád szerint 56 
millió dollár kenőpénz vándorolt angolai döntéshozók, köztük lehetett eduardo dos Santos 
elnök is, bankszámláira. az ifjú mitterand, vagyis monsieur afrique a nyomozás szerint 
kiterjedt kapcsolatrendszeréért, az üzlet előmozdításáért 2,6 millió eurót kapott. a tranz-
akció lebonyolítói, Pierre Falcone francia üzletember és orosz származású társa, arkagyij 
gajdamak mindvégig tagadták bűnösségüket. az eljárás fellebbviteli szakaszában a bíróság 
enyhítette az elsőfokú ítéleteket, és a hatéves börtönbüntetéseket gajdamak esetében három 
évre, Falcone esetében pedig 30 hónapra módosította. a bíróság úgy ítélte meg, hogy nem 
történt illegális fegyverkereskedelem, miután az eladásokra az angolai állam adott megbízást.8

a fegyverkereskedelem által elérhető extraprofit jutaléka felett a titkosszolgálat gyakorolt 
ellenőrzést (verschave). a fekete pénzek mozgása, a pénzügyi csalásokból származó, offshore 
számlákra kerülő bevétel felhasználása tette lehetővé, hogy a francia titkosszolgálatok más 
nagyhatalmak, köztük az amerikai egyesült államok, Nagy-Britannia, oroszország, Izrael 
partnerszervezeteivel együttesen jelenhessenek meg a fekete kontinensen. a szerző ezt a 
fokozatosan elérni kívánt státust szellemes kifejezéssel „mafiafrique”-nak nevezte el. a 
példákra történő hivatkozás nem lenne teljes, ha legalább jelzésszerűen nem utalnánk az 
1967-ben Charles de gaulle tábornok által alapított vállalatóriás, az elf aquitaine afrikai 
vonatkozású botrányaira, amelyek hullámai napjainkig borzolják a francia közvéleményt. 
a közvélekedés szerint a cég egészen az 1994-es privatizációjáig a köztársaság kenőpénz-
automatájaként működött, a mindenkori döntéshozók arra használták a vállalatot, hogy 
külföldi politikusokat vesztegessenek meg, vagy befolyást gyakoroljanak a gazdasági 
életre. az „elf-affér” a korrupcióról, a politika és a pénzügyek szinte áthatolhatatlan szö-
vevényességéről, burkolt pártfinanszírozásokról szólt a fél világ legmagasabb szintű állami 
vezetőinek főszereplésével – állapítja meg Schmidt (2000).

a kezdetben szinte kizárólagosan olajipari profilú konszern fő feladatai közé tartozott 
egyes afrikai államcsínyek és polgárháborúk pénzelése, megszervezése is. algéria füg-
getlenné válását követően az elf elvesztette jelentős olajforrásait a Szaharában. Nyersolaj-
szükségletének nagy részét gabon, kongó, kamerun, angola és Nigéria biztosítja mind 
a mai napig. az óriási lehetőségekkel, hatalmas üzleti forgalommal együtt járó korrupció 
mindenkor az üzlet része volt. az elf mindig különféle jutalékokat fizetett az afrikaiaknak 
az üzlet volumenének nagyságától függően, de a szerződésben biztosított díjazás mellett, 
amelyet a francia multicég a kutatási-fúrási koncessziókért adott, külön prémiumokat is 
kifizettek, hogy, úgymond, megteremtsék „az olajtársaság és a vezető politikusok közti biza-
lom és a hosszú távú kapcsolatok légkörét”. különös időszak volt az elf aquitaine életében 
a privatizációt megelőző néhány év. 1989 és 1993 között legalább 21, de inkább 25 milliárd 
francia frankot veszített az elf, miközben Franciaország legnagyobb forgalmú vállalata volt. 

A változás szele

Utólag nehéz megítélni, hogy játék volt-e a szavakkal, vagy valódi politikai paradigma-
váltásra adott jelzést Francois Hollande, amikor 2012 júliusában frissen megválasztott 
államfőként hivatalában fogadta – napokkal egymásután – alpha Condé guineai, ali 
Bongo gaboni és macky Sall szenegáli elnököket. meglepetésként érte a hazai közvéle-

8 http://nol.hu/kulfold/angolagate__felmentettek_sarkozy_mentorat (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)



7171Nemzetközi tevékenység

ményt, hogy Hollande megígérte9 vendégeinek, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a 
„Françafrique”-korszaknak. az azonnali és éles kritika nem maradt el, hiszen a közvélemény 
számára de gaulle ötödik köztársasága óta mégis ez a korszak erősítette a nagyhatalmi 
identitást a francia szavazópolgárok számára. egyre többször idézték mitterand akkor még 
belügyminiszterként, 1957-ben elhangzott szavait,10 miszerint „Afrika nélkül nem lesz XXI. 
századi francia történelem” (marchesin). Nem szűkölködtek a Hollande-álláspontot ellenző 
idézetekben a sajtó képviselői sem, omar Bongo korábbi gaboni elnök a liberationnak 
adott 1996-os interjújának részlete – miszerint „Gabon olyan Franciaország nélkül, mint 
egy autó sofőr nélkül, míg Franciaország Gabon nélkül olyan, mint az autó üzemanyag 
nélkül”11 – a mai napig jól jellemzi az átlagos közvélekedést. Hollande ugyanakkor követ-
kezetes volt, három hónappal később dakarban megismételte,12 hogy új fejezetet nyit az 
afrikai kapcsolatokban, amelynek alapja az őszinteség, a felelősséggel együtt járó baráti 
viszony lesz. az új kapcsolatokat mi sem jellemzi jobban – tette hozzá az elnök –, hogy 
a két ország parlamentje által ratifikálandó megállapodás semmiféle titkos záradékot nem 
tartalmaz majd. ez a sokatmondó utalás pontosan jelzi, hogy a Françafrique-logika milyen 
módszereket és eszközöket használt az elmúlt fél évszázad során.

Partnerség vagy kiszolgáltatottság

a mai folyamatok vizsgálatához kissé vissza kell tekinteni az időben: amikor 1958-ban de 
gaulle visszatért a hatalomba, világossá vált, hogy a francia gyarmati struktúra már nem 
tartható sokáig. Franciaország olyan elhúzódó konfliktusba sodródott, amely algéria négy 
évvel későbbi formális függetlenségéhez vezetett; élénken élt még az indokínai kivonulást 
közvetlenül előidéző dien Bien Phu-i vereség13 emléke, és nem múlt el a két évvel korábbi 
szuezi válság hatása sem. mitterand másik közismert kijelentése, „l'algérie, c'est la France” 
(algéria egyenlő Franciaországgal), axiómaként rögzült szinte minden francia polgár gon-
dolkodásában. Nem is lehetett ez másképp, hiszen az ott élő többmilliós francia lakosság 
érdekei eleve megkötötték a párizsi politikusok kezét. a rengeteg áldozatot követelő algériai 
háború végül alkotmányos válsághelyzethez vezetett Franciaországban, amelyet valójában 
de gaulle politikai cselekvései mozdítottak ki a holtpontról. az 1958–1962 közötti időszak 
mindenki számára beláttatta, hogy az algériai függetlenség elkerülhetetlen. Talán ez volt 
az első sokk a Françafrique – akkor még nem megfogalmazott – politikai víziójában. de 
gaulle igazi államférfiként, lépéskényszerben a hátrányból előnyt kovácsolva felajánlotta 
– elsőként a nyugat-afrikai gyarmatoknak – az „új partnerséget”, azt a kapcsolatot, amely-
nek jellege és koncepciója napjainkig meghatározza ezt a sajátos viszonyt. egyszerűbben 
fogalmazva, olyan klientúrát épített, amely a liberális demokrácia alkalmazása nélkül, 
az emberi jogok szinte teljes mellőzésével kizárólag Franciaország katonai támogatásán 

 9 http://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/hollande-peut-il-rompre-avec-la-francafrique_115661.html (letöltés 
ideje: 2014. 01. 04.)

10 http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/polaf/pdf/058005.pdf (letöltés ideje: 
2014. 01. 04.)

11 liberation, 1996. szeptember 18.
12 http://www.france24.com/en/20121012-hollande-senegal-speech-new-story-france-africa-end-franceafrique-

dakar-sarkozy (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
13 jóllehet nem afrikai helyszín, de emocionálisan hasonlóan sokkoló hatása volt az 1954. május 7-én bekövet-

kezett dien Bien Phu-i vereségnek, amely a francia hadsereg vietnami támaszpontjának, illetve a francia 
gyarmati uralomnak is a végét jelentette Indokínában. a vereség teljes politikai összeomlást is jelentett, közel 
egy évszázad után, megalázó fegyverszünetet kérve Franciaország végleg kivonta csapatait a térségből. 
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alapult. a támogatott hatalom a stabilitásért cserébe biztosította a francia cégek számára 
a nyersanyagvagyon kiaknázását és a helyi piacokon történő korlátlan jelenlétet. a vízió 
megvalósítása erős embereket kívánt, így alakult ki a mindenkori elnök közvetlen alárendelt-
ségében az alig korlátozott döntési szabadsággal bíró tanácsadók, az ún. „monsieur afrique” 
pozíciók rendszere. a francia diplomáciában ez a kifejezés teljesen bevett és közérthető, 
hiszen többé-kevésbé minden elnök tanácsadói körében volt olyan stratégiai döntéshozó, aki 
kizárólag az afrikai jelenlét hatékonyságáért, a francia érdekek védelméért felelt. az első 
ilyen tanácsadó, jacques Foccart az ellenállási mozgalom hőse volt, aki Charles de gaulle 
és Pompidou elnökök számára egyaránt értékes szolgálatot nyújtott. a róla elterjedt hírek14 
szerint (Honfung, 2006) hatalmának fénykorában minden szerdán felhívta telefonon Félix 
Houphouët Boigny elefántcsontparti elnököt, hogy egyeztessen a folyamatban lévő ügyek-
ről. ez volt az időszak, amikor az abidjani elnöki palotát közvetlen alagút kötötte össze a 
francia nagykövetség épületével… Foccart 1960-tól 1974-ig a „köztársasági elnöki Hivatal 
afrikai és malgas Ügyekért Felelős Főtitkársága” vezetőjeként dolgozott, létrehozva ezzel 
egy napjainkig tartó, hagyományos és rendkívül hatékony irányítási rendszert. Pompidou 
utódja, valery giscard d’estaing mellőzte a volt gyarmatokat rövid pórázon tartó, erőske-
zűként ismert Foccart-t, és korábban a gyarmatokon szolgáló bírót, rené journiacot kérte 
fel a titkárság vezetésére. journiac 1980-ban repülőszerencsétlenségben elhunyt, így az 
elnök saját személyes kedvencét, martin kirchet bízta meg a feladattal. jacques Chirac 
1986-ban rehabilitálta a sokat látott afrika-specialistát, és kilenc évvel később, ismét el-
nökként újra érdemi feladatokkal látta el15 az akkor már 81 éves politikust. a kontinensért 
felelős tanácsadók nem kizárólag a külpolitikai dimenzióban rendelkeztek hagyományos 
befolyással, hanem szoros kapcsolatban álltak a vezető francia nagyvállalatokkal is. Nem 
feltétlenül csak az állami tulajdonú cégek érdekeinek képviseletében, a mindenkori monsieur 
afrique sajátos szimbiózist alakított ki a magánszektorral is, számos alkalommal hozzá-
segítve ezeket eredménnyel kecsegtető szerződések megkötéséhez, afrikai koncessziók, 
állami tenderek „könnyített” megnyeréséhez. ebbe a körbe tartozó ismert kedvezmé-
nyezett a Bouygues építőipari óriásvállalat vagy a Bolloré, az infrastruktúra-fejlesztés, 
reklám, média szinte minden területén gazdasági pozíciókkal bíró holdingcég. Hívhatjuk 
ezt diplomáciai érdekérvényesítésnek, nyomásgyakorlásnak vagy akár lobbizásnak is, bár 
ez utóbbi elnevezés kégler szerint Franciaországban a korrupció szinonimájának számít.16 
egy biztos: a francia diplomácia hatékonysága, a külpiacokon aktív gazdasági szereplők 
tudatos és professzionális támogatásának eredményessége a világon, nem csak afrikai ösz-
szefüggésben, szinte egyedülálló. e sajátos intézményrendszerben különleges helyet foglal 
el François mitterand elnökségi időszakának afrikai kulcsembere, aki nem volt más, mint 
az elnök fia, jean-Christophe mitterand. Sokatmondó beceneve, „Papamadi”17 pontosan 
jelezte, hogy az elnöki pouvoir közvetlen hatása milyen mozgásteret jelentett számára. az 
ifjú mitterand 1983-tól kilenc éven keresztül irányította Franciaország afrika-politikáját, 
kezdetben guy Penne, későbbi szocialista képviselő, a formális „m. afrique” helyettese-
ként, majd 1986-tól a terület egyszemélyes irányítójaként. a nyolcvanas évek rendkívül 

14 http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/10/30/la-franche-detestation_55749 (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
15 a szerző személyesen is találkozott jacques Foccart-tal azon a párizsi díszvacsorán, amelyet Chirac elnök 

adott az első szabad választásokat fölényesen megnyerő jammeh gambiai elnök tiszteletére.
16 kégler ádám: lobbizás az európai Unióban. Politikatudományi Szemle, 2004, 1–2. 185.
17 Helyesen: Papa m’a dit, azaz a „Papa mondta nekem”.



7373Nemzetközi tevékenység

izgalmas régiós politikáját formáló Penne, akit a baloldal Foccart-jaként18 tartott számon 
a frankofón világ, talán a legerősebb személyes kapcsolatokat alakította ki az afrikai ve-
zetőkkel, köztük Blaise Compaoré burkinai, omar Bongo gaboni, Hissène Habré csádi és 
Paul Biya kameruni elnökkel. 

az elmúlt két évtizedben a „Cellule afrique”-nak19 nevezett titkárság irányítói gyorsan 
cserélődtek: michel dupuch 1995-től 2002-ig, michel de Bonnecorse pedig dupuch távo-
zása után, 2007-ig irányította a területet. Nicolas Sarkozy hivatalba lépésével a pozíciót 
visszaminősítették,20 jean-david levitte helyetteseként Bruno joubert és andré Parant 
két-két évig töltötték be a kétes hírnevű beosztást. az új államfő, François Hollande már 
formálisan sem működtette a szervezeti egységet, de afrika-ügyi tanácsadóját ő is megne-
vezte Hélène le gal korábbi quebec-i főkonzul személyében. a diplomata – Franciaország 
első „madame afrique”-ja – azzal vált ismertté, hogy ruanda 2011 végén nem adta meg 
előzetes hozzájárulását le gal nagyköveti kinevezéséhez. a diplomáciában esetenként 
ugyan előforduló, de semmiképpen nem szokványos elutasítás mintha jelezte volna, hogy 
valami nincs rendben afrika középső régiója és Franciaország globális viszonyrendszeré-
ben. megítélésem szerint ugyanakkor a földrajzi közelség ellenére nem vonható közvetlen 
párhuzam az agrément-t21 megtagadó kigali kormány és az elysée-palota elhidegülése, 
illetve a döntően más attribútumokkal jellemezhető közép-afrikai válság között. (a mér-
tékadó le monde a mindig jól értesült jeune afrique-ra hivatkozva22 egyébként a kijelölt 
nagykövet és a ruandai kormány által kevésbé kedvelt ex-külügyminiszter, alain juppé 
közötti kiváló munkakapcsolatot jelölte meg a visszautasítás lehetséges okaként.) a térség 
államaival fennálló kétoldalú kapcsolatok dinamikája talán tempót vesztett, esetenként 
leszálló ágba került, de Franciaország regionális geopolitikai stratégiája némi kiigazítással 
változatlan maradt. az elemzői előrejelzések ellenére talán ezért is kapott hatalmas figyelmet 
a közép-afrikai köztársaságban kialakult helyzet, amelynek megoldásában Franciaország 
akarva-akaratlanul kulcsszerepet vállalt.

Szemléletváltás kell

közép-afrika mostani krízise bizonyos szempontból állatorvosi ló, hiszen az ország – a 
frankofón világ többi szereplőjéhez hasonlóan – mindig az elysée-palota döntéshozóinak 
látókörében, sőt tevékeny akciórádiuszában szerepelt. a gyarmatosítás idejében a térség-
ből számos mezőgazdasági termék, valamint arany és gyémánt jutott a francia piacokra, 
a függetlenséget követő évtizedek során pedig Párizs mindig közelről figyelte a belső fe-
szültségekkel, katonai puccsokkal és fegyveres zavargásokkal jellemezhető közállapotokat. 
(a közelség és a diplomáciai távolságtartás szimbolikus értelemben egyszerre van jelen 
Bangui-ban, hiszen a francia diplomáciai misszió a főváros legmagasabb pontján, erődszerű 
épületével uralja az összképet, közvetlen lejutást biztosítva az oubangi folyóhoz, amelynek 
másik partja már a kongói demokratikus köztársasághoz tartozik.) Bár Párizs soha nem 

18 http://www.rfi.fr/afrique/20100728-deces-guy-penne-ancien-monsieur-afrique-francois-mitterrand (letöltés 
ideje: 2014. 01. 04.)

19 Szó szerint „afrika-sejt” a szervezeti egység megnevezése, bizonyos fokig szójáték, hiszen a kifejezés zárkát 
is, pártalapszervezetet is jelent.

20 afrikáért felelős helyettes tanácsos (conseiller diplomatique adjoint chargé de l'afrique).
21 a fogadó állam előzetes hozzájárulása a nagyköveti kinevezéshez.
22 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/02/20/rwanda-paris-rappelle-son-ambassadeur-apres-un-affront-

de-kigali_1645815_3212.html (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
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késlekedett beavatkozni, az országban zajló folyamatok csendőreként viselkedni, a mostani 
háborús helyzet azonban túlmutat a Françafrique-politika kudarcán, hiszen a térség többi 
államának érdekviszonyai, valamint a vallási köntösben megjelenő terrorcsoportok műveletei 
árnyalják a katonai és a politikai térképet. ez már nem csak Franciaország gondja, hanem 
európa problémája, sőt bizonyos értelemben a régió biztonságát is fenyegeti.

mindezzel együtt a francia közvélemény egyre inkább rezignáltan veszi tudomásul, 
hogy a párizsi kormánynak újra be kell avatkoznia, ismét krízist kell kezelni egy olyan 
országban, ahol a Françafrique politikája szinte mindig csődöt mondott. verschave már 
idézett gondolatai szerint a neokolonialista (francia) gondolkodás középpontjában valójá-
ban mindig a pénz állt. a mai harcok fényében ez a sommás megállapítás azonban csak 
féligazság a függetlenségét 1960-ban megszerzett, nehéz történelmi terhet viselő, rendkívül 
elmaradott országban.

a legsikertelenebb országok nemzetközi feketelistája, az ún. Failed States Index (FSI) 
2013-as verziója 178 országot rangsorol, és a közép-afrikai köztársaság a nem túl előkelő 
kilencedik helyen áll. a helyzet egy évvel korábban sem volt lényegesen jobb; akkor ugyan 
„csupán” tizedikként rangsorolták az országot. az eltelt egy év alatt az infrastruktúra és a 
közszolgáltatások színvonala biztosan nem javult, érezhetően növekedett viszont az erőszak, 
egyre kiterjedtebbé váltak a fegyveres harcok, mindennaposak lettek az emberrablások. az 
ország északi és délkeleti térségében szinte évtizedek óta teljes a bizonytalanság, nemzetközi 
becslések szerint közel 27 ezer ember hagyta el otthonát, a zavargások, tüntetések miatt 2012 
óta folyamatosan evakuálják a külföldieket is. a helyzet tehát nem mutat javulást, sőt tovább 
árnyalja a képet, hogy a feketelista első tíz állama közt szereplő hét afrikai ország közül 
három – Szudán, Csád és a kongói demokratikus köztársaság – határos az országgal. a 
szomorú összképen alig javít valamit, hogy Franciaország szinte egyetlen érdemi gazdasági 
partnerként szerény, évi 52 millió eurós kereskedelmi forgalmat bonyolított (2003). Bár a 
nagy francia cégek elvileg jelen vannak,23 piaci részesedésük inkább jelképes. (az areva 
2008-ban például aláírta a közép-afrikai uránium Bakouma térségében történő kitermelésére 
vonatkozó koncessziós szerződését, de annak végrehajtását biztonsági és gazdaságossági okok 
miatt szinte azonnal felfüggesztették.) Nem csak pénzről szól tehát a mostani konfliktus, nem 
pusztán önmaga és a térsége számára jelent feladatot a közép-afrikai köztársaság, hanem 
az egész nemzetközi közösség és általában a biztonságpolitika számára.24 jóval nagyobb 
a tét: Párizs helyismeretre alapozott magabiztossága békét teremthet-e a sokat szenvedett 
országban? a kérdés persze feltehető úgy is, hogy Franciaország képes-e a közép-afrikai 
konfliktus megoldásába bevonni európai vagy akár amerikai partnereit? még egyszerűbben: 
megmaradt-e az elysée-palota nagyhatalmi befolyása a szubszaharai frankofón régióban? 

a francia külügyi tárca hivatalos honlapja szerint25 – különösen hivatkozva az elismert 
központi hatalom hiányára – Párizs gyakorlatilag felfüggesztette a kulturális és a tudomá-
nyos kapcsolatokat, továbbra is megtartotta ugyanakkor a segélyezésben elfoglalt vezető 
szerepét. a bilaterális segély összege 19 millió euró, míg a multilaterális segélyezésben a 
Franciaországot terhelő kiadás 38 millió eurót tett ki (2010). a források felhasználása alap-
vetően a gazdasági tevékenység és a közoktatás zavartalan körülményeinek megteremtését 
célzó infrastruktúra-fejlesztést célozta – a hírek szerint vajmi kevés eredménnyel.

23 air France, Bolloré, Castel, Total, CFao és 2007 óta a France Télécom a legfontosabb francia érdekkörű cég.
24 Tarrósy István: afrikai perspektívák egy új világrendben. In: grünhut zoltán – vörös zoltán (szerk.): az 

átalakuló világrend küszöbén. geologica könyvek I. Pécs, Publikon kiadó, 2013, 278.
25 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/la-france-et-la-republique-1216/

presentation-21186/ (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
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Vallásháború?

a média által sugallt közhiedelemmel ellentétben a konfliktust 2013 márciusában kirobbantó 
Seleka mozgalom (eredeti jelentése26 „koalíció”) nem csupán vallási hevület által fűtött 
muzulmán terrorcsoport, hanem valóban létező politikai formáció. a 2012 augusztusában 
alakult szövetség legalább öt tagszervezetből áll, amelyek közül a Hazafiak konvenciója 
az Igazságért és a Békéért (Convention des patriotes pour la justice et la paix – CPjP) talán 
a legismertebb. Formálisan Noureddine adam tábornok a CPjP első embere, a tényleges 
irányítás azonban a párizsi állandó lakással is rendelkező éric Néris-massi szóvivő kezé-
ben van. ő annak az 1952-ben született Charles massinak az unokája, aki miniszterként 
dolgozott Patassé és Bozizé kormányaiban és akit – 2010-ben ismeretlen körülmények kö-
zött történő eltűnéséig és valószínűsíthető kivégzéséig – az ország északi részén hatalmat 
gyakorló ellenzéki erők vezetőjeként tartottak számon. a magát „demokratikusnak” tartó 
másik katonai-politikai csoport (Union des forces démocratiques pour le rassemblement 
– UFdr) vezetője michel djotodia, aki Bozizé elnök rövid életű utódjaként szerzett kétes 
hírnevet. Teljes nevén michel am Nondroko djotodia korábban a közigazgatásban dolgozott, 
külügyesként ő volt darfúrban a közép-afrikai köztársaság konzulja. az UFdr katonai 
irányítása yao kapitány (valódi neve dramane zacharia) kezében van, aki a hírek szerint 
már nincs beszélő viszonyban az időközben államfővé avanzsált (majd e sorok írásakor 
ismét ellenzéki politikusként dolgozó) djotodiával. a két „nagy” frakció mellett három 
másik, jelentőségében kisebb szervezet is a Seleka tagja: a közép-afrikai demokratikus 
Népfront (Front démocratique du peuple centrafricain – FdPC) martin koumtamadji, köz-
ismert becenevén abdoulaye miskine27 vezetésével; az ország megmentéséért harcba szálló 
Convention patriotique du salut du kodro28 (CPSk), melynek alapító vezetője mohamed-
moussa dhaffane (a közép-afrikai vöröskereszt korábbi vezetője); és az állam újjászületését 
és vallási alapokon történő újraalapítását célzó alliance pour la renaissance et la refondation 
(a2r), melynek koordinátora Salvador edjezekanne. a tudatos szervezetépítést jelzi, hogy 
a formációk rövidített elnevezésében már megjelennek a politikai marketing sajátos jelei 
(a2r, illetve m2r), sőt a Seleka tavaly óta központi irányítással, főtitkár (justin kmbo 
moustapha – UFdr) által vezetett valódi apparátussal is rendelkezik. Folyik tehát a szak-
mai vita arról, hogy a Seleka politikai fejlődése, kvázi demokratizálódása elindíthatja-e a 
mozgalmat a legitimáció irányába. álláspontom szerint erre a közeli jövőben vajmi kevés 
esély mutatkozik, hiszen a vallási ideológia önmagában nem elegendő a mélyszegénység-
ben élő közép-afrikaiak gazdasági-szociális felemeléséhez. a Seleka hangzatos politikai 
szólamai nem szólnak a gazdasági fejlődésről, az agresszió beszüntetéséről vagy bármely 
más, a lakosság számára könnyen befogadható pozitív üzenetről. lugan (2013) szerint a 
mozgalom eredettörténete determinálja a Seleka jövőjét is, hiszen ez a szervezet valójában 
„fegyveres útonálló bandák” szövetsége.

a másik lényegi szereplő, az ún. anti-Balaka mozgalom valójában tipikus 
protestszerveződés, egyfajta spontán reakció a muzulmán Seleka formációval szemben. a 
„balaka”29 a térségben általánosan elterjedt, a háztartásokban és a mezőgazdaságban szinte 
mindenre használatos, széles pengéjű, hosszú élű kéziszerszám (machete), amely a Seleka 

26 Sango nyelven.
27 a helyi közvélekedés szerint a Patassé közeli munkatársaként ismert miskine valójában Charles massi fiú-

gyermeke.
28 jelentése: ország (sango nyelven).
29 Sango és mandja nyelveken egyaránt.
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harcosok fegyvereként a muzulmán felkelők szimbólumává vált. az anti-Balaka csoport 
szervezettsége lényegesen szerényebb, a belső hierarchiáról nincs információ, az egyetlen 
látható kohéziós erő a muzulmánellenesség. a nyugati elemzők, politikusok a milíciaként 
azonosított, szervezetlen katonai erőt szinte automatikusan keresztény jelzővel illették, 
holott tagjai körében jelen vannak animista harcosok is. a csoport elvileg Bozizé volt elnök 
politikai támogatóiból áll, ez a kijelentés azonban – a megbuktatott, köztudomásúan vallását 
aktívan gyakorló, hívő katolikus elnök távollétében – egyelőre csak feltételezés. vallási 
motivációk természetesen azonosíthatók, de Boukaert (2013) szerint a sokszor kényelmes, 
passzív életmódot élő keresztény lakosság és a nomád földművelést életformaként megélő 
muzulmánok konfliktusa a termőföld birtoklására és művelésére is irányul. Összetett társa-
dalmi folyamatok, régi sérelmek, törzsi viszályok egyaránt árnyalják tehát a krízis jellegét, 
egyre komolyabb kihívást jelentve a csoportok pacifikálásában, a béke megteremtésében. 
a problémák kezelése azért sem egyszerű, mert amíg a fejlett világ vallásháborút vizionál 
a Seleka és az anti-Balaka között, addig a lakosság tényleges hitélete, az iszlám vagy a 
katolikus, protestáns vallás gyakorlása semmiképpen sem rendelkezik mély gyökerekkel a 
lakosság tudatában. a kereszténység, pontosabban a reformáció által elszakadt egyházak 
(lutheránus, kálvinista, anglikán) és egyházi közösségek alig száz éve, az iszlám képviselői 
pedig néhány évtizede vannak jelen az országban. a keresztény dogmák alkalmazása béké-
sen megfér az animista, vudukra alapozott spirituális gondolkodással; gyakran előfordul, 
hogy a harcoló katonák egyszerre viselnek amulettet és keresztet.

Kétséges kilátások

az országban több alkalommal30 tett személyes látogatásaim során – afrika más államaihoz 
hasonlóan – nem okozott különösebb meglepetést az a tény, hogy a központi hatalom gyakor-
latilag csak a fővárost, illetve annak 80–100 kilométeres körzetét tartotta ellenőrzése alatt. 
kizárólag Bangui rendelkezett mindazon hatalmi attribútumokkal, amelyek Bozizét a 4,5 
milliós lakosság de facto elnökévé tették, hiszen az elnöki palota, a parlament, az air France 
heti egy párizsi járatát fogadó nemzetközi repülőtér, a központi bank, a rádió és a központi 
kormányzati adminisztráció fővárosi székhelye magától értetődően tette „fejnehézzé” a 
közép-afrikai köztársaságot. a fővárostól 75 kilométerre északra, damara településen 
állomásozó nemzetközi, lényegében csádi erők31 (Force multinationale d’afrique centrale – 
FomaC) valamelyest kiterjesztették ugyan ezt a virtuális biztonsági körzetet. ez azonban 
a katonai múlttal rendelkező ex-elnököt nem tévesztette meg, pontosan tisztában volt azzal 
a ténnyel, hogy ő valójában csak „Bangui államfője”. a status quo alapján Bozizé elnök 
2011-től 2016-ig tervezett második, egyben utolsó mandátumának politikai célja egyértel-
műen az volt, hogy földrajzi értelemben kibővítse ezt a befolyási övezetet és manifesztálja 
hatalmát az ország egészében. most már kijelenthető, hogy ez a törekvés kudarcot vallott. 

a Franciaországgal 2010 áprilisában kötött védelmi megállapodás egyik céljaként a kö-
zép-afrikai kormány reguláris hadereje (Forces armées Centrafricaines – FaCa) pénzügyi 
és logisztikai támogatást remélt – és kapott – Párizstól. az elysée-palota számára egyértelmű 
volt, hogy a hozzávetőlegesen 3500 alig kiképzett, hiányos felszereltségű, fegyelmezetlen 
és motiválatlan katona nem képes megvédeni a központi alkotmányos hatalmat (kpatindé, 
2013). a két ország katonai együttműködésének kereteit a közbiztonság reformjának ke-

30 2006–2013 között.
31 Hozzávetőlegesen 800 katona.
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retében (réforme du secteur de sécurité – rSS) az együttműködés elsősorban a kiképzés, 
a tanácsadás, valamint a fegyveres erők – ideértve a csendőrséget is – újjászervezésének 
pénzügyi támogatását jelentette. 2012-ben ez 1,47 millió euró volt, amelyből 302 ezer euró 
közvetlen logisztikai segítséget takart. a tárgyévi rendészeti, belügyi támogatás csak 670 
ezer euró volt. 

magára hagyták volna a közép-afrikai köztársaságot, vagy későn reagáltak, esetleg a 
párizsi döntéshozók egyszerűen csak alulbecsülték a felfegyverzett csoportoknak a régió 
stabilitására vonatkozó belső fenyegetését? az afrikára irányuló mindenkori kiemelt francia 
figyelem ismeretében ez nem valószínű, de megkockáztatható, hogy az ország gazdasági-
társadalmi felemelkedéséhez a katonai kiadások növelése, a stabilizáció elérése csak kiin-
dulópont. az évtizedek óta vágyálomként kezelt demilitarizáció, a térség békéje minden 
összefüggésben a fejlődés előfeltétele, ehhez viszont Franciaország közvetlen beavatkozása, 
anyagi segítsége, volt gyarmata iránt tanúsított felelőssége és a nemzetközi közösség fej-
lesztésközpontú problémakezelése lehet az egyetlen, bár rendkívül bizonytalan út. 
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Besenyő jános alezredes:

mAgyAr műVeleTi TApAszTAlATOk mAliBAN

A 2013-as esztendő egyik kiemelkedő eseményének számított a mali konfliktus nemzetközivé 
válása, majd pedig Franciaország katonai beavatkozása a szélsőséges iszlamista csoportok 
és a saját országukat, Azawadot létrehozó tuaregek ellen. A sikeres francia–mali közös 
hadművelet, a „Szervál” művelet után az ország konszolidálása vette kezdetét, amelyben 
nemcsak politikai-gazdasági, hanem katonai szinten is részt vesz az Európai Unió és így 
értelemszerűen hazánk is. Az EU egy kiképző műveletet (EUTM Mali1) indított az országban, 
amelynek keretében a mali haderő átalakítását, kiképzését végzik a tagországok szakembe-
rei.2 A Magyar Honvédség egy 10 fős csoportot küldött, amelyből az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár állományába tartozó 6 fő folytatott mesterlövész-kiképzést. Tanulmányomban 
az általuk összegyűjtött tapasztalatokat, valamint a misszióról megjelent információkat 
igyekszem ismertetni.3

Bár magyarország az elmúlt években inkább az iraki, az afganisztáni és a balkáni műve-
letekben történő részvételt tekintette elsődleges céljának, 2013 elejére nyilvánvalóvá vált, 
hogy az európai Unió afrikai műveleteiben egyre nagyobb szerepet kell majd vállalnunk. 
Szomáliában, kongóban és Csádban már szolgáltak/szolgálnak magyar katonák az eU-
műveletekben, így amikor szóba került az eU maliban felállítandó kiképző missziója, az 
ország vezetése jelezte, hogy legalább 5–10 katonai kiképzőt kívánunk küldeni abba. a 
végleges létszám 2013. február 12–13-án dublinban, az uniós védelmi miniszterek infor-
mális ülésén tisztázódott. ezek után – a kormány döntése alapján – a magyar Honvédség 
15 (váltási időszakban legfeljebb 30) fővel járul hozzá a misszióhoz.4 a döntés értelmében 
a magyar szerepvállalás a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2014. 
május 18-ig tart, amelybe a kitelepülés és a visszatelepülés időtartama nem számít bele. 

ekkorra eldőlt, hogy egy összekötő tisztet, egy háromfős egészségügyi csoportot és 
hat mesterlövészt küldünk maliba. a kiképzők kiválasztására az mH Összhaderőnemi 
Parancsnokság az mH 5. Bocskai István lövészdandár parancsnokát, dr. Böröndi gábor 
dandártábornokot kérte fel, aki az 5/24. Bornemissza gergely Felderítő zászlóalj bázisán 
létrehozott mesterlövészcsoportot javasolta a műveletbe. Felmérték azokat a katonákat, akik 
már rendelkeztek korábbi afganisztáni vagy balkáni műveleti tapasztalatokkal, valamilyen 
szinten képesek voltak franciául és angolul kommunikálni, és kiemelkedő fizikai-pszichikai 
állapottal bírtak. végül öt katona a felderítő-zászlóaljtól, egy pedig a 3. Bercsényi miklós 
lövészzászlóaljtól került a kiképzőcsoportba. 

1 european Union Training mission mali – európai Unió mali kiképző művelet
2 dick duijn: eUTm mali, a military pillar of eU strategy for the Sahel, in: ImPeTUS, magazine of the eU 

military staff, eeaS, autumn/Winter 2013., Issue 16, 8–9.
3 a mesterlövész-kiképzők közül zámbori richárd főhadnaggyal, k. Tóth zoltán főtörzsőrmesterrel és Sütő 

zsolt törzsőrmesterrel készítettem interjút 2013. november 27-én debrecenben.
4 1106/2013. (III. 7.) kormányhatározat, http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkPdF/hiteles/mk13039.pdf 

(letöltés ideje: 2013. 07. 01.)
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a magyar katonák kinti feladatai végrehajtásának sikerességét nagyban befolyásolta 
és meghatározta, hogy a kiküldött állomány jó szintű katonai jártasságokkal rendelke-
zett. a szabadság nélküli, hónapokig tartó küldetés során nem volt új senki számára az 
együttélés szabályainak sajátossága, sem a speciális, missziós napirend, sem az éjszakai 
feladatvégrehajtás. az ilyen kis létszámú missziókba, ahol nem egyedi beosztásba, hanem 
kötelékként küldünk ki katonákat, célszerű mindenképpen olyan csoportot delegálni, amely-
nek tagjai mindannyian jártak már misszióban és lehetőleg azonos alegységben szolgálnak. 
Így nem a misszióban kell a csoportfejlődés szakaszain átesni, azaz a kohézió és a csoporton 
belüli informális hierarchikus rendszer már kialakult. azért van erre szükség, mert egy ilyen 
többnemzeti kiképzőtáborban az idegen nyelv használata, a folyamatos együttműködés a 
többi nemzettel, az időjárási és klímaviszonyokból adódó fokozott megterhelés egyébként 
is állandó feszültségforrást jelenthet a csoporton belül, ezért nagyon fontos, hogy egy csa-
patként tudjanak a kijelölt parancsnok vezetése alatt tevékenykedni az első perctől kezdve.

a kiképzőknek tervezett katonák közül nem mindenki volt mesterlövész, a többségük 
nem rendelkezett kiképzői múlttal, és a nyelvi felkészültségük sem volt tökéletes. zámbori 
főhadnagy rendelkezett egyedül középfokú francia nyelvvizsgával, egy másik kiképző egy 
korábbi franciaországi munkájából adódóan társalgási szinten beszélte a nyelvet, míg egy 
másik három évvel korábban egy 70 órás francia nyelvtanfolyamon vett részt. ezért a dan-
dár vezetése külön francia nyelvtanárt alkalmazott a felkészülő csoport mellé, hogy tagjai 
képesek legyenek franciául kommunikálni. Így naponta két órát tudtak nyelvtanulással 
tölteni, de a nyelvi felkészültségük még így is hiányos volt. mint később kiderült, nem csak 
a magyar kiképzőknek volt hiányos a nyelvismerete, hanem más országok katonáinak is, 
ezért a misszió külön francia tanfolyamot szervezett számukra.5 ezzel csak az volt a gond, 

5 Besenyő jános: az európai Unió kiképző művelete maliban és a magyar szerepvállalás, 74.
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hogy az oktatást egy bamakói középiskolai tanár végezte, aki tökéletesen beszélt franciául, 
de angolul egy szót sem. Így az oktatás kevésbé volt eredményes. mivel a misszió vezetése 
angolul is beszélő francia, bambara és tuareg tolmácsokat fogadott a kiképzők mellé, azok 
a feladatukat a lehetőségekhez képest sikeresen elvégezték, de ez dupla annyi ideig tartott, 
mintha beszéltek volna franciául.6

a 10 fős magyar kontingensből egy fő összekötő tiszt már 2013 márciusában a parancs-
nokságon szolgált, a háromfős egészségügyi csoport március 18-án, míg a hat mesterlövész-
kiképző április 13-án követte őket. a magyar egészségügyi szakemberek a német tábori 
kórházban teljesítenek szolgálatot német és osztrák szakemberekkel közösen. a magyar 
mesterlövész-kiképzőcsoport tagjai két mali zászlóalj embereinek a kiképzésében vettek 
részt, majd a feladatukat a portugálok vették át.

Februárban megkezdődött a misszióra történő felkészülés, amelyre csak néhány hét ma-
radt. ezért a felkészítésért felelős szakemberek igyekeztek minél több mindent „belezsúfolni” 
a programba. a kiképzőállomány a napi 8 óra helyett sokszor 10–12 órán keresztül készült 
fel a mali műveletre, így jelentősen le voltak terhelve. a kiképzés során a kijelölt állomány 
lövészeti, fegyveranyag-ismereti, kiképzési módszertani, békeműveleti, hadszíntér-ismereti, 
gépjármű-vezetési, jogi és hadszíntéri, egészségügyi és más fontos ismereteket sajátított 
el. a lövészettel kapcsolatos felkészítéseket, valamint a mentori (kiképzői) ismereteket a 
katonák számára a debreceni dandár bázisain biztosították. a kiképzők külön felkészítést 
kaptak a dragunov távcsöves puska (Szvd), valamint a magyar fejlesztésű gepárd m1 
romboló puska és egyéb más kézifegyverek kezelésével kapcsolatosan is. a kiképzés során 
a debreceni katonák egy hetet töltöttek el a szolnoki mH Béketámogató kiképző központ-
ban, ahol a Nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyam (ImoC) tananyagát sajátították el.

a felkészítés során, bár igyekeztek minél több információt biztosítani a maliba készü-
lők számára, az országról csak kevés releváns anyag volt elérhető. Így történhetett meg, 
hogy a felkészítés során néhány olyan információ is elhangzott, amelyek nem bizonyultak 
helytállónak, illetve a helyszínen nagyban módosultak. ezért a kiutazók próbálták a meg-
kapott ismereteket összhangba hozni azokkal a dolgokkal, amelyeket esetleg kint képesek 
lesznek alkalmazni.7 Például a felderítő-zászlóalj SUav-szakaszba tartozó, felsőfokú fran-
cia nyelvtudással rendelkező altisztjének segítségével elkészítettek egy olyan segédletet, 

6 afrikai békefenntartással foglalkozó kutatóként évek óta több fórumon is jeleztem, hogy fontos lenne az angol 
mellett francia nyelvtanfolyamokra beiskolázni azokat, akiket az afrikai kontinensen kívánunk alkalmazni. 
Ugyanis a konfliktuszónák jelentős része a korábbi francia gyarmatok területén található, ahol a különböző 
törzsek, népcsoportok magas száma miatt a korábbi gyarmatosítók nyelve maradt az ország hivatalos nyelve. 
Igaz ez malira is, ahol a lakosság több mint 30 népcsoporthoz tartozik, mint például bambara, malinke, fulani, 
sarakolé, songhai, soninke, bobo, bozo, minianka, senufo, dogon, khassonké, tuareg, mauren, dioula vagy 
éppen arab. a kiképzés során egyértelművé vált, hogy a kiképzettek jelentős része csak franciául képes kom-
munikálni a többi népcsoport tagjaival, illetve a kiképzőkkel is, angolul pedig csak nagyon kevesen beszélnek. 
maliban egyébként nem csak a mesterlövész-kiképzőinknek volt problémája a francia nyelvvel, a kiküldött 
egészségügyi szakembereink egyike sem beszélt franciául, bár tudtak angolul, németül és dánul is. volt olyan 
vélemény, hogy mivel a német tábori kórházban teljesítettek szolgálatot, a francia nyelvre egyáltalán nem volt 
szükségük. ez azonban nehezen tartható egy olyan missziónál, ahol a résztvevők több mint 50%-a francia 
anyanyelvű, illetve a kiképzendő katonák (akiket esetleg el kell látni) többsége is ezen a nyelven beszél.

7 Bár a felkészítésben részt vettek az mH geoSz szakemberei – köztük jómagam is –, csak az első váltás 
visszaérkezésére készült el az mH geoSz 220 oldalas mali országismertetője, amelyet azonban a második 
váltásba kiutazók már megkaptak a felkészítés során. Besenyő jános – miletics Péter: mali országismertető, 
Budapest, 2013.
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amely tartalmazta a lőkiképzéshez szükséges francia szakszavakat.8 vagy kiképzést segítő 
tablókat készítettek, illetve több, a fegyverbelövésekhez szükséges eszközt is felvetettek 
a szükséges felszerelések közé, mivel a felkészítés során megtudták, hogy a mali katonák 
nincsenek igazán jól ellátva fegyverzettel. ez így is történt. mivel a mali hadsereg nem 
rendelkezett a különböző mesterlövészfegyverek belövéséhez szükséges eszközökkel, azt 
a magyar katonák által „extra” felszerelésként kivitt eszközökkel lehetett csak végrehajtani. 

a felkészítés egyik negatívumának volt tekinthető, hogy a mesterlövészek úgy utaztak 
ki maliba, hogy nagyon keveset tudtak arról, milyen körülmények fogadják kint őket, hol 
lesz a szállásuk, pontos feladatuk stb. mindez annak ellenére történt így, hogy akkor már 
volt egy magyar katona maliban, aki ezeket az információkat beszerezhette volna. emiatt 
nagyon sokat kellett rögtönözniük az első napokban. a magyarokat váltó portugálok ezt 
úgy küszöbölték ki, hogy már a váltás előtti hónapban leküldtek egy előkészítő csoportot, 
amelynek tagjai minden elérhető információt összeszedtek, valamint megkeresték a ma-
gyar kiképzőket, hogy informálódjanak a kiképzési tevékenységgel kapcsolatosan is. Így a 
kiérkező portugál csoport szinte azonnal meg tudta kezdeni a kiképzési feladatok átvételét 
a magyar katonáktól.

a felkészítés végén a kiképzők megkapták az egyenruházati, az egészségügyi és 
más felszereléseiket. a művelet során kiderült, hogy a számukra biztosított újabb típusú 
sivatagi gyakorló légáteresztő képessége nem felelt meg a mali viszonyoknak, ezért amint 
elhagyták a légkondicionált helyiségeket, szakadt róluk a víz. a katonák közül volt olyan, 
aki két évvel korábban afganisztánban szolgált hasonló éghajlati körülmények között, 
de másfajta sivatagi gyakorlóban, amely sokkal jobban szellőzött és jobb komfortérzetet 
biztosított a viselőjének. egy másik katona 2003-ban Irakban szolgált, ahol az amerikai 
hadsereg által biztosított sivatagi gyakorlót viselte, amellyel nem volt ilyen problémája. 
kuvaitban töltötte el a másfél hetes akklimatizálódási időt, ahol reggel általában 35 fokra 
ébredtek, és gyakran előfordult, hogy napközben a legnagyobb melegben tönkrement a 
légkondicionáló berendezés. Bár akkor a sátorban már nem lehetett meglenni, abban a 
típusú gyakorlóban nem izzadtak annyira, és a komfortfokozatuk is sokkal jobb volt, mint 
maliban. a nagyobb izzadást valószínűleg a levegő magasabb páratartalma váltotta ki. mint 
kiderült, a számukra kiadott vegyivédelmi felszerelésre egyáltalán nem volt szükségük, 
csak a magukkal kivitt felszerelések súlyát gyarapította. jó néhány felszerelési tárgyra nem 
volt még szükségük – pl.: hálózsák, gore-Tex kabát, polárpulóver, gore-Tex kesztyű stb. –, 
amelyeket a tengerészzsákjukban lelakatolva őriztek a misszió végéig. ellenben a felfújható 
gumimatracot a lőkiképzés során igen jól tudták hasznosítani. a többi felszereléssel már 
nem volt gondjuk, a Haix típusú bakancs, a Bundeswehr-hátizsák, a repeszálló mellény, a 
sisak megfelelő biztonságot és kényelmet biztosított a viselője számára. Persze a francia 
vagy az osztrák katonák által hordott rövidnadrágos trópusi viselet sokkal kényelmesebb 
volt, mint a magyaroké, de ettől függetlenül az megfelelt a célnak.9

8 http://www.bocskaidandar.hu/new/index.php/hirek/misszios-hirek/122-veget-ert-a-mali-kuldetes (letöltés 
ideje: 2013. 12. 30.)

9 mivel egyre valószínűbb, hogy több afrikai műveletben is részt vesznek majd magyar katonák, érdemes lenne 
kicsit elővenni az 1990-es évek missziós fejlesztéseit, ugyanis az akkor angolában, ruandában és mozambik-
ban szolgáló magyar katonák több esetben is említették, hogy kaptak olyan kísérleti ruhadarabokat, amelyek 
rendkívül alkalmasak voltak a trópusi munkavégzésre. esetleg célszerű lenne folytatni a pár évvel ezelőtt 
megkezdett francia–osztrák békeműveleti tapasztalatcseréket a megfelelő egyenruházat kérdésében is. a 
korábbi afrikai műveletek tapasztalatairól bővebben még: Besenyő jános: magyar békefenntartók afrikában. 
katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Bp., 2013.
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a számukra adott IFak (Individual First aid kit) egészségügyi csomag (az amerikai 
haderőben is ezt használják) rendkívül hasznos volt, sőt némely cikkből – pl. naptej – annyit 
kaptak, hogy meg is maradt belőle. ezenkívül többfajta gyógyszerből, köztük a malária ellen 
használatos lariamból is jelentős készleteket vittek magukkal. zámbori főhadnagy ebben a 
kérdésben nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, megkövetelte, hogy a maláriaellenes 
gyógyszert mindenki a megadott időben pontosan beszedje. Így a magyarok között malá-
riás fertőzés nem következett be, de időről időre szinte mindegyiküket elkapta a vírusos 
hasmenés. ez már a többi trópusi művelet során is fellépett. alapvetően a jelentősen eltérő 
higiénés viszonyokkal és az immunrendszerünk „szocializációjával” függ össze.

végül a magyar mesterlövész-kiképző csoport tagjai 2013. április 13-án utaztak ki mali-
ba, és már este 8 óra körül meg is érkeztek Bamakóba, ahol a magyar rangidős tiszt fogadta 
őket. a reptérről elvitte őket a szállásukra, másnap pedig a misszió parancsnokságára, ahol 
eligazítást kaptak a misszió működéséről és a különböző előírásokról. az eligazítás után ismét 
gépjárműbe szálltak, majd leutaztak a fővárostól északkeletre található koulikoro városba, 
ahol a kiképző központ (koulikoro Training Camp – kTC) működött. a megérkezésük 
után bemutatták számukra a tábort, majd napokig jártak különböző katonai, szakmai és 
egészségügyi foglalkozásokra. ezeket a foglalkozásokat dokumentálták is. a felkészítésnek 
fontos része volt, amikor az országban tevékenykedő különböző nem kormányzati szerve-
zetek (Ngo) ismertették a különböző régiókat, és rendkívül részletes előadásokat tartottak 
mali vallási, kulturális, gazdasági és aktuális helyzetéről. a magyar katonák igen jónak 
tartották a német tábori kórház parancsnokának, egy infektológus főtisztnek az előadását 
a különféle egészségügyi kockázatokról és rendszabályokról. 

a katonák elhelyezése az átlag afrikai körülményekhez képest jónak volt nevezhető, 
mivel azokat a betonépületeket, amelyekbe be kellett költözniük, az eU nem sokkal korábban 
felújíttatta. az épületeket kívül-belül kifestették, a szétrohadt nyílászárók helyébe fémajtók 
és -ablakok kerültek, és ami a legfontosabb, hogy a körletekben légkondicionáló működött. 
az épületben egyenként négyfős szobákat alakítottak ki, légkondicionálóval, szintenként 
egy vizesblokkal, így kilenc szobának jutott 3-3 WC és zuhanyzó. a kb. 20 m2-es körletbe 
két darab vasszerkezetes dupla emeletes ágyat és négy szekrényt raktak. ekkor még kényel-
mesen el lehetett férni a szobákban, de amikor további 4-4 asztalt és széket tettek be, már 
annyira nem. a katonákat nemzetiség és létszám alapján helyezték el. mivel a magyarok 
hatan voltak, így két szobát biztosítottak a számukra. a missziókban nagyon fontos az élettér, 
ezért zámbori főhadnagy mint rangidős úgy döntött, hogy 3-3 fő fog a szobákban lakni, így 
kicsivel kényelmesebb körülmények közé kerültek a mesterlövész-kiképzők. ezért persze a 
többi nemzet katonái irigyelték is őket… a korábban érkezett magyar egészségügyi csoportot 
is a koulikorói bázison helyezték el, de őket nem kőépületekben, hanem az azoktól kb. 150 
méterre található német sátortáborban, légkondicionált sátrakban. aztán ahogy haladtak a régi 
kőépületek felújításával, úgy költöztek ők is ki a sátrakból, kényelmesebb körülmények közé. 

a kiképzők ellátását az európai védelmi Ügynökség (european defence agency – 
eda) nemzetközi és helyi alvállalkozók bevonásával biztosította az aTHeNa pénzügyi 
keretéből. Idetartozott az élelmezés, az ivóvíz biztosítása, a takarítás, majd később a katonai 
vegyesbolt (kantin) üzemeltetése is, amit különböző alvállalkozók bevonásával végeztek.10 
az élelmezési ellátás megfelelő volt, bár a magyar katonák túl „franciásként” értékelték.  
a reggeli mindennap lekvár, vaj, gyümölcs és croissant volt. a magyarok általában a 

10 ettől függetlenül vannak olyan nemzetek – pl. a németek –, amelyek saját nemzeti támogatócsoportot hoztak 
létre, így több területen képesek a misszió ellátási rendszerétől függetlenül tevékenykedni.



8383Nemzetközi tevékenység

reggelivel igyekeztek úgy végezni, hogy 07.00-ra elkészüljenek, majd utána megkezdték a 
kiképzést. mire elérkezett 13.00-kor az ebéd, már nagyon éhesek voltak, hisz az itt biztosított 
ételhez képest otthon tartalmasabbat fogyasztottak, illetve az otthoninál sokkal nagyobb 
volt az igénybevételük, így nagyobb energiatartalmú ételekre lett volna szükségük. végül 
hozzászoktak a francia konyhához, már csak azért is, mert az ebéd és a vacsora már főtt étel 
volt. az ételeket eleinte Bamakóból szállították át fagyasztott formában, de később már a 
kiképzőbázis konyháján főztek. azt az egészségügyi szolgálat is elismerte, hogy az étkezések 
során nem minden esetben tudtak megfelelő tápértékű vitamindús ételt biztosítani, mivel 
a helyi beszerzési lehetőségek igen korlátozottak voltak. az élelmezési ellátáson eleinte 
nem igazán tudtak javítani, hiszen a konyhán kívül a táborban egyetlenegy üzlet vagy bolt 
sem működött, ahol élelmiszert vehettek volna a katonák. Csak az utolsó hónapban hoztak 
létre egy katonai boltot, ahol nem volt más, csak chips és tusfürdő. az ivóvíz biztosítása 
folyamatos és korlátlan volt. maliban található egy forrás, amelynek a vize európai minőségű 
ásványvíz, amelyet a helyiek diago néven palackoznak. másik két ásványvízfajta – roc vert 
és Solar Water – is vásárolható az országban, de azokat valamiért nem javasolták. a vizet a 
német labor is megvizsgálta, majd felhasználásra engedélyezte.11 Persze a palackozott vizet 
is folyamatosan ellenőrizték, ugyanis a helyiek az üres kidobott palackokat összegyűjtötték, 
kimosták, majd visszatöltötték csapvízzel, amitől az európai katonák különböző fertőzéseket 
kaptak. ezért a magyar katonák a kiürült palackokat késsel felvagdosták, így elkerülték ezt 
a fajta kockázatot. egyébként a misszió korlátlanul biztosított palackozott ivóvizet a kiképző 
központban található elosztóponton, amely reggel és este 1-1 óra időtartamban volt nyitva. a 
víz ellenértékét kiszámlázták a nemzeti rangidősnek, de az a kiképzőket már nem érintette. 
az orvosi ellátás – a német tábori kórháznak köszönhetően – már sokkal jobb körülmények 
között működött, de szerencsére a gyakori bélfertőzéseken, hasmenéseken, valamint egy 
fogászati problémán és egy rovarcsípésen kívül más komolyabb egészségügyi problémával 
a magyar katonák nem szembesültek. 

a német tábori kórház egy role II. típusú intézmény, amelyben a sérültek részére az 
első szakorvosi ellátás keretében sebészeti, belgyógyászati és fogászati ellátást biztosítanak. 
Fertőző betegeket itt nem kezelnek, azokat elkülönítik, majd továbbszállítják egy megfelelő 
intézménybe. a kórházban komolyabb műtéteket, operációkat is képesek végrehajtani.  
a kórház saját laboratóriummal és egyéb diagnosztikai eszközökkel is fel van szerelve.

a kiképzők ugyan kaptak laptopot a magyar Honvédségtől, de csak maliban derült ki, 
hogy az internet-hozzáférést – biztonsági okokból – a franciák lekorlátozták, így a laptopokat 
csak korlátozottan lehetett használni. a táborban a több mint 500 kiképzőre összesen két 
darab internetes gép jutott, azt tudták használni a jelentések leadására és az otthoniakkal 
való kapcsolattartásra. Természetesen a géphasználatot monitorozták, így amikor a kikép-
zőcsoport parancsnoka egy emailban jelezte Bamakóba a magyar összekötő tisztnek, hogy 
a „Waraba” zászlóalj emberei lázonganak, figyelmeztették, hogy ilyet a későbbiekben ne 
tegyen. ezért, ha nagyon fontos jelentenivalója volt, inkább telefonon tette meg. emellett 
a pendrive-ok használatát is korlátozták, csak a misszió által biztosított, engedélyezett 
adathordozókat lehetett a gépeken használni. Így a katonák rákényszerültek, hogy magán 
a gépen írják meg a leveleiket, amelyek a bevezetett időkorlátok miatt csak a legszüksége-
sebbeket tartalmazták. a telefonos kapcsolatot pedig úgy oldották meg a magyar katonák, 
hogy a saját pénzükből vettek mobiltelefonokat és kártyákat, így tudták a családjaikkal is 
tartani a kapcsolatot. 

11 http://mineralwaters.geo.uu.nl/mineralwater.php?Country_id=3100&Brand=diago (letöltés ideje: 2013. 12. 30.)
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a magyar katonák a kiképzés idején igen intenzív tevékenységet folytattak. a kikép-
zési napokon reggel 06.30-tól este 19.00-ig tartott a munka, így csak az esték számítottak 
szabadnak, de akkor igyekeztek felkészülni a másnapra, átbeszélni a nap során tapasz-
taltakat. Szombatonként pedig a franciaoktatás csökkentette a pihenőidőt. a vasárnapok 
szabadok voltak. a két zászlóalj kiképzése között pedig volt egy háromhetes leállás, de azt 
sem töltötték munka nélkül, hiszen fel kellett készülni a második zászlóalj fogadására. a 
magyaroknak sikerült egyszer-egyszer kijutniuk Bamakóba, ahol regenerálódhattak. erre 
ugyanis a táborban nem túl sok lehetőség volt, mivel akkor még sem internetkávézó, sem 
konditerem, illetve kantin sem üzemelt. Napközben a munka, illetve a nagy meleg miatt 
nem lehetett futni, este pedig olyan nagy volt a forgalom a bázis körül, hogy akkor meg a 
portól fulladtak volna meg. a stresszkezelés, pihentetés fontosságát csak a misszió végére 
ismerték fel, amikor már igyekeztek a kiképzők számára kisebb-nagyobb rendezvényeket 
szervezni, ahol azok kikapcsolhattak a napi hajtásból.

a misszió működésének megértéséhez fontos tudni, hogy bár a misszió parancsnoksága 
Bamakóban székelt, a kiképzőtáborban folyó szakmai munkába nem folytak bele. a pa-
rancsnokságon szolgálók tartották a kapcsolatot a mali kormányzattal, a világszervezettel, 
a „Szervál” művelet parancsnokával,12 valamint az egyéb kormányzati és nem kormányzati 
szervekkel. koulikoróban egy ezredes volt a parancsnok, aki egyedül felelt a kiképző központ 
működésért, valamint az ott szolgálók tevékenységéért. valójában azonban a helyettesei 
végezték az aktív munkát, mivel annyi politikai-katonai egyeztetésen kellett részt vennie, 
illetve olyan sok delegáció, látogató érkezett a kiképző központba, hogy másra már nem is 
maradt ideje. a két alezredesi rendfokozatú helyettese közül az egyik a tábort működtető ír 
tiszt volt, aki felelt a tábor védelméért, az ellátásért, a tolmácsok és más kisegítő személyzet 
munkájáért. a másik helyettes, egy francia alezredes csak a kiképzési feladatokkal foglalko-
zott. Így ha a magyar kiképzőcsoport parancsnokának bárminemű kérdése volt, nem várta 
meg a parancsnoki eligazítást, hanem egyenesen mehetett a kiképzésért felelős alezredeshez. 

a kiképzéssel kapcsolatosan annyit kell tudni, hogy az európai Unió vezetői azt vállalták 
fel, hogy a 15 hónapos mandátum alatt13 a mali hadsereg által kijelölt négy összfegyvernemi 
taktikai harccsoportot14 10 hetes intervallumban felkészítik.15 az első 3 hét az úgynevezett 
alapozó képzés volt. ebben a szakaszban a harccsoport teljes állománya, századokba szer-
veződve, a 3. és a 4. kiképzőszázadoknál, valamint a kiszolgáló támogató elemeknél (tüzér, 
műszaki, logisztika) tevékenykedtek. Itt alapvető harcászati ismereteket szereztek, valamint 
megkezdődött az összekovácsolás is. a második szakaszban kiváltak a századokból a spe-
ciális képzést kapó elemek (műszaki, TaCP, INTel, BTr, mesterlövész). ez a szakasz a 
4–7. kiképzési hét közötti időszak volt. a magyar csoport is ebben a négy hétben végezte a 

12 a „Szervál” műveletről bővebben: http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/39132/seregszem-
le-1_internet.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 02.)

13 Besenyő jános: The european Union mission in mali – Hungary's involvement in the mission – Contemporary 
military Challenges/Sodobni vojaski Izzivi, 2013. november 27.

14 Combined arms Tactical groups (gTIa). egy csoport ebben az esetben egy kibővített létszámú zászlóaljat 
jelent.

15 egy korábbi cikkemben (az európai Unió kiképző művelete maliban és a magyar szerepvállalás, Honvédségi 
Szemle, 2013/5. szám, 68–76.) jeleztem, hogy ezt az időt kevésnek tartom egy zászlóalj kiképzésére, mivel 
az általánosságban 27 héten keresztül tart. Itt elsősorban nem a katonák egyéni képességeivel van gond, ha-
nem azzal, hogy képesek lesznek-e egy 10 hetes kiképzést követően koherens, jól együttműködő egységként 
tevékenykedni, az északi területeken megszilárdítani a kormány hatalmát, illetve megnyerni a velük sokszor 
ellenséges civil (tuareg és arab) lakosságot. Ha ez nem sikerül és nem történnek mélyreható társadalmi vál-
tozások maliban, egy újabb tuareg felkeléssel számolhatnak az ország vezetői. 



8585Nemzetközi tevékenység

tényleges kiképzői tevékenységét. a 8–9. hétre ismét integrálódtak a speciális csoportok a 
századokba és folytatódott a századok összekovácsolásának időszaka. a 9. hét századszintű 
gyakorlattal, míg a 10. hét zászlóaljgyakorlattal zárult. mivel a magyar katonák az első 
zászlóalj képzésének a 2. hetében érkeztek meg, lehetőségük volt figyelemmel kísérni az 
„alapképzés” végét, valamint a saját képzésük négy hete után részt vettek a század-összeko-
vácsolás szakaszában ellenerőként. Feladatuk az volt, hogy az általuk oktatott ismereteket 
gyakorlatban alkalmaztassák mind a mesterlövészekkel, mind a századparancsnokokkal. 
erre nagy szükség volt, mert a parancsnoki állomány ismeretei hiányosak voltak, ezért 
minden szakkiképző csoportnak foglalkoznia kellett a parancsnokok elméleti képzésével 
is. a kiképzés végére így egy egységes vezetéssel és kiképzéssel működő könnyű gyalog-
zászlóalj jött létre, amely akár önálló tevékenységre is képes tüzér-, műszaki, felderítő-, 
logisztikai és más műveleti alegységekkel rendelkezik.16 

a 2013. február 18-án kezdődő misszióba eredetileg 250 kiképző, valamint 200, a logisz-
tikáért és az őrzés-védelemért felelős katonát terveztek, de végül 200 kiképző, egy 150 fős 
logisztikai, egészségügyi és adminisztrációs, valamint egy másik 150 fős biztosítóegység 
kezdte meg a tevékenységét az eUTm mali állományában.17 a műveletben részt vevő európai 
katonák semmilyen katonai akcióban nem vehetnek részt, de joguk van az önvédelemre. 
jelenleg 565 fős az európai kiképzőállomány.18 eddig három zászlóalj kiképzése történt 
meg, a negyedik felkészítése 2014 márciusára fejeződik be. 

a mali haderő jelenleg nyolc zászlóaljjal rendelkezik, amelyeknek a kiképzettsége, 
felszerelése, személyi állománya nem megfelelő, vezetőik képességei úgyszintén hiányosak. 
az eU azt vállalta, hogy a haderő felét (négy zászlóalj) kiképzi az eUTm mali keretén belül. 
a „Waraba” (oroszlán) zászlóalj kiképzése 2013. június 21-én, az „elou” (elefánt) zászlóalj 
kiképzése 2013. szeptember 14-én, a „Sigui” (bivaly) zászlóalj kiképzése pedig 2013. de-
cember 7-én fejeződött be. a negyedik zászlóalj képzése 2014. január 8-án kezdődött meg és 
előreláthatólag március 20-ig tart. a zászlóaljak felszerelése azonban csak nehézkesen halad, 
ami a kiképzést is hátráltatja. ezért egyre több európai ország ajánlott fel a mali hadsereg 
számára egyenruházatot, fegyverzetet és más egyéb felszereléseket. az első két zászlóalj 
kiképzésének tapasztalatai szükségessé tették, hogy a „Sigui” zászlóalj tisztjeit és altisztjeit – 
2013. 09. 16. és 2013. 09. 30. között –, valamint a 4. zászlóalj tisztjeit és altisztjeit – 2013. 12. 
16. és 2014. 01. 05. között – még a zászlóalj kiképzését megelőző hetekben kiképezzék, mivel 
a mali tisztek többségének szakmai felkészültsége, vezetői tapasztalata rendkívül gyenge.19

a magyar kiképzők a „Waraba” és az „elou” zászlóaljak kiképzésében vettek részt. 
a bizakodó hivatalos jelentések ellenére már többször felmerült a misszió mandátumának 
meghosszabbítása, mivel a kiképzés során az európai kiképzők több előre nem látott nehéz-
séggel is szembesültek, amely sok esetben is negatívan befolyásolta a munkájuk eredményét. 

a kiképzéssel foglalkozó állomány az alábbiak szerint épült fel: 1. kiképzőszázad 
(francia), 2. kiképzőszázad (angol–ír), 3. kiképzőszázad (svéd–finn–lett), 4. század (vegyes, 
támogató elemek – francia), műszaki kiképzőcsoport (német), TaCP-kiképzőcsoport (olasz), 
BTr-kiképzőcsoport (olasz), INTel-kiképzőcsoport (görög), tüzér kiképzőcsoport (angol), 
logisztikai kiképzőcsoport (lengyel), különleges műveleti kiképzőcsoport (spanyol), mes-
terlövész-kiképzőcsoport (magyar).

16 http://www.janes.com/article/31507/third-malian-battalion-graduates (letöltés ideje: 2014. 01.01.)
17 Besenyő jános: az európai Unió kiképző művelete maliban és a magyar szerepvállalás, 70.
18 http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/eu-military-staff/documents/eums_impetus_

magazine_nov_13.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 01.)
19 http://www.eutmmali.eu/ (letöltés ideje: 2014. 01. 01.)
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Ilyen probléma lehet a mali katonák hozzáállása az emberi jogok kérdéséhez, illetve az 
északon élő tuareg és arab népcsoportokkal szembeni negatív viszonyulása. erre jó példa, 
hogy a „Waraba” zászlóalj tagjai a kiképzést követően az északi területeken kaptak feladato-
kat, ahol a „Szervál” műveletből hozzájuk rendelt francia katonákkal (operational assistance 
detachments) kellett együttműködniük. (az európai kiképzők nem követhetik az általuk 
kiképzett mali katonákat északra, hogy ellenőrizhessék, hogyan alkalmazzák az elsajátí-
tott ismereteket. ezért a franciák végzik el az utánkövetést.) ott az iszlamista fegyveresek 
megtámadták a zászlóalj katonáit. a meglepetés erejét azonban nem tudták kihasználni, 
a mali katonák pedig üldözőbe vették őket. a sikertelen üldözés után a kormánykatonák a 
laktanyába visszafelé kifosztottak egy kisebb települést és egy benzinkutat. az ügy nem 
kapott nagy nyilvánosságot, de rögtön megkezdődött a sárdobálás, hogy ki hibázott és mi-
ben, mivel nagy volt az elvárás az eU által kiképzett első zászlóaljjal kapcsolatosan. Sajnos 
az európaiak nehezen értik meg, hogy bár 10 héten keresztül oktatták az afrikai katonákat 
a nyugati eljárásmódokra, demokráciára és az emberi jogok tiszteletben tartására,20 de 
amikor azok harcba kerültek, ismét a több száz éve alkalmazott afrikai gyakorlat szerint 
tevékenykedtek. ez a gyakorlat pedig a legtöbb esetben nem felel meg a nyugati, demok-
ratikus normáknak. Hasonló eset történt az „elou” zászlóalj embereivel, akiket az egyik 
északi településen a polgári lakosok kővel dobáltak meg, majd erre válaszul egy katona a 
tömegbe lőtt, melynek nyomán többen megsérültek. ezeken az eseteken kívül az északi 
polgári lakosság és a mali kormányerők között több kisebb-nagyobb összecsapás is történt, 
bár azok viszonylag kis visszhangot kaptak a médiában. a brüsszeli eUTm mali műveletet 
támogató csoportban szolgáló spanyol alezredes által készített elemzés is leírja, hogy az 
északra kiküldött katonáknak még sokat kell tanulniuk az emberi jogok tiszteletéről és a 
polgári hatóságokkal, szervezetekkel történő együttműködésről.21 Hasonló megállapítást 
tett az eNSz-főtitkár az S/2013/582 jelentésében,22 illetve az amnesty International 2013 
novemberében maliról készült jelentése is, ahol külön felkérik az európai Unió döntéshozóit, 
hogy az eUTm mali által biztosított kiképzéseken még nagyobb hangsúlyt fektessenek az 
emberi jogok tiszteletben tartására, valamint értessék meg a mali katonákkal, hogy tilos a 
polgári lakosságot zaklatni, bántalmazni.23 arra pedig már az eU vezetői is rájöttek, hogy 
a kiképzés – bármilyen jó legyen is – magában nem elégséges a demoralizált, szétzilált mali 
haderő újjáépítéséhez. korábban már a franciák is részt vettek a mali hadsereg kiképzésében 
és modernizálásában, ezek a kísérletek azonban csak részeredményeket hoztak. később 
az amerikaiak is együttműködtek a mali kormányzattal az aQIm elleni küzdelemben, 
de mélyreható változásokat ők sem értek el a hadsereg átalakítása terén, így az a 2012-es 
tuareg felkelés idején a külső és a belső nehézségek miatt egyszerűen összeomlott. végül 
a franciák az eNSz felhatalmazásával, összefogva az afrikai és az európai államokkal, 
először a „Szervál”, majd pedig az eUTm mali műveletek megindításával próbálták meg 
valamilyen szinten stabilizálni az ország helyzetét.24 

20 http://blogs.ec.europa.eu/echo-action/building-respect-for-humanitarian-principles-in-mali/ (letöltés ideje: 
2014. 01. 01.)

21 http://www.ieee.es/en/galerias/fichero/docs_opinion/2013/dIeeeo93-2013_eUTm_mali_CastillaBarea_eNg-
lISH.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 03.)

22 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/
%7B65BFCF9B-6d27-4e9C-8Cd3-CF6e4FF96FF9%7d/s_2013_582.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)

23 http://www.amnesty.org/en/library/asset/aFr37/006/2013/en/1558b2eb-004c-4357-98f7-a3498c7e0c52/
afr370062013en.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)

24 Bővebben erről: http://www.scribd.com/doc/150518727/France-and-the-Fight-against-Terrorism-in-the-Sahel-
The-History-of-a-difficult-leadership-role-Tobias-koePF (letöltés ideje: 2014. 01. 02.)
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éppen ezért az eUTm mali korábbi parancsnokának javaslatait figyelembe véve az 
európai Unió vezetői egy közép- és hosszú távú stratégiát terveznek elkészíteni malival 
kapcsolatosan.25 a kiképzésen túl más lehetőségeket is keresett az eU, például létrehoztak 
egy összekötő és tanácsadó csoportot (advisory and liaison Task Force – alTF), amely 
mali védelmi minisztériumában tevékenykedik.26 a tanácsadók 2013 decemberében mali 
védelmi minisztere, Soumeylou Boubèye maiga felkérésére nyolc tematikus munkacso-
port létrehozásában vettek részt, amelyek a mali hadsereg reformját hivatottak kidolgozni.  
a munkacsoportok az alábbi területeken tevékenykednek: doktrínák rendszeresítése, veze-
tési-parancsnoki rendszer újjáépítése, logisztikai támogatás, katonai műveletek, személyzeti 
ügyek, kiképzés, hírszerzés-felderítés, valamint regionális együttműködés. az egy hónapon 
belül létrejött munkacsoportoknak 2015 februárjára kell letenniük a mali haderő átalakí-
tásával, újjáépítésével kapcsolatos javaslataikat. ebből is látszik, hogy az eU hosszú távra 
tervez maliban és a fekete kontinensen is.27

a kiképzést, ahogy korábban is említettem, a magyarok csak a kiérkezésüket követő 
második héten kezdhették meg, amikor a német légihíddal kiérkeztek a kiképzéshez szüksé-
ges fegyverek és lőszerek, amelyeket a magyar Honvédség biztosított. addigra azonban az 
is kiderült, hogy a magyar katonáknak nem mesterlövész-képzést, hanem távcsöves puskás 
kiképzést kell folytatniuk. Bár a franciák ragaszkodtak volna a mesterlövész-kiképzéshez, 
de kénytelenek voltak szembesülni a realitásokkal, hogy a mali katonák jelentős részének 
hiányoztak azok az alapképességei, amelyek ehhez a képzéshez kellettek volna. mint ki-
derült, sokuknak semmilyen katonai képzettsége, harci tapasztalata nem volt. ezek nélkül 
pedig nem igazán lehet pár héten belül profi mesterlövészeket képezni. a franciák a saját 
mesterlövész-szabályzatuk szerint képzelték el az oktatást, amely szerint a mesterlövészek 
párokban dolgoznak. ezt a kiképzési segédletet a magyar kiképzők is megkapták, de a felté-
telek hiánya és a megváltozott igények miatt a használatára végül nem került sor. az újonnan 
kitalált távcsöves puskás modulképzésre csak négy hetet adtak a magyar kiképzőknek, így 
egy teljesen új kiképzési tervet kellett készíteniük, egészen más feltételek szerint. a mali 
hadsereg igényeinek megfelelően zászlóaljanként 27 főt – századonként 9, szakaszonként 
3, rajonként pedig 1 főt – kellett kiképezni. 

első lépésben a magyar kiképzők rendbe rakták a magukkal hozott fegyvereket, majd be-
lőtték azokat a bázis lőterén. Utána kaptak lehetőséget, hogy megismerkedjenek a kiképzendő 
állománnyal. Néhány órán belül kiderült, hogy az állománynak nincs katonai tapasztalata, 
nem ismerték a számukra kijelölt fegyvertípust, nem tudtak térképet olvasni, terepvázlatot 
készíteni, tájolót használni vagy éppen az északi irányt meghatározni.28 ezért a magyar 
kiképzőknek egy olyan oktatást kellett megszervezniük, amelyben megtanították azokat 
az alapképességeket, amelyekkel a mali katonáknak már a képzés kezdetén rendelkezniük 
kellett volna. mivel a katonák nem rendelkeztek térképpel, tájolóval, a magyaroknak kellett 
azokat is beszerezni, majd megkezdték az elméleti blokk oktatását, és miután elsajátították 

25 http://www.ieee.es/en/galerias/fichero/docs_opinion/2013/dIeeeo93-2013_eUTm_mali_CastillaBarea_eNg-
lISH.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 03.)

26 dick duijn: eUTm mali, a military pillar of eU strategy for the Sahel, in: ImPeTUS, magazine of the eU 
military staff, eeaS, autumn/Winter 2013., Issue 16, 8–9.

27 http://www.eutmmali.eu/ 
28 Hasonló megállapításokat tett az european Security review 2013. júniusi számában Francois ducrotté és 

elena marda egy eU-kiképzőre hivatkozva, csak ők nem a katonák, hanem a tisztek ilyen irányú képességeit 
kritizálták. Hogyan is várhatjuk el a mali katonáktól, hogy képesek legyenek térképet olvasni, ha a tisztjeiknek 
sem megy? http://isis-europe.eu/sites/default/files/publications-downloads/esr67_mali_june2013_Fdem.pdf 
(letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
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az alapvető képességeket, megkezdődött a gyakorlati, távcsöves képzés. Itt a kiképzők ismét 
szembesültek egy újabb problémával. a kiképzőbázison létrehozott lőtér nem készült el 
határidőre, illetve nem úgy készült el, ahogy kérték, ugyanis a magyar kiképzők egy 600 
méter hosszú lőtér megépítésére tettek javaslatot, de végül csak egy 300 méter hosszúságú 
készült el. ráadásul a sűrű beosztás miatt is korlátozták őket a lőtér használatában. ezért 
ennek figyelembevételével kellett ötvözniük az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokat, 
majd egyensúlyba hozni, hogy beleférjenek a terepfoglalkozások, a tájékozódás vagy ép-
pen az éjszakai gyakorlatok (menet, körletbiztosítás, járőr stb.). a misszió parancsnokának 
döntése alapján hetente egy éjszakát a szabadban kellett tölteniük mind a kiképzőknek, 
mind pedig a kiképzendő katonáknak, hogy az éjszakai tevékenységet is gyakorolják. a 
magyar katonák közül zámbori főhadnagy – mivel ő beszélte legjobban a franciát és az 
angolt – tartotta meg az elméleti képzést, míg a többi altiszt és katona gyakorlati kikép-
zőként a lövészeteken tevékenykedett. a gyakorlati képzés során volt tájolóhasználat, vá-
rosi harcászat (helységharc), épületharcászat, célfelderítés stb. ezeken a foglalkozásokon 
sokszor alkalmaztak csoportbontást, így jobban eloszlottak a munkák és könnyebb volt a 
mali katonákkal személyre szabottan is foglalkozni. a mali katonák például annyira nem 
ismerték a személyi fegyvereiket, hogy azokat eleinte a magyar kiképzők tartották karban, 
majd utána megtanították nekik is. ennek ellenére a misszió végéig, valamennyi lövészet 
után a kiképzők szigorú felügyelete alatt történtek a fegyverkarbantartások. a kiképzési 
modul végén a magyar katonák minden fegyvert újra átnéztek, karbantartottak, úgy tették 
el a fegyverszekrénybe. ez biztonsági okokból is fontos volt. 

a mali katonák ugyanis a kiképzés alatt folyamatosan magukkal hordták a fegyverei-
ket, de a lőszert a fegyverszobában tartották elzárva. ennek ellenére több mint 200 darab 
éleslőszert találtak a katonáknál, amikor az egyik századot ellenőrizték. ezek azonban 
nem az eUTm raktárából kerültek ki. mivel a hadsereget az elmúlt időszakban több véres 
konfliktus is megosztotta, és az európai Unió jelenlétének sem örül mindenki maliban, a 
misszió vezetése igen határozottan lépett fel ezzel az üggyel kapcsolatban is. Belegondolni 
is rossz, mi lett volna, ha valamelyik mali katona akár a társa, vagy éppen egy kiképző 
ellen használta volna a fegyverét. Sajnos ilyen esetre afganisztánban többször is sor került, 
ahol a NaTo-csapatok által kiképzett szövetséges afgán katonai, rendőri egységek tagjai 
nyitottak tüzet nyugati kollégáikra. ezt a lehetőséget sajnos maliban sem lehet kizárni 
teljes bizonyossággal. 

más problémák is adódtak. Például a mali katonák lőképességével a magyar kiképzők 
nem voltak túlságosan megelégedve, mivel azok a gépkarabélyt 100 helyett 25 méterre – 
francia szokás szerint – lőtték be. ennek ellenére sokan még erről a távolságról sem találták 
el a célpontokat. Százméteres lőtávolságon kezdték a lövészeteket, majd felmentek 200, 
végül pedig 300 méterre, de ott már a lövészeknek alig volt értékelhető találatuk. végül a 
100 méteres távolságon váltak igazán hatékonnyá. Persze voltak közöttük néhányan – főleg 
tuaregek –, akik „született” lövészek voltak, és a képzés tökéletesítette a tudásukat, de nem 
ez volt a jellemző. a mali katonák fegyelmével is adódtak néha problémák, de a kiképzők 
ezt inkább a mienktől eltérő mentalitásnak tudták be. a mali katonák egyenruházata a 
kiképzés elején még elég vegyes volt, de a különböző donoroknak köszönhetően folyama-
tosan érkeztek az egyenruhák, felszerelések. a lengyel logisztikai egység parancsnoka, egy 
alezredes folyamatosan jelentette a parancsnoknak, hogy éppen milyen felszerelések jöttek. 
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a végére minden mali katona rendelkezett két váltás vadonatúj egyenruhával.29 a fegyverzet 
terén azonban nem álltak akkor még túl jól. Fegyvereket is kaptak, de azok minősége sok 
kívánnivalót hagyott maga után. a kiképzési főnök egyszer felkérte a magyar kiképzőket, 
hogy menjenek ki az egyik mali századhoz, ahol lenne néhány ak, amelyeket be kellene 
lőni. zámbori főhadnagy azonban ezt nem vállalta, mert a mali haderő puskáinak, gépka-
rabélyainak olyan rossz volt az anyagminősége, hogy az már sokszor a fegyver kezelőjét 
veszélyeztette. a lőszerük minősége még rosszabb volt. a főhadnagy alig néhány esetre 
emlékszik, amikor a magyar Honvédség által kivitt lőszer „elcsettent”, míg a mali haderő 
által biztosított lőszerekből minden ötödik. a lőszerük nem is acélhüvelyes volt, hanem 
réz. annyira silány konstrukció volt, hogy a hüvely fala már sokszor akkor meghorpadt, 
ha leejtették.

a kiképzés során a magyarok közelebbről is megismerkedtek a mali katonákkal, a 
szokásaikkal, a kultúrájukkal és a mienktől eltérő mentalitásával. az afrikai haderő katonái 
sokszor másképp állnak hozzá a számukra kevésbé tetszetős feladatokhoz, mint az európaiak. 
Így fordult elő, hogy a kiképzésekről mindig jó páran hiányoztak. Bár a magyarok ebben is 
szerencsések voltak, mivel a távcsövespuskás-képzésre járók igen motiváltan álltak a felada-
tokhoz, így alig néhány fős hiánnyal kellett szembesülniük a kiképzőknek. de ugyanígy nem 
tapasztaltak komoly etnikai feszültséget a kiképzendők között sem. a „Waraba” zászlóaljban 
viszonylag kevés számú tuareg katona szolgált, de az „elou” zászlóaljba már jóval többen 
kerültek be közülük. az első zászlóaljban az állomány alig 4%-a (30–40 fő), míg a második 
zászlóaljban már 150–160 fő (15%) volt a tuareg katonák aránya. jelentős részük korábban 
északon szolgált, valamennyi harci tapasztalatuk is volt. az afrikai katonáktól nem igazán 
különültek el, igaz, a társaságukat sem keresték. Itt nem volt látható a sokat emlegetett 
feszültség a különböző népcsoportok között, amelyek a gyakorlatok során képesek voltak 
jó együttműködésre. a kiképzés végén visszatértek a táborukba, ahol folytatták a szokásos 
napi tevékenységüket. a legnagyobb problémát az jelentette számukra, hogy a fizetésük a 
kiképzés idejére lecsökkent, mivel nem kapták meg a kb. 100 USd értékű harci pótlékukat, 
amely mindazoknak jár, akik 25 napnál többet töltenek az északi területeken.30 mégsem ez 
okozta a legnagyobb problémát, hanem az a nem létező összeg, amelyet az európai Uniótól 
vártak a kiképzés alatt lévők. ennek az volt az oka, hogy korábban az USa – amely 2002-től 
a mali kormányzattal közösen működtette a „Pan Sahel Initiative”, majd az azt felváltó Trans 
Sahara Counter-Terrorism Partnership (TSCTP) terrorizmusellenes programot,31 valamint 
különleges egységeket képzett ki az aQIm elleni harcra32 – a kiképzés ideje alatt az abban 
részt vevő katonák számára extra fizetést és pótlékot adott.33 Bár senki sem mondta, hogy 

29 a lengyelek nem csak a tanácsadásban, kiképzésben vállaltak szerepet, de mint donorország is komoly anyagi 
támogatást biztosítottak a mali haderő számára. http://archiwalny.mon.gov.pl/en/artykul/14719 (letöltés ideje: 
2014. 01. 04.) ennek ellenére a mali hadsereg felszerelése kevés és nem megfelelő, ami más egyéb tényezőkkel 
együtt a hadsereg alkalmazhatóságát továbbra is igen korlátozza.

30 http://mondediplo.com/2013/06/04mali (letöltés ideje: 2014. 01. 04.)
31 Baz lecocq and Paul Schrijver: The war on terror in a haze of dust: potholes and pitfalls on the Saharan fronts, 

143–145., valamint oumar diarra Insecurity and instability in the Sahel region: The Case of mali, 20. 
32 az USa – hasonlóan Franciaországhoz – éveken keresztül együttműködött malival, amelynek keretében 

főként tuaregekből álló különleges erőket képeztek ki az aQIm (al Qaida in maghreb) elleni harcra. még 
2012-ben, amikor a tuareg felkelés már kirobbant, egy közös amerikai–mali hadgyakorlatot hajtottak végre 
(2012. február 7–15. – atlas accord), amelyben hét országból több mint 300 katona vett részt. Bővebben az 
amerikai–mali együttműködésről: dona j. Stewart: What is next for mali? The roots of conflict and challenges 
to stability.

33 afganisztánban az eUPol is hasonló motivációt alkalmazott a rendőrök tanfolyamai során. 
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az eU bármilyen extra juttatást szán nekik a kiképzés végén, de páran mégis így gondolták. 
a tanfolyamot fegyelmezetten végigcsinálták, majd várták a kifizetést. miután nem kapták 
meg a vélelmezett jutalmat, a tervezett kibocsátó ünnepség előtti napon fellázadtak, mivel 
valaki elterjesztette azt a hírt, hogy a mali haderő tábornokai „lenyúlták” ezt a pénzt. Sajnos 
a korrupciós helyzet annyira rossz maliban – nem csak a kormányzat vagy a hadsereg, de a 
társadalom minden szintjén is –, hogy senki sem kételkedett az állítás igazságtartalmában. 
először csak maguk között morgolódtak, majd összegyűltek a táborukban és egyre hangosab-
ban követelték a „prémiumot”. mivel a mali katonák tábora nem a kiképző központban volt, 
így először csak néhány kiképző – köztük a magyarok – vették észre, hogy valami probléma 
van. majd amikor a tömeg egyre kezelhetetlenebbé vált, és a saját zászlóaljparancsnokuk 
képtelen volt visszaállítani a rendet, odahívták a kiképző központ akkori parancsnokát, 
Christophe Paczka ezredest. az ezredesnek elmondták a katonák, hogy sem vele, sem pedig 
a kiképzőkkel nincs semmi bajuk, de követelik a kiképzési extra pénzt. miután az ezredes 
látta, hogy képtelen a forrongó tömeg lecsendesítésére, értesítette a mali haderő vezérkari 
főnökének helyettesét, aki végül személyesen ment ki a kiképzőbázisra. végül az ő szavára 
tértek vissza a barakkokba a katonák. az eset miatt a kibocsátó ünnepséget nem is tartották 
meg az eredetileg tervezett időpontban, bár elég sok vendéget meghívtak rá. ennek tükrében 
már érthető, hogy a misszió parancsnoka, Francois lecointre tábornok miért jelentette ki az 
első zászlóalj kiképzésének végét követően, hogy: „Habár a mali katonák képessége sokat 
javult, még mindig van mit tanulniuk a fegyelemről, az összetartásról és a tisztjeikben való 
bizalomról”. a tábornok azt is állította, hogy a mali hadsereg újjáépítésére még sok időt 
kell szánni, mivel az még bármikor összeomolhat.34 

a második zászlóaljnál ez a probléma nem jelentkezett, ugyanis már a megérkezéskor 
közölték a katonákkal, hogy külön jutalomra vagy bármilyen extra juttatásra nem számíthat-
nak a kiképzés ideje alatt. mivel a zászlóaljnak ezt az állományát alaposabban válogatták ki 
– több volt köztük a katonai kiképzéssel, harci tapasztalatokkal rendelkező katona – kevesebb 
probléma volt velük, mint a Waraba zászlóalj embereivel. Persze az elou zászlóalj sem tudta 
problémamentesen befejezni a kiképzést. a 10 hetes kiképzést követően hajtották végre a 
zászlóalj közös zárógyakorlatát, ahol kiderült, hogy nem kaptak megfelelő ellátást. ekkor 
vált világossá, hogy a kiképzés ideje alatt olyan rossz ellátást biztosított számukra a mali 
haderő, hogy az már a kiképzést veszélyeztette, de a katonák nem panaszkodtak. amikor 
aztán lezajlott a zászlóaljgyakorlat és visszatértek a táborba, nem kaptak enni, de még ekkor 
sem panaszkodtak. másnap azonban megtudták, hogy 10 napos eltávozásra mehetnek, hogy 
meglátogathassák a családjaikat. ekkor derült ki, hogy az eltávozás idejére nem jár nekik 
az élelmezési pótlék, amit a kiképzés során megkaptak. ekkor betelt a pohár, az emberek 
elkezdtek morgolódni. a kiképző központ akkori parancsnoka, Philippe Testart ezredes a 
kiképzők készletéből azonnal adatott nekik 400 darab élelmezési egységcsomagot (meal 
ready to eat – mre), illetve vásárolt nekik egy tehenet, és azt levághatták a kibocsátó 
ünnepségre. az ezredes ezek után felhívta a mali vezérkart és elérte, hogy az egyik tábor-
nok lejöjjön beszélni a katonákkal, illetve három napra való élelmezési pénzt fizettetett ki 
számukra. ezzel sikerült elejét venni egy komolyabb lázadásnak. 

a magyar kiképzők véleménye szerint az első zászlóalj motiváltabb volt, az állomány 
sokkal jobb hozzáállást tanúsított a kiképzéshez, de tagjai képzetlenebbek voltak a második  
 

34 http://www.ieee.es/en/galerias/fichero/docs_opinion/2013/dIeeeo93-2013_eUTm_mali_CastillaBarea_eNg-
lISH.pdf (letöltés ideje: 2014. 01. 03.)
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zászlóalj állományánál. Talán ezért is sikerült a második zászlóalj embereit jobban kiképezni, 
hiszen nekik már volt „katonai előéletük”. Illetve ekkorra már elkészült a lőtér is, és sokkal 
több lehetősége volt a kiképzendőknek lőni. Összességében úgy látták, jó volt a hangulat, a 
mali katonák akarták és szerették is csinálni a kiképzést, és jól kijöttek az európai – köztük 
a magyar – kiképzőkkel is. 

más fontos tapasztalatokat is szereztek az európai kiképzők. komoly gondot okozott, 
hogy a francia mintára felállított harccsoportok, valamint a folyamatos tervezési és irányí-
tási feladatok rutinos törzset és parancsnokokat feltételeztek a mali haderőtől, ami azonban 
hiányzott. éppen ezért az első zászlóalj kiképzése után – amikor ezt a misszió vezetése 
felismerte – külön elemként jelent meg kifejezetten csak a zászlóaljtörzs és a parancsno-
kok képzése. ez azonban egy új problémához vezetett: mivel a parancsnoki képzésen részt 
vevő parancsnokok csak a 4–5. hétben csatlakoztak ismét a saját alegységükhöz, a katonák 
nagyon nehezen fogadták el őket. Több esetben is problémát okozott, hogy a fiatal, 20–30 
éves hadnagyok, főhadnagyok (szakaszparancsnok, századparancsnok-helyettes stb.) a 
parancsnoki képzésről visszatérve, az ott megszerzett tudással felvértezve, magabiztosan 
láttak neki az alegységek vezetésének, de az állomány – bár végrehajtotta a parancsaikat 
– nem ismerte el parancsnokaikként őket. Sőt, folyamatosan problémákat (rendszeres ké-
sések, kimaradások, felszerelés elvesztése, koncentráció és figyelem hiánya stb.) okoztak 
számukra. ezért a misszió még egy kicsit finomított az általa kitalált képzésen. Nem a 10 
hetes kiképzési időszakban, hanem előtte került sor a parancsnokok képzésére, három hét 
időtartamban. Így azok a felkészítésük megtörténtével, az alegységeikkel közösen hajtották 
végre a feladatokat. ez erősítette az egységek kohézióját, sőt az állomány nagyobb tisztelettel 
tekintett a megszokottól jobban felkészített tisztjeire.

a mali katonák nagyon érdeklődőek, kíváncsiak, barátságosak, kedvesek voltak. az 
európai kiképzők elfogadottsága és tisztelete magas szintű volt. ennek ellenére egy-két 
kiképző kifejezetten arrogánsan bánt velük. Nem voltak hajlandóak megérteni, hogy az 
alacsony iskolázottság és a nyugati életformától eltérő szocializáltság milyen különbségeket 
eredményez az európai és a mali katonák képzése között. Saját afrikai tapasztalataim alapján 
egyértelműen kijelenthető, hogy már csak az eltérő kulturális háttér miatt is sokkal több 
türelmet, megértést kell tanúsítani az afrikai katonákkal szemben, akik megfelelő bánásmód, 
ellátás és kiképzés esetén ugyanolyan eredményesen képesek a feladataikat végrehajtani, 
mint bármelyik európai katona.

Összegezve, azt a feladatot, amire a magyar katonákat felkérték, sikeresen végrehaj-
tották. a misszió végére zámbori főhadnagy elkészített egy angol nyelvű oktatási anyagot, 
amely figyelembe vette az első zászlóalj kiképzése során tapasztaltakat, és amelyet a fran-
cia parancsnok olyan jónak minősített, hogy a magyarokat váltó portugálok is az alapján 
folytatták a képzést.

a katonai vezetésnek érdemes lenne a maliban szolgáltak tapasztalatait részleteseb-
ben feldolgozni, azokat beépíteni a következő afrikai műveletekbe tervezett állomány 
felkészítésébe. különös tekintettel a francia nyelv oktatására, a megfelelő felszerelésre, 
az interkulturális különbségekre, valamint aktuális infektológiai és higiéniai kihívásokra. 
Sokkal körültekintőbben szükséges megszervezni katonáink misszióba történő kiutaztatását, 
még akkor is, ha egy 2-3 fős előkészítő csoport utaztatása szükséges. Ugyanis ez a pénz 
minden esetben megtérül, ha másért nem, azért, hogy a kiérkezett magyar katonák sokkal 
kevesebb nehézséggel fognak szembesülni, így minden idejüket és energiájukat annak a 
feladatnak a végrehajtására fordítják, amiért kiküldték őket. ebbe beletartozik az is, hogy 
már a kiutazás előtt a missziós állomány pontosan tudja, milyen feltételek – fizetés, ellátás 
stb. – várnak rá, és mit várnak el tőle. Nagyobb figyelmet kell fordítani a misszióban kint 
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szolgálók családjának támogatására is. javasolt, hogy minden esetben vegyék figyelembe az 
állomány ellátásánál a korábbi afrikai műveletekben szolgáltak tapasztalatait és javaslatait!

az afrikai műveletekre pedig készülnünk kell, mivel úgy tűnik, hogy az eU nem béke-
kikényszerítő, hanem főként béketámogató műveletekben – kiképzés, tanácsadás területén35 
– kíván az afrikai kontinensen részt vállalni, és ezért egyre több magyar katonának lesz 
lehetősége szolgálatot teljesíteni afrikai műveletekben.
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szilvágyi Tibor ny. alezredes: 

AuszTriA BizTONsági sTrATégiájA és  
A BuNdesheer FelAdATAi

a külső környezet változásainak (pl. NaTo- és eU-bővítés) hatására ausztria biztonsági 
helyzete a 21. század első évtizedében jelentősen megváltozott. ezért a szövetségi kormány 
elhatározta, hogy a 2001-ben elfogadott Biztonsági és védelmi doktrína1 című dokumen-
tumot – amely részletesen kitért az országot fenyegető akkori biztonsági kihívásokra és a 
védelemmel kapcsolatos feladatokra – a megváltozott körülményekhez igazítja és biztonsági 
stratégiává fejleszti. az új dokumentum figyelembe veszi az elmúlt évek történéseit, valamint 
iránymutatást ad az elkövetkező évtizedre is. a megújult biztonságpolitikai koncepciót 
tartalmazó osztrák biztonsági stratégiát2 a kormány 2011 márciusában hagyta jóvá, majd 
továbbította a törvényhozásnak. a parlament védelmi bizottsága 2012. május 31-én tárgyalt 
a dokumentum tartalmáról, elfogadásáról azonban nem döntött, mert időközben társadalmi 
vita alakult ki a hadkötelezettség fenntartásának, illetve megszüntetésének kérdéséről.3 

ausztria választópolgárai a 2013. január 20-án 52%-os részvétellel megtartott nép-
szavazáson 60%-os arányban a sorkatonai szolgálat megőrzése mellett döntöttek.4 a vita 
kirobbanása ugyanakkor megmutatta, hogy a sorozott haderő intézménye reformra szorul, 
ezért a minisztertanács új célokat határozott meg. ezzel kapcsolatban egy kormányzati 
munkacsoport alakult, amely 2013 nyarára kidolgozta a sorkatonai szolgálat reformjának 
koncepcióját. a vezérkar a 236/2013. számú miniszteri utasításban feladatául kapta, hogy 
tegye vonzóvá a sorkatonai szolgálatot a fiatalok számára.5

a hadkötelezettség reformjáról szóló jelentést gerald klug védelmi miniszter és johanna 
mikl-leitner belügyminiszter asszony 2013. június 27-én együtt mutatta be. a cél, hogy a 
Bundesheer és a sorkatonák is egyaránt profitáljanak a szolgálatból. a reformcsomag na-
gyobb fokú specializációt, erősebb szervezetet és szigorúbb katonai kiképzést irányoz elő. 
a tervek szerint a kiképzési rendszer a jövőben moduláris lesz és több szintből áll majd. a 
két bázismodellt (általános képességek megszerzése és katonai alapkiképzés) mindenkinek 
teljesítenie kell. ezt követően kerül sor a választható négy modul egyikére. az első a „vé-
delem és segítség” elnevezésű, amely objektumok, a határ, az infrastruktúra és a közrend 
védelmét, illetve katasztrófák esetén a segítségnyújtást foglalja magában. a második a 
„kiberbiztonság”, ami az információs technológiák biztonságának garantálását jelenti.  
a harmadik a „katonai szakmai gyakorlat”, amely során a katona a tanult civil szakmájában 

1 Sicherheits- und verteidigungsdoktrin – 2001 (Biztonsági és védelmi doktrína – 2001), http://www.bka.
gv.at/2004/4/4/doktrin_d.pdf. letöltés: 2013. december 30.

2 Österreichische Sicherheitsstrategie (osztrák biztonsági stratégia) – Sicherheit in einer neuen dekade 
(Biztonság egy új évtizedben) – Sicherheit gestalten (Biztonságteremtés), http://www.bka.gv.at/docview.
axd?CobId=52099. letöltés: 2013. december 30.

3 debatte zur neuen Sicherheitsstrategie im verteidigungsausschuss (az új Biztonsági stratégia vitája a védelmi 
bizottságban), http://www.parlament.gv.at/PakT/Pr/jaHr_2012/Pk0450/index.shtml. 

 letöltés: 2014. január 2.
4 Weissbuch 2012 (Fehér könyv 2012), http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/weissbuch_2012.pdf, 

45. letöltés: 2013. december 29.
5 Beibehaltung der Wehrpflicht: weitere vorgangsweise (a sorkötelesség megtartása: további intézkedések), 

http://www.bmlv.gv.at/cms/artikel.php?Id=6405. letöltés: 2014. január 2.
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szerzett ismereteit bővíti, illetve mélyíti el. a negyedik a „katonai specializáció”, amely a 
szerződéses katonai pályára, illetve a külföldi missziókra készít fel.6

Az Osztrák biztonsági stratégia fő megállapításai és célkitűzései

a törvényhozás alsóháza (Nationalrat – Nemzeti Tanács) 2013. július 3-án elfogadta az 
új osztrák biztonsági stratégiát. ezzel a kormány – a dokumentumban foglalt ajánlások 
alapján – megbízást kapott az új nemzeti biztonság- és védelempolitika kialakítására.  
a stratégiai dokumentum kihangsúlyozza ausztria örökös semlegességét, de helyzetéből 
és hagyományaiból adódóan fontosnak tartja a közös európai és nemzetközi fellépést a 
biztonsági kihívásokkal szemben, valamint a külső biztonsági helyzet aktív alakítására 
irányuló képesség fenntartását. a stratégia kiemeli, hogy ausztria és az eU biztonsága 
szorosan összekapcsolódnak egymással.7

az osztrák biztonsági stratégia alcíme: Biztonság egy új évtizedben – Biztonságte-
remtés. Fő fejezetei a 21. század biztonságpolitikájáról, ausztria biztonsági helyzetéről és 
az új évtized osztrák biztonsági koncepciójáról szólnak. a tíz évvel ezelőtti dokumentum 
tartalmához képest a legnagyobb változás az, hogy a semlegesség kihangsúlyozása mellett 
a népszavazással megerősített NaTo-tagság lehetősége kikerült a szövegből.8

A 21. század biztonságpolitikája

a fejezet megállapítja, hogy ausztria és az európai Unió biztonsága ma már alapvetően 
eltér a 20. század második felében tapasztaltaktól. a korábbi kelet–Nyugat szembenállás 
és következményei már nincsenek jelentős hatással a mai biztonsági helyzetre. az európai 
integrációs és együttműködési folyamatnak köszönhetően a kontinens államai először él-
hetnek azzal a történelmi lehetőséggel, hogy egy maguk formálta, közös jövőt építsenek a 
béke, a szabadság, a biztonság és a jogállamiság keretei között. 

európa biztonságpolitikai helyzetét jelenleg új kihívások, kockázatok és fenyegetések 
alakítják. ezek komplexebbek, intenzívebbek, összetettebbek és kiszámíthatatlanabbak a 
korábbiaknál, illetve hatást gyakorolnak a belső és a külső biztonságra egyaránt. Napja-
inkban az ember kerül a biztonságpolitikai gondolkodás középpontjába, amelyben kiemelt 
figyelmet kap az alapjogainak és a szükségleteinek a biztosítása. 

a modern biztonságpolitikát napjainkban átfogóan és integráltan kell kezelni, aktívan 
kell alakítani és szolidárisan kell alkalmazni. az átfogó biztonság azt jelenti, hogy a külső 
és a belső, valamint a polgári és a katonai biztonsági aspektusok szorosan összekapcsolód-
nak egymással. az integrált biztonság alakítóinak el kell osztaniuk a feladatokat az állami 
és a nem állami szereplők között. a proaktív biztonságpolitika feladata, hogy megakadá-
lyozza a fenyegetések kialakulását, illetve csökkentse azok negatív hatásait. a szolidáris 
biztonságpolitika pedig tudomásul veszi, hogy a semleges ausztria és az eU biztonsága 
messzemenően összefonódott egymással. 

6 Weissbuch 2012, 46–47. 
7 Bundeskanzleramt Österreich, Österreichische Sicherheitstrategie, http://www.bka.gv.at/site/3503/default.

aspx. letöltés: 2013. december 29.
8 zur österreichischen verteidigungspolitik – die österreichische Sicherheitsstrategie (osztrák védelempolitika 

– osztrák biztonsági stratégia), Österreichische militärische zeitschrift, 3/2011, 339. 
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Ausztria biztonsági helyzete

a fejezet kiemeli, hogy miközben az egyes államok szerepe csökken a nemzetközi bizton-
ságpolitika alakításában, a nemzetközi szervezetek, köztük az eU befolyása egyre nő. az 
unió a politikai stabilitás, a biztonság és a jólét szimbólumává vált, miközben a kontinensünk 
perifériáján (pl. a Nyugat-Balkánon) tapasztalható stabilitási problémák negatívan hatnak 
az európai biztonság alakulására. 

az eU 2010-ben elfogadott Belső biztonsági stratégiája9 európai biztonsági modellt 
alkot. Célja nem csak a következmények kezelése, hanem a bizonytalanságot okozó tényezők 
megszüntetése is. az ausztria által kezdeményezett, nyolc eU-tagállam alkotta közép-európai 
biztonsági partnerségi kezdeményezés, a „Salzburgi Fórum”10 különös szerepet kap az eU 
belbiztonsága tekintetében. az unió a közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign 
and Security Policy – CFSP), a közös biztonság- és védelempolitika (Common Security 
and defence Policy – CSdP), valamint az azt elmélyítő lisszaboni Szerződés (2009) által 
megalkotta magának a potenciális válságkezelő pozícióját. életre hívta az úgynevezett 
harccsoportokat (Battlegroups) és a polgári reagáló csoportokat (Civilian response Teams), 
valamint kibővítette az úgynevezett petersbergi feladatokat.11

a stratégiai dokumentum a nemzetközi szervezetek (pl. az európa Tanács, az eNSz és 
az eBeSz) között kiemelt figyelmet szentel a NaTo-nak is, amely egyre fontosabb szerepet 
tölt be a nemzetközi biztonsági rendszerben, a fegyverzetcsökkentésben és a leszerelésben. 
az észak-atlanti szövetség kooperatív biztonsági szervezetként szorosan együttműködik 
partnereivel, és tradicionális feladatai ellátása mellett a nemzetközi válságkezelés minden 
spektrumában részt vesz. 

a biztonsági helyzet általános értékelése alapján a stratégiai dokumentum megállapítja, 
hogy a közeljövőben nem valószínű egy ausztria elleni konvencionális (hagyományos erőkkel 
végrehajtott) támadás. Ugyanakkor mind az országot, mind európát egyre több új kihívás, 
kockázat és fenyegetés érheti. Ide tartozik pl. a nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése, az államon belüli és a regionális konfliktusok, a „bukott államok” 
kialakulása, a természeti és az emberek okozta katasztrófák, az információs rendszerek 
elleni támadások (kiberbűnözés), a stratégiai infrastruktúra fenyegetése, a határokon át-
nyúló szervezett bűnözés, a drogkereskedelem, a gazdasági bűncselekmények, a korrupció, 
az illegális migráció, a sikertelen integráció, a nyersanyaghiány (energia, élelmiszer, víz), 
a klímaváltozás, a környezeti károk, a járványok, a kalózkodás, a közlekedési útvonalak 
fenyegetettsége, valamint a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság egyéb biztonságpo-
litikai kihatásai. ausztria biztonságát elsősorban a nemzetközi kihívások befolyásolják. 

a nemzetközi szereplők együttműködése során egyre nagyobb jelentőséget kapnak 
a komparatív (viszonylagos vagy összevethető) előnyök.12 ezeket támogatja az osztrák 
kezdeményezés, az úgynevezett „Bécsi 3k Felhívás” (Wiener 3k-appell), amely szerint a 
koordináció, a komplementaritás és a koherencia szempontjainak prioritást kell kapniuk.

 9 Internal security strategy for the european Union „Towards a european security model”, march 2010. http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PdF/QC3010313eNC.pdf. letöltés: 2014. január 2.

10 Tagjai: ausztria, Bulgária, Csehország, lengyelország, magyarország, románia, Szlovákia és Szlovénia.
11 a petersbergi feladatok közé tartoznak: humanitárius és mentőakciók, konfliktusmegelőzés és békefenntartás, 

harcoló erők alkalmazása válságkezelésben és béketeremtésben, leszerelés felügyelete, katonai tanácsadás 
és segítségnyújtás, konfliktusok utáni stabilizációs tevékenység. about CSdP – The Petersberg Tasks,  
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/petersberg/index_en.htm. letöltés: 2014. január 2.

12 a közgazdaságtanban ismert fogalom a biztonságpolitikában is alkalmazható, miszerint az együttműködő 
országok a képességeiket úgy adják össze, hogy minden ország a leghatékonyabb képességét ajánlja fel.
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az ország számára elsősorban az eNSz, az eU, az eBeSz, a NaTo PfP-je és az európa 
Tanács jelenti a politikaformálás színterét, de kész együttműködni a regionális partnerekkel 
és más alkalmas szereplőkkel is. ausztria 1960 óta vesz részt a nemzetközi válságkeze-
lésben, ami lehetőségeket ad számára a nemzetközi biztonságpolitika alakítására. Pozitív 
mellékhatásként az osztrák katonák, rendőrök, igazságszolgáltatási és egyéb szakemberek 
nemzetközi környezetben szerezhetnek tapasztalatot. ezzel folyamatosan részesei egy 
modernizációs és fejlődési folyamatnak. 

ausztria az alapjogokat messzemenően tiszteletben tartó demokratikus jogállam, 
amely az alkotmányosan rögzített örökös semlegessége mellett az eU-nak is tagja. emellett 
szereplője biztonságpolitikával foglalkozó más nemzetközi szervezeteknek is. az országot 
stabil, demokratikus államok veszik körül. európa perifériáján vannak azonban olyan po-
tenciális válságrégiók is, amelyek földrajzilag közelebb vannak az országhoz, mint egyes 
távoli eU-tagállamok. ausztria székhelyet ad az eNSz intézményeinek, az eBeSz-nek és 
más biztonságpolitikai szervezeteknek, valamint különböző konferenciáknak, ezért nagy 
nemzetközi tekintélynek örvend. mindez növeli az ország biztonságpolitikai stabilitását, 
viszont egyben nagyobb felelősségvállalást is követel tőle. Földrajzi fekvése miatt az or-
szágban számolni kell a természeti katasztrófák okozta különleges kockázatokkal is.

ausztriában a szabadság és a belső biztonság magas szintű. kedvező turisztikai po-
tenciálja megköveteli, hogy az országba érkezőket kiszámítható körülmények fogadják. 
Schengeni tagországként kötelessége hozzájárulni a térség biztonságához és a szabad utazás 
garantálásához. az országban viszonylag sok migráns él, akik további know-how-t jelente-
nek, és ezt a hatóságok a belső és a külső biztonság megőrzése érdekében is kihasználják. 

Az új évtized osztrák biztonsági koncepciója

a fejezet részletesen tárgyalja az osztrák biztonságpolitikai értékeket, érdekeket és célokat. 
alapérték az emberi és a szabadságjogoknak, a pluralista demokrácia alapelveinek, a jogál-
lamiságnak és a hatalommegosztásnak a tiszteletben tartása. ausztria nem tesz különbséget 
az emberek között származásuk, vallásuk és világnézetük alapján. Óvja szabadságukat, 
jogaikat, támogatja jólétüket, és hozzájárul a természetes életfeltételek, illetve a nemzetközi 
rend fenntartásához. 

az ország a béke politikájának elkötelezettje, integráns tagja az eU jog- és értékközös-
ségének, és magáénak vallja az eNSz céljait is. ausztria a következő érdekeket és politikai/
stratégiai célokat követi: 

 – védi az ország lakosságát, jogállamiságát és területi integritását, a közjót, a szociális 
szabadságot, a demokratikus társadalmat, a hozzáférést az életfontosságú források-
hoz, a közösségi és a privát szektort, a prosperáló népgazdaságot, a természeti és az 
épített környezetet; 

 – részt vesz a nemzeti és a nemzetközi humanitárius és katasztrófakezelő műveletekben, 
illetve biztosítja az ezekhez szükséges civil és katonai képességeket; 

 – óvja az eU vívmányait és az ország környezetének stabilitását;
 – fellép a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a korrupció, az illegális migráció, a csem-
pészet és a fegyveres konfliktusok ellen;

 – fegyveres konfliktusok esetén oltalmazza a polgári lakosságot, különösen a nőket 
és a gyerekeket;

 – erősíti a nemzetközi szervezetek cselekvőképességét és együttműködését, a regioná-
lis és a globális leszerelést, a fegyverzetellenőrzést, a biztonsági szektor reformját, 
valamint a tömegpusztító fegyverek proliferációjának megakadályozását;
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 – segíti az osztrák állampolgárokat külföldön;
 – támogatja a lakosság széles körű biztonságtudatát.

az osztrák biztonságpolitikai törekvések célja, hogy az országban a biztonság és 
az életszínvonal a lehető legmagasabb szintű legyen. ezért kiemelt figyelmet fordítanak 
a bűnözés hatékony visszaszorítására, a menekültek befogadására, az illegális migráció 
megakadályozására, a migráció irányítására, az integráció támogatására és az adatok 
védelmére. a belső biztonságért felelős erőknek is képesnek kell lenniük a nemzetközi 
feladatok ellátására, illetve készen kell állniuk a nemzetközi válságkezelő műveletekben 
történő részvételre. Természeti és ipari katasztrófák esetén az állami intézmények és a nem 
kormányzati szervezetek együttműködése különös jelentőséget nyer.

a kiberbűnözés, a kibertámadások és a visszaélés az internet által nyújtott lehetőségek-
kel (különösen akkor, ha azokat szélsőséges célokra használják) új kihívásokat jelentenek 
minden érintett számára, és széles körű együttműködést kívánnak tőlük a hatékony közös 
fellépés érdekében. 

ausztria védelempolitikája az átfogó biztonságpolitika integráns eleme. a külpolitikával 
és a belbiztonsági politikával együtt biztosítja az ország szuverenitását és integritását, védi 
az alkotmányos berendezkedést, a kritikus infrastruktúrát, a lakosságot (különösen kataszt-
rófák esetén), stratégiai szinten támogatja az állam cselekvőképességét válsághelyzetekben, 
valamint hozzájárul a válságkezeléshez és az eU biztonságpolitikai erőfeszítéseihez. 

Szubkonvencionális fenyegetések vagy más, például kibertámadások okozta veszélyek 
esetén is sor kerülhet katonai erő alkalmazására. az osztrák haderő fontos szerepet tölt be 
a belső biztonság fenntartásában is. a polgári hatóságok számára nyújtandó segítség lehet 
például a rendőri közbiztonsági feladatok támogatása, a katasztrófák esetén mentési tevé-
kenységek (evakuálás) elvégzése, illetve a kritikus infrastruktúra védelme. 

a nemzetközi válságkezelésben történő részvétel az osztrák haderő szintén kiemelt 
feladata. külföldi hozzájárulásának célja egyrészt szolidáris, másrészt megelőző célzatú, 
ugyanis azzal a nemzetközi biztonsági problémák hazai hatását is csökkentheti. az oszt-
rák haderő a nemzeti és a nemzetközi igények figyelembevételével folyamatosan fejleszti 
különböző képességeit. 

a civil–katonai együttműködésnek kiemelt jelentősége van belföldön és külföldön egy-
aránt. a sikeres nemzetközi szerepvállalás alapját képezik a jól működő hazai civil–katonai 
kapcsolatok. a nemzetközi színtéren végrehajtott civil–katonai együttműködés az osztrák 
zsinórmércén, a „biztonság és fejlődés” elvén és kitűzött céljain alapul.

ausztria aktívan részt vesz az eU igazságügyi és belpolitikájának átalakításában, il-
letve továbbfejlesztésében. különös jelentőséget tulajdonít a „Salzburgi Fórumnak”, amely 
az eU-n belül egy szorosabb közép-európai együttműködést feltételez, és az eU külügyi 
stratégiáját népszerűsíti a Nyugat-Balkánon, valamint a keleti eU-szomszédságban. 

az osztrák eU-politika további céljai: az alapjogok és a privátszféra védelme; egy kö-
zös biztonsági struktúra („belső biztonsági architektúra”) kialakítása; a határokon átnyúló 
rendőri együttműködés erősítése; az információcsere átfogó modelljének kifejlesztése; a 
menekültkérdés, a migráció, az integráció és a határőrizet kérdéseinek átfogó rendezése; 
az illegális migráció, a csempészet és az emberkereskedelem megakadályozása; valamint 
az interkulturális párbeszéd támogatása. ausztria – lehetőségeihez mérten – aktívan 
szerepet vállal az eU közös kül- és biztonságpolitikájának alakításában, illetve annak 
kezdeményezéseiben és szervezeteiben. Támogatja a közös biztonság- és védelempolitika 
(CSdP) nyitott programjaiban harmadik államok meghívásos alapon történő részvételét. 
ausztria a lehető legnagyobb mértékben ki kívánja használni az európai külügyi Szol-
gálat lehetőségeit. 
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osztrák értékelés szerint minden belpolitikai kihívásnak nemzetközi dimenziója is 
van, ezért ausztria proaktívan szeretne hozzájárulni a számára és az eU-nak is fontos, 
átmeneti helyzetben lévő vagy terhes örökséggel küzdő államok stabilitásához és biztonsá-
gához. ennek érdekében támogatja a nyugat-balkáni és a délkelet-európai államokat, illetve 
együttműködik a keleti és a déli eU-szomszédokkal, valamint más tekintetben az amerikai 
egyesült államokkal és oroszországgal is.

a külső biztonság alakításának egyik legfőbb színtere az eNSz, amelynek békefenn-
tartó és stabilitáserősítő munkájában (döntéshozatal, tervezés, a válságkezelés fejlesztése) 
ausztria katonai erővel is részt vesz. együttműködésre törekszik az eNSz különböző 
intézményeiben, és továbbra is kiáll a fegyveres konfliktusokban érintett polgári lakosság 
védelme mellett, amelyet az általa kezdeményezett eNSz BT 1894. számú határozat (2009) 
fogalmaz meg. Hasonlóképpen fellép a konfliktusokban érintett nők és gyerekek jogaiért.

ausztriának biztonsági érdeke, hogy a NaTo PfP-programjának és az euroatlanti 
Partnerségi Tanács (eaPC13) tagjaként szerepet vállaljon a szövetség munkájában. ausztria 
a jövőben is részt vesz azokban a nem 5. cikkely szerinti műveletekben, amelyekhez érdeke 
fűződik, és amelyekre a NaTo meghívja békepartnereit. 

az eBeSz központjának helyet adó ausztria támogatja a szervezet továbbfejlesztését 
egy multidimenzionális biztonsági képződménnyé. részt vesz tanácsainak munkájában, kü-
lönböző misszióiban, és elősegíti a felmerülő biztonsági kérdések rendezését a vancouvertől 
vlagyivosztokig húzódó térségben. ebbe beletartozik az úgynevezett „korfu-folyamat”14 
is, amely egy összeurópai biztonsági architektúra létrehozását kezdeményezi, és erősítené 
szerepét a más biztonsági szervezetekkel történő kapcsolattartás területén. 

ausztria elkötelezett a nemzetközi missziókban történő részvétel mellett, amelyek során 
figyelembe veszi az adott szituáció ausztriai és európai uniós biztonsági kihatását, a globális 
következményeket, az országnak az érintett nemzetközi szervezetben betöltött szerepét, a 
leendő misszió földrajzi behatároltságát, a rendelkezésre bocsátható katonai és civil erőket, 
valamint a várható anyagi kiadásokat. geopolitikai helyzete, biztonságpolitikai érintettsége, 
valamint a megszerezhető ismeretek és kapcsolatok miatt ausztria számára a nemzetközi 
missziók tekintetében prioritást élvez délkelet- és kelet-európa, valamint a közel-kelet. a 
nemzetközi helyzet alakulásának függvényében az osztrák részvétel kibővíthető a Balkántól 
a duna-régió és a Fekete-tenger térségének, valamint a golán-fennsíktól tovább a közel- és 
közép-kelet, valamint észak-afrika irányába.

Az Osztrák biztonsági stratégia értékelése

az osztrák biztonsági stratégiát áttekintve megállapítható, hogy ausztria elkötelezett a 
nemzetközi biztonság pozitív irányú alakítása, illetve befolyásolása mellett. ennek alapját 
korábbi történelmi (a Habsburg Birodalom integráló és európai egyensúlyt képező törekvései) 
és mai szerepe (semlegessége és toleranciája más népek iránt) biztosítja. a nemzetközi béke 
és stabilitás elérésében fontos szerepet tulajdonít a nemzetközi szervezeteknek (különösen 
az eNSz-nek, az eBeSz-nek és az eU-nak), amelyek munkájában aktívan részt vesz, és 
intézményeinek is helyet ad fővárosában. a dokumentum szerint ausztria belső biztonsága 

13 euro-atlantic Partnership Council.
14 a korfu-folyamat 2009 júniusában indult, amikor az eBeSz külügyminiszterei a görög szigeten informális 

találkozót tartottak, és orosz kezdeményezésre felvetették egy szélesebb körű európai biztonsági rendszer 
létrehozásának gondolatát. az iniciatíva célja az eBeSz nemzetközi szerepének felülvizsgálata, megerősítése 
és felpezsdítése. The Corfu Process, http://www.osce.org/cio/46125. letöltés: 2014. január 2.
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elsősorban a nemzetközi kihívások, kockázatok és fenyegetések hatásaitól függ, ezért ezek 
kezelésére proaktív lépésekre (részvétel válságkezelésben és kezdeményezésekben) törekszik 
nemzetközi téren is. a kiberbiztonságot kiemelten kezeli, és ebben a tekintetben a haderő 
alkalmazásával is számol. az ország nagy hangsúlyt fektet az emberi jogok védelmére, 
és igyekszik belföldön is megteremteni a harmonikus társadalmi együttélés feltételeit a 
helyiek és az integrálódni vágyó bevándorlók számára. a tíz évvel korábbi dokumentum 
koncepciójához képest jelentős változás, hogy ugyan a jelenlegi is szorgalmazza a NaTo-val 
folytatott együttműködés bővítését, de már nem említi a NaTo-tagság lehetőségét. ausztria 
tehát továbbra is őrzi sajátos, más országéhoz nem hasonlítható semlegességét az eU-n belül. 

Ausztria szövetségi hadserege (Bundesheer) és alkalmazása

az osztrák köztársaság fegyveres ereje a Bundesheer, amelynek sokszínű feladatait a vé-
delmi törvény15 határozza meg. a haderő főparancsnoka a szövetségi elnök. a Bundesheer 
tevékenységét az országvédelmi és Sportminisztérium irányítja, amelynek alárendeltségé-
ben található a vezérkar, rangidős tisztje pedig a vezérkari főnök. a Bundesheer aktuális 
helyzetét a Nemzeti Tanács döntése alapján a kétévente készülő Fehér könyv (Weissbuch) 
tárgyalja. a legutóbbi (Weissbuch 2012) a 2011–2012-es év védelempolitikai és katonai 
eseményeit, valamint a haderővel kapcsolatos főbb adatokat tartalmazza.

A Bundesheer feladatai

az osztrák haderő fő feladatai a katonai országvédelem (területvédelem); a lakosság és a 
nemzeti intézmények (kormány, parlament, tartományi vezető testületek és önkormány-
zatok) megóvása és védelme; segítségnyújtás (kutató-mentő műveletek) természeti és ipari 
katasztrófák, szerencsétlenségek, illetve balesetek (erdőtüzek, áradások, lavinák stb.) esetén; 
valamint szerepvállalás külföldi missziókban. a rendeltetésszerű feladatok ellátása érdekében 
a Bundesheer a szárazföldi erőkre, a légierőre és a különleges erőkre támaszkodik. ezeken 
kívül a katonai feladatok végrehajtására szükség esetén 25 ezer milicista16 is bevethető.17 a 
harcoló alakulatok egy része képes gyorsan reagálni a katonai és nem katonai kihívásokra, 
és megerősítést is kaphat a tartalék erőktől. az állományból 2400 katona készenlétben van, 
ők gyorsan bevethetőek nemzetközi műveletekben, 12 500 katona pedig katasztrófahelyze-
tekben áll rövid időn belül rendelkezésre.18 

a Bundesheer kiemelt célja a magas szintű külföldi missziós részvétel fenntartása, a 
további szervezeti átalakítás végrehajtása, valamint a sorkatonai szolgálat reformja. ausztria 
kiemelten fontosnak tartja a szerepvállalást az eU-harccsoportban. az osztrák katonák 
2011 első felében holland, 2012 második felében pedig német parancsnokság alatt láttak 

15 Wehrgesetz 2001 und verordnungen (a 2001-es védelmi Törvény és rendeletek), az országvédelmi és 
Sportminisztérium elektronikus kiadványa, 2014. január 1., http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/gesetze/wg2001.
pdf. letöltés: 2014. január 2.

16 a milicisták (sem az aktív, sem a tartalékos állományba nem sorolhatók be) azok a sorkatonai szolgálatukat 
letöltött önkéntesek, akik civil foglalkozást űznek, de időnként bevonulnak a Bundesheerbe kiképzésre vagy 
gyakorlatok végrehajtására. Beosztásuk, rendfokozatuk és katonai felszerelésük is van, és integráns részét 
képezik az ország védelmi rendszerének. das milizsytem (a milíciarendszer). http://www.bmlv.gv.at/sk/miliz/
index.shtml. letöltés: 2014. január 2.

17 aufgaben der Streitkräfte (a haderő feladatai), http://www.bmlv.gv.at/sk/index.shtml. 
letöltés: 2014. január 2.

18 Weissbuch 2012, 19. és 95. 
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el szolgálatot a harccsoportban. a tervek szerint 2016 második felében ismét logisztikai 
feladatokkal, ezúttal 500 fővel vesznek részt a harccsoport munkájában. minden bizonnyal 
az osztrák eU-hozzájárulás elismerése is az, hogy 2013. május végén az osztrák Wolfgang 
Wosolsobe altábornagy lett az eU katonai Törzsének főigazgatója.19 Szintén nemzetközi 
sikernek tekinthető, hogy az osztrák Haderő katasztrófaelhárító alegysége (austrian Forces 
disaster relief Unit) nemzetközi tanúsítványt kapott arról, hogy alkalmas „nehéz szintű” 
kutató-mentő akciókban történő részvételre. a Bundesheer 2011-ben 21, 2012-ben pedig 24 
külföldi gyakorlaton vett részt a nemzetközi alkalmazásra történő felkészülés jegyében.20

a Bundesheer 2007 decembere és 2011 decembere között belföldön kivételes katonai 
támogatást nyújtott a schengeni határvédelem rendőri feladataihoz. 2011 és 2012 januárjában 
pedig az osztrák légierő biztosította a légteret a davosi világgazdasági Fórum rendezvé-
nyei idején. a belföldön végrehajtott gyakorlatok főként az eU Harccsoportjának feladatai 
ellátására történő felkészülés jegyében zajlottak. 2011-ben a logistic Heat csapatgyakorlat 
a logisztikai ellátást, az amadeus 2011 légi gyakorlat a légtér és a kritikus infrastruktú-
ra védelmét, a Terrex 2011 háromoldalú (német–osztrák–svájci) törzsgyakorlat pedig a 
katasztrófaelhárítást (ami folytatódott 2012-ben is) gyakorolta. 2012-ben a Schutz 2012 
törzsgyakorlat a hadműveleti szintű parancsnoki irányítást, az amadeus 2012 légi művelet 
az osztrák állampolgárok evakuálását válságkörzetből és az együttműködést a speciális 
erőkkel, a Capricorn pedig a német partnerekkel közös magashegyi kiképzést folytatta. a 
zeltwegben tartott „air Power 11” (2011. július 1–2.) repülőbemutatón 222 gép vett részt 
22 országból, 290 ezer látogató jelenlétében.21

a pénzügyi válság és a csökkenő költségvetés felértékelte az államon belüli és a nem-
zetközi együttműködés szerepét. ennek jegyében az országvédelmi és Sportminisztérium 
és a Szövetségi Belügyminisztérium 2012. március 28-án megállapodást kötött a kiképzés, a 
kutatás és a biztonságpolitikai tevékenységek összehangolásáról. ez egy kölcsönösen előnyös 
helyzetet (ún. „Win-Win-Situation”) teremt, amelyben mindkét fél profitál a tapasztalatok 
kölcsönös hasznosításával (pl. rendőr fegyvermesterek képzése a haderőben). a nemzetközi 
együttműködésben az eU által elfogadott genti kezdeményezés (2010) keretében a „Pooling 
and Sharing” („felajánlás és megosztás”) elképzelés lehet sikeres. Ilyen például a Pandur, a 
leopard és az Ulan típusú harceszközöket használó államok közösségének együttműködé-
se (pl. olcsóbb közös alkatrészbeszerzés), illetve az észtországi kibervédelmi kiválósági 
központ, amelynek a munkájában 2013-tól ausztria is részt vesz.22

A Bundesheer létszámadatai és költségvetése

a Fehér könyv 2012 adatai szerint 2012. december 1-jén a Bundesheerben 34 110 fő volt 
alkalmazásban, köztük 25 616 katona és 8494 polgári alkalmazott. a katonák közül 14 164 
hivatásos szolgálati viszonyban, 10 010 sorkatona, valamint 1442 hallgató és szerződéses 
katona volt. a katonák közül 6427 fő az alapintézményeknél, 19 189 fő pedig a csapatoknál 
szolgált. a katonák között mindössze 357 fő volt nő, a polgári alkalmazottak között pedig 
2451 fő. a katonanők jelenlegi alacsony (1,4%-os) arányát a jövőben 10% körülire tervezik 
növelni.23

19 Uo. 9., 25–26. és 35. 
20 Uo. 119. és 120. 
21 Weissbuch 2012, 66., 69., 119. és 124. 
22 Uo. 33. és 35. 
23 Uo., 49., 102. és 110. 
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2011–2012-ben a személyi állomány létszáma és a védelmi költségvetés reálértéke 
egyaránt csökkent. 2011-ben a védelmi költségvetés 2,043 milliárd eUr (a gdP 0,679%-a), 
2012-ben pedig 2,062 milliárd eUr (a gdP 0,669%-a) volt. 2012-ben a költségvetés 60,33%-át 
személyi kiadásokra, 19,13%-át beszerzésekre és beruházásokra, 20,54%-át pedig fenntartási 
kiadásokra költötték. az elkövetkezendő években is folytatódik a takarékossági program.24

az osztrák katonák kiképzettsége magas szintű, különösen a nemzetközi gyakorlato-
kon részt vevő erőké. a Bundesheer sorozott haderő, a sorállományú kiképzés időtartama 
hat hónap. a fegyveres katonai szolgálatot lelkiismereti okokból nem vállaló fiataloknak 
lehetőségük van polgári szolgálatot választani, amely kilenc hónapos. a hadkötelezettség a 
17–50 év közötti férfiakat érinti, de a tisztek esetében ez 65 éves korukig fennáll. az önkéntes 
tartalékosok éves szinten tartó kiképzése 30 nap, ami további 90–120 nappal egészül ki a 
tisztek, az altisztek és a specialisták esetében. az engedélyezett maximális háborús létszám 
55 ezer fő, és mintegy 66 ezer tartalékos vesz részt az éves „felfrissítő” tréningeken.25

A Bundesheer szervezeti felépítése és működése

a Bundesheer irányítása az országvédelmi és Sportminisztériumból történik az alábbi 
alárendeltek révén:

 – Haderő-parancsnokság (graz és részben Salzburg):
 – Szárazföldi erők;
 – légierő;

 – akadémiák:
 – Szárazföldi akadémia (Bécs);
 – katonai akadémia (Wiener Neustadt);
 – Tiszthelyettesképző akadémia (enns);

 – Iskolák:
 – Fegyvernemi Iskola (zwölfaxing – harci és harctámogató csapatok);
 – atom-, Biológiai és vegyivédelmi (aBv) Iskola (korneuburg);
 – repülő- és légvédelmi Iskola (langenlebarn);
 – logisztikai Iskola (Bécs);

 – Hivatalok (Bécs):
 – Hírszerző Hivatal;
 – Biztonsági (elhárító) Hivatal;
 – Haditechnikai és Felszerelési Hivatal;
 – Személyügyi Hivatal;
 – katonai Ingatlankezelő központ;

 – Bevetéstámogató Parancsnokság (Bécs);
 – vezetéstámogató (Híradó-) központ (Bécs).

a Bevetéstámogató Parancsnokság alárendeltségébe tartoznak a katona-egészségügyi, 
a logisztikai, az ellátási (lőszer, ruházat és egyéb), a kutyakiképző és a katonasporttal 
foglalkozó intézmények.26

24 Uo., 8. és 50. 
25 The military Balance 2012, International Institute for Strategic Studies, london, 91. és The military Balance 

2013, International Institute for Strategic Studies, london, 113. 
26 die Führungsstruktur des Österreichischen Bundesheeres – Bundesministerium für landesverteidigung und 

Sport (vezetési struktúra a Bundesheerben – országvédelmi és Sportminisztérium), http://www.bmlv.gv.at/
organisation/gliederung/gliederung.shtm. letöltés: 2014. január 2.
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a 450 fős Haderő-parancsnokság irányítja a szárazföldi, a légi- és a különleges erőket 
az országon belül, de koordinálja a külföldi alkalmazásban részt vevő osztrák katonák te-
vékenységét is. a parancsnokság alapfeladata az országvédelem előkészítése és irányítása. 
ennek érdekében rendelkezésére áll a Bundesheer személyi állományának körülbelül 80%-a. 

a Haderő-parancsnokság alárendeltjei:
 – két páncélgránátos-dandár (mautern és Hörsching);
 – két vadászdandár (absam és klagenfurt);
 – kilenc tartományi (alsó-ausztria: St. Pölten; Bécs tartomány: Bécs; Burgenland: 
eisenstadt; Felső-ausztria: linz; karintia: klagenfurt; Stájerország: graz; Salzburg 
tartomány: Salzburg; Tirol: Innsbruck; vorarlberg: Bregenz) katonai parancsnokság 
(tartományonként egy milícia vadászzászlóalj27 és egy műszaki század, Bécsben két 
milícia vadászzászlóalj és a gárda);

 – légtérellenőrző Parancsnokság (Salzburg – „goldhaube” rádiólokációs és vezetési 
rendszer, távolfelderítőlokátor-hálózat, olasz Selenia lokátorok);

 – légitámogató Parancsnokság (Hörsching);

közvetlen irányítással:
 – két vezetéstámogató (híradó-) zászlóalj (villach és St. johann);
 – vadászparancsnokság (Wiener Neustadt);
 – katonai járőr- és rendőrparancsnokság (Bécs);
 – külföldi Bevetések központja (graz).28

a Bundesheer fegyvernemei: 
 – harcoló: vagyis vadász-, vadászkommandós- (különleges erő), gárda-, páncélos-, 
páncélgránátos-, repülő- és légvédelmi csapatok;

 – harc- és vezetéstámogató: vagyis tüzér-, műszaki, atom-, biológiai és vegyivédelmi, 
felderítő- és híradócsapatok;

 – további szakterületek: ellátó, légtérellenőrző, egészségügyi, tűzszerész, katonazenész, 
katonai járőr és rendőr (komendáns).29

a szárazföldi erők négy dandára (3. és 4. páncélgránátos-, 6. és 7. vadászdandár), a 
különleges (bevetési) alakulatok és a területileg szervezett katonai parancsnokságok a 
rendeltetésükből adódó feladatokat bel- és külföldön egyaránt ellátják. 

a 3. páncélgránátos-dandár (mautern) alárendeltjei: a 3. páncélos-törzszászlóalj 
(mautern), a 35. páncélgránátos-zászlóalj (grossmittel), a 33. páncéloszászlóalj (zwölfaxing), 
a 19. vadászzászlóalj (Pinkafeld), a 3. felderítő- és tüzérzászlóalj (mistelbach) és a 3. mű-
szaki zászlóalj (melk). 

a 4. páncélgránátos-dandár (Hörsching) alárendeltségébe tartozik: a 4. páncélos-
törzszászlóalj (egyelőre linz/ebelsberg, de várhatóan más helyőrségbe települ), a 13. pán-

27 a milícia vadászzászlóaljak feladata katasztrófahelyzetekben segítségnyújtás, a rendőri közbiztonsági tevé-
kenység támogatása, valamint a kritikus épületek és létesítmények őrzés-védelme. die jägerbataillone der 
miliz (milícia vadászzászlóaljak) http://www.bmlv.gv.at/sk/lask/baone_miliz/index.shtml. letöltés: 2013. 
december 29.

28 Streitkräfteführungskommando (Haderő-parancsnokság). http://www.bmlv.gv.at/organisation/gliederung/
skfkdo.shtml. letöltés: 2014. január 2.

29 Waffengattungen (fegyvernemek). http://www.bmlv.gv.at/organisation/gattung/index.shtml. letöltés: 2014. 
január 2.



103103Nemzetközi tevékenység

célgránátos-zászlóalj (ried/Innkreis), a 14. páncéloszászlóalj (Wels), a 12. vadászzászlóalj 
(amstetten) és a 4. felderítő- és tüzérzászlóalj (allentsteig és Horn). 

a 6. vadászdandár (absam) alakulatai: a 6. törzszászlóalj (Innsbruck), a 23. vadász-
zászlóalj (Bludesch), a 24. vadászzászlóalj (lienz/osttirol), a 26. vadászzászlóalj (Spittal/
drau) és a 2. műszaki zászlóalj (Salzburg/Wals).

a 7. vadászdandár (klagenfurt) alárendeltjei: a 7. törzszászlóalj (klagenfurt), a 17. va-
dászzászlóalj (Straß), a 18. vadászzászlóalj (St. michael), a 25. vadászzászlóalj (klagenfurt), 
a 7. felderítő- és tüzérzászlóalj (Feldbach és Fehring) és az 1. műszaki zászlóalj (villach).

a páncélgránátos-dandárok jellemzője a kiemelkedő páncélvédettség, a mozgékonyság 
és a nagy tűzerő, ezért elsősorban az országvédelemben játszhatnak meghatározó szerepet. 
a vadászdandárok katonái kiképzettségüknek és légimozgékonyságuknak köszönhetően 
megfelelnek a nemzetközi béketámogató missziókban történő szerepvállalás követelményei-
nek (légi úton szállíthatóak, mozgékonyak a hegyekben, könnyű páncélzattal rendelkeznek). 

a különleges erők jelentősége az utóbbi időben megnőtt. Tagjai képesek olyan új és 
speciális feladatok végrehajtására is, amelyeket a többi konvencionális alakulat katonái nem 
tudnak ellátni. a különleges erők többsége a vadászkommandónál szolgál Bécsújhelyen. 

a tartományi katonai parancsnokságok (kilenc) jelentik a legfőbb kapcsolatot a polgári 
hatóságok és a Bundesheer között, elsődleges feladatuk a segítségnyújtás a civil intézmé-
nyeknek és a lakosságnak katasztrófák és balesetek idején. megbízatásuk végrehajtásához 
segítségükre lehetnek a vadászzászlóaljak is. a parancsnokságok felelnek a helyi katonai 
igazgatásért és a civil–katonai kapcsolatok fenntartásáért.30

a légierő gondoskodik ausztria légterének védelméről és a szárazföldi csapatok légi 
támogatásáról. a feladatok ellátására különböző típusú és rendeltetésű repülőgépek, heli-
kopterek, radarberendezések és légvédelmi rendszerek állnak rendelkezésre. a haderőnem 
feladatai: a légi fölény megőrzése (eurofighter Typhoon és Saab 105Ö típusú repülőesz-
közökkel), mentési és egyéb műveletek (például a keleti határok ellenőrzése speciális heli-
kopterekkel) végrehajtása, a szárazföldi csapatok támogatása (légi felderítés, tűztámogatás, 
légi szállítás, ellátás a levegőből, sebesültszállítás), valamint objektum- és területvédelem. 

a légtérellenőrző Parancsnokság alárendeltségébe tartozik: a rádiótechnikai (lokátor-) 
zászlóalj (Salzburg), a légtérellenőrző repülőszázad (zeltweg, graz-Thalerhof és Hörsching), 
a 2. légvédelmi osztály (zeltweg), a 3. légvédelmi osztály (Salzburg), a Technikai-logisz-
tikai központ (St. johann/Pongau), az üzemeltetési törzs (St. johann/Pongau és Bécs) és a 
2. repülőgép-javító Üzem (zeltweg).

a légitámogató Parancsnokság alakulatai: a légitámogató repülőszázad (langenlebarn), 
az 1. repülőgép-javító Üzem (langenlebarn), a 3. repülőgép-javító Üzem (Hörsching) és 
a repüléstechnikai logisztikai központ (Hörsching).31

A Bundesheer főbb haditechnikai eszközei

a Bundesheer legfontosabb szárazföldi haditechnikai eszközei: 56 db leopard 2a4 harcko-
csi, 12 db aBv (atom-, biológiai és vegyivédelmi) dingo felderítő harcjármű, 112 db Ulan 
páncélozott gyalogsági harcjármű, 71 db Pandur és 23 db dingo II páncélozott többcélú 
szállító harcjármű, 40 db önjáró 155 mm-es m–109a5Ö önjáró tarack és 105 db 120 mm-es 
m–43 aknavető (plusz 80 zárolt).32

30 die landstreitkräfte (szárazföldi erők), http://www.bmlv.gv.at/sk/lask/index.shtml. letöltés: 2014. január 2.
31 die luftstreitkräfte (légierő), http://www.bmlv.gv.at/sk/lusk/index.shtml letöltés: 2014. január 2.
32 The military Balance 2013, 113. 
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az előző évi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy a haditechnikai eszközök 
(köztük harckocsik, páncélozott harcjárművek és tüzérségi eszközök) egy jelentős részét 
kivonták a hadrendből, illetve zárolták, feltehetően takarékossági okokból.

a légierő eszközei: 15 db eurofighter Typhoon vadászrepülőgép és 22 db Saab 105Ö 
kiképző repülőgép, három C–130k Hercules közepes szállító, nyolc PC–6B Turbo Porter 
könnyű szállító, 12 db PC–7 Turbo Trainer kiképző repülőgép, 24 db Sa 316/319 alouette 
III többcélú, 11 db oH–58B kiowa felderítő-, kilenc S–70a Black Hawk közepes és 23 db 
Bell 212 (aB–212) könnyű szállítóhelikopter. a légvédelmi csapatok 24 db (plusz 12 zárolt) 
mistral rakétakomplexummal, 24 db (plusz 29 zárolt) 35 mm-es légvédelmi gépágyúrend-
szerrel, valamint IrIS-T levegő-levegő rakétákkal rendelkeznek.33

a költségvetési korlátok miatt a Bundesheer az elmúlt években kénytelen volt jelentősen 
csökkenteni a páncélozott harcjárműveinek és tüzérségi eszközeinek számát. Ugyanakkor 
továbbra is prioritást élvez az eurofighter harci repülőgépek fejlesztése, a szállítóhelikopterek 
felújítása és az eU-harccsoportokkal történő együttműködéshez szükséges interoperabilitást 
szolgáló eszközök beszerzése.34

2011–2012-ben a Bundesheer beszerzésekre, felszerelések vásárlására összesen mintegy 
700 millió eUr-t költhetett, és ebben elsősorban az eurofighter Typhoon 440 millió eUr 
összegű törlesztőrészlete dominált. ezen kívül szerepeltek benne többcélú és műszaki 
gépjárművek, kommunikációs eszközök és szimulációs rendszerek beszerzési, illetve a 
helikopterek korszerűsítési programjai is. a jövőben a felderítőképesség növelését könnyű 
pilóta nélküli repülőeszközökkel, a műszaki képesség javítását pedig közepes aknamen-
tesítő gépjárművek beszerzésével kívánják biztosítani. a katonák biztonságát és műveleti 
hatékonyságát személyi védőfelszerelések (golyóálló mellények, védőszemüvegek, sisakok 
és éjjellátók) vásárlásával szeretnék fejleszteni.35

A Bundesheer nemzetközi missziós szerepvállalása

az osztrák haderő aktív a nemzetközi béketámogatásban. 1960 óta vesz részt a nemzetközi 
békeműveletekben, akkoriban tábori kórházzal járult hozzá a Belga kongóban működtetett 
eNSz-misszió sikeréhez. osztrák egészségügyi katonák 1964-ben Cipruson (UNFICyP36), 
katonai megfigyelők pedig 1967-ben a közel-keleten (UNTSo37) szolgáltak először. az 
első osztrák gyalogosalegységet (zászlóalj) 1972-ben telepítették Ciprusra, ahol 2001-ig volt 
jelen. 1973-ban egyiptomban, majd 1974-ben a golán-fennsíkon (a Szíria és Izrael közötti 
tűzszünet felügyelete: UNdoF38) kezdték meg szolgálatukat osztrák katonák.39 

a földrajzi közelség miatt ausztria számára kiemelten fontos a Nyugat-Balkán békéje 
és stabilitása. az ország 1996 óta vállal szerepet az 1995-ös daytoni megállapodás érvényre 
juttatásáért Bosznia-Hercegovinában, ahol 2004 decembere óta az IFor/SFor-t váltó eU 
vezette eUFor/althea-műveletben is aktívan részt vesz. az eUFor parancsnoki tisztségét 

33 Uo. 114. 
34 Uo. 113. 
35 Weissbuch 2012, 53. és 55. 
36 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus.
37 United Nations Truce Supervision organization. (az eNSz közel-keleti missziója, amelynek célja a regionális 

stabilitás felügyelete.)
38 United Nations disengagement observer Force.
39 50 jahre UNo-Beitritt, 45 jahre Friedenseinsätze des Bundesheeres, (50 éves eNSz-tagság, a Bundesheer 45 

éve békemissziókban), 2005. december 14., http://www.bmlv.gv.at/cms/artikel.php?Id=2563. letöltés: 2014. 
január 2.
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2009 decembere óta osztrák tábornokok látják el, és jelenleg a Többnemzeti zászlóaljat 
(multinational Battalion) is osztrák parancsnok irányítja.40

az osztrák kormány a NaTo-vezette koszovói katonai misszió (kFor) indulásakor, 
már 1999-ben katonákat küldött a konfliktus sújtotta, akkor még szerb tartományba, hogy 
segítse a nemzetközi erők konszolidációs tevékenységét. a kFor hivatalos adatai szerint 
2013. december 1-jén 388 osztrák katona szolgált koszovóban, ezzel ausztria a német (681), 
az amerikai (665) és az olasz katonák (585) után a negyedik legnagyobb hozzájáruló volt 
a misszió sikeréhez.41

ausztria kiemelkedő nemzetközi aktivitását mutatja, hogy a legnagyobb erővel kép-
viselteti magát az eUFor/althea-ban, a legnagyobb PfP-résztvevő a kFor-ban, és 2013 
közepéig az egyetlen eU-tagállam volt, amely mindhárom közel-keleti eNSz-misszióban 
(lásd az alábbi felsorolást) szerepet vállalt. 2011-ben átlagban 1240, 2012-ben pedig 1400 
katona vett részt mintegy 14 nemzetközi misszióban, közülük körülbelül 900 fő állandó-
an a prioritásnak tekintett délkelet-európában állomásozott. a jövőben is az a cél, hogy 
ausztria az eU egyik legnagyobb külföldi missziós hozzájáruló nemzete legyen. késznek 
kell lennie, hogy állandóan 1100 katonát állomásoztasson külföldön, valamint állandóan 
készenlétben tartson 100 szakértőt konfliktusmegelőzésre.42

a military Balance 2013 kiadvány adatai az osztrák katonák 2012. decemberi nemzet-
közi missziós részvételéről:

 – ISaF (afganisztán): három fő;
 – eUFor/althea (Bosznia-Hercegovina): 321 fő (az mNBN vezetése, egy felderítő-
szakasz és egy gyalogosszázad);

 – UNFICyP (Ciprus): négy fő;
 – eUSeC rd Congo43 (kongói demokratikus köztársaság): egy fő;
 – UNIFIl44 (libanon): 151 fő (egy logisztikai zászlóalj);
 – UNTSo (közel-kelet): hat megfigyelő;
 – kFor (koszovó): 535 fő (egy felderítő-, egy gyalogos- és egy szállítószázad);
 – UNdoF (golán-fennsík): 374 fő (egy gyalog zászlóalj);
 – mINUrSo45 (Nyugat-Szahara): két megfigyelő.46

A Bundesheer tevékenységének rövid értékelése

az osztrák haderő az európai biztonság-, védelem- és katonapolitikai változások ellenére 
megőrizte az általános hadkötelezettséget. az átfogó területvédelem helyett azonban első-
sorban a határvédelemre és a határhoz közeli mélység biztosítására koncentrál. a katonai 
semlegességet választó ausztria kénytelen egy viszonylag nagy létszámú és jól felszerelt 
haderőt rendszerben tartani. Nem számíthat ugyanis a NaTo védőernyőjére, így elvileg 

40 Bundesheer in Bosnien (a Bundesheer Boszniában), http://www.bmlv.gv.at/ausle/eufor/index.shtml. letöltés: 
2014. január 2.

41 kFor key facts and figures and troop contributions, http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/troop-numbers-
contributions.aspx. letöltés: 2014. január 2.

42 Weissbuch 2012, 7–8. és 18. 
43 eU Security Sector reform mission in the democratic republic of the Congo (a kongói biztonsági szektor 

reformját elősegítő eU-misszió).
44 United Nations Interim Force in lebanon.
45 misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara occidental – United Nations mission for the 

referendum in Western Sahara.
46 The military Balance 2013, 114. 
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nem mondhat le az alapvetően fontos fegyvernemekről és harcbiztosító csapatokról, más 
néven a védelmi rendszer elengedhetetlen katonai képességeiről sem. az ország elleni külső 
támadást elsősorban diplomáciai, bizalom- és biztonságerősítő lépésekkel és eszközökkel 
kívánja megakadályozni. ennek jegyében erejéhez mérten is jelentős mértékben (rendszerint 
több mint 1000 fővel) vesz részt nemzetközi humanitárius, válságkezelő és béketámogató 
műveletekben. 

Hadereje alkalmazkodik az ország földrajzi és geostratégiai viszonyaihoz, illetve a 
hagyományokhoz. a páncélgránátos- és a vadászdandárok egyaránt alkalmasak arra, hogy 
hegyvidéki terepen katonai műveleteket hajtsanak végre, ezért katonáik jól teljesítenek 
bizonyos nemzetközi missziókban is. Nemzetközileg elismert az osztrák hegyi kiképzés, 
amelynek lehetőségét a PfP keretein belül részben külföldi katonák számára is felajánlják. 

az utóbbi években a Bundesheert is elérték a pénzügyi nehézségek. Norbert darabos 
akkori védelmi miniszter még 2010 márciusában elrendelte, hogy fokozatosan csökkenteni 
kell a védelmi kiadásokat. 2011-ben 80 millió eUr-t, 2012-ben 129 millió eUr-t, 2013-ban 
151 millió eUr-t kellett, 2014-ben pedig 169 millió eUr-t kell megspórolni. ez a jövőben 
lineáris költségvetési csökkentést, azaz kevesebb gyakorlatot és a kiképzettség alacsonyabb 
fokát jelentheti, vagy akár felvetheti egyes fegyvernemek megszüntetésének szükségét is.47 
az új eU-elképzelésekből („Pooling and Sharing”) kiindulva a semleges ausztria idővel 
mégis lemondhat bizonyos hagyományos katonai képességek egy részéről. egyrészt az 
eU-tagállamoktól is számíthat katonai segítségnyújtásra, másrészt jó kapcsolatokat ápol 
a kivétel nélkül Schengen-tag szomszédaival, így nem kell tartania a váratlan katonai és 
egyéb közvetlen biztonsági fenyegetésektől sem.
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m. szabó miklós ny. altábornagy:

Az álTAláNOs kATONAi és kATONAi‐szAkmAi 
képzés helyzeTe Az ezredFOrdulóN  
A zrÍNyi miklós NemzeTVédelmi  
egyeTemeN − A megreNdelők szeméVel

Nagyon elmélyült hadtörténeti kutatásra van szüksége annak, aki – bármely korban – arra 
kíván példát találni, hogy a csapatparancsnokok tökéletesen meg lettek volna elégedve a 
frissen végzett tisztek komplett tudásával, gyakorlati tapasztalatával. Készséggel elismer-
hető, hogy – nagy valószínűséggel – tökéletes felkészítés nem volt, nincs és a jövőben sem 
lesz. E megállapítás tükrében tanulságos lehet a „megrendelők” véleményének összegzése 
egy adott időszakban született dokumentumok alapján. 

a hadműveleti csoportfőnök vezetésével 2001. októberben egy hétoldalas „elgondolás és 
végrehajtási terv” készült a zrínyi miklós Nemzetvédelmi egyetemen folyó általános katonai 
és katonai-szakmai képzés (ismételt – Sz. m.) 2001. december 1. és 2002. január 31. közötti 
vizsgálatához, amit a vezérkarfőnök felterjesztett egyetértésre a közigazgatási államtitkár-
hoz, illetve jóváhagyásra a honvédelmi miniszterhez.1 Indoklásként az szerepelt, miszerint 
„az mH átalakítása, a nemzetvédelmi igényeknek és az új, korszerűbb elvárásoknak való 
megfelelés, a NaTo szövetségi rendszerhez való csatlakozás, a zmNe-n folyó képzés 
objektív megítélése, valamint a XXI. század tisztjével szembeni minőségi követelmények 
pontosításának az igénye szükségessé teszik, hogy áttekintsük a tisztképzés jelenlegi hely-
zetét. ennek érdekében a zmNe-n 2002. első negyedév végéig vizsgálat kerül lefolytatásra 
olyan számvetéssel, hogy az itt szerzett tapasztalatok és javaslatok a 2002. márciusi Hm 
kollégiumi Ülésen (sic!) megvitathatók legyenek.” (2. o.) 

a fentieknek megfelelően a Hadműveleti Csoportfőnökségen elkészítették az egyetem 
átvilágításának a forgatókönyvét. Nos, ennek folyományaként, az általuk megadott 20 szem-
pont alapján számolt be a rektor december 5-én az egyetem tevékenységéről és helyzetéről.2 

Ha jelentős késéssel is, de végre napvilágot látott a nagy felügyeleti szemle első jegyző-
könyve. ennek alapján az mH szárazföldi parancsnokhelyettese 2002. július 17-én ismertette 
a 3. sz. albizottság tapasztalatait a zmNe-en folyó általános és katonai-szakmai kiképzés 
vizsgálatáról.3 Igaz, ebben az iratban már a 2001. december 5. – 2002. február 28. szerepel 
a vizsgálat időpontjaként, tehát egy hónappal meghosszabbodott a „vendégeskedés”. a 
„fehérváriak” az elöljárók felé is keményen fogalmaztak, miszerint „…megállapíthatjuk, 
hogy a 35/1997. és a 23/1999 sz. mHPk. vkF. Intézkedésekben a hallgatókkal szemben 
támasztott követelmények nem felelnek meg a képesség alapú haderő elvárásainak. az 
intézkedés(ek) nem követték az időközben végbement szervezeti és strukturális változáso-
kat sem…” ennek a következménye az – meglátásuk szerint –, hogy „a képzés megfelel a 
jelenleg érvényben lévő intézkedéseknek és itt kihangsúlyozom, hogy a jelenleg érvényben 

1 magánarchívum. (2001. október)
2 magánarchívum. (2001. 12. 05.)
3 magánarchívum. (2002. 07. 12.)
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lévő intézkedéseknek és ezekben megfogalmazott követelményeknek.” (3. o.) Ugyanakkor 
még ezek teljesítését is „…nagy mértékben (sic!) hátráltatják a feltételek hiánya (sic!) (el-
helyezés, technikai eszközök, stb.)”. (3. o.) 

mint látható, a legfőbb „felhasználó” nagyon tisztességesen megállapította, hogy az 
egyetem az érvényben lévő vezérkarfőnöki követelménynek megfelelően végzi a munkáját, 
amit még objektív anyagi hiányosságok is nehezítenek. mindennek tükrében ők reálisnak 
tekintették az egyetem teljesítményét.

Ugyanakkor megpróbáltak egy – szerintük ideális – követelményrendszert kialakítani. 
Ugyanis az mH Szárazföldi Parancsnokság véleménye szerint „Korunk tisztje: dinamikus, 
fantáziadús, legalább két nyelven beszél, határozott, képes a rábízott katonai szervezetet 
a harc valamennyi fajtájában az információs hadviselés követelményeinek megfelelően 
vezetni, az alárendeltek fenntartás nélkül követik. Mindez példamutatással, leleményesség-
gel, követelménytámasztással és felelősséggel párosul.” (4. o.) éppen ezért „…kulcskérdés 
tisztjeink oktatásának és képzésének minősége, tehát ennek prioritást kell élveznie.” (4. o.)

mint ideával minden szavával egyetértett az egyetem vezetése akkor is és egyetértene 
ma is, de talán nem állok egyedül azzal a véleményemmel, miszerint az mH Szárazföldi 
Parancsnokságnak szintén a földön kellene/kellett volna járnia! eme cél elérésének a ho-
gyanját ugyancsak meg kellett volna fogalmaznia! S azt hiszem, hogy – minden fejlődés 
ellenére – az elmúlt 12 évben sem sikerült ezekből jó néhányat megvalósítani!

Ugyanakkor az oktatási filozófiánkkal teljesen szinkronban lévőnek tartottuk azt az 
elvárásukat, miszerint „…a hallgatónak nem a tételes tudást, a problémák megoldását kell 
bebifláznia, hanem az önálló problémamegoldást és annak kommunikációs technikáját 
kell elsajátítania, amihez az szükséges, hogy a gyakorlaTIaS képzés folyamán a 
jelenkor konfliktushelyzeteiből vett szituációkon keresztül kell a dÖNTéSHozaTalI és 
FeladaTmegoldÓ képességeit fejlesztenie.” (5. o.)

a zmNe vezetése különösen nagyra értékelte, hogy az mH Szárazföldi Parancsnokság 
is megfogalmazta – az egyetemen kidolgozott s a vezérkari főnök által elfogadott, majd 
később visszavont – a jövőbeli képzés lényegét: 5 éves egyetemi alapképzés (szakaszpa-
rancsnok; hadnagy-főhadnagy), tanfolyam (századparancsnok; százados); 10 hónapos 
középfokú képzés (zászlóaljparancsnok, alezredes), tanfolyam (ezredparancsnok, ezredes), 
10 hónapos felsőfokú képzés (dandárparancsnok, dandártábornok; haderőnemi parancsnok, 
vezérőrnagy; vezérkar, altábornagy-vezérezredes). alapvetően ez volt az egyetem korábbi 
javaslata is, legfeljebb az egyik-másik tanfolyam időtartamában látott minimális eltérést.

a vezérkari főnök helyettese szeptember 6-án, a helyettes államtitkár pedig 9-én hagyta 
jóvá 63/93/2002. számon a hadműveleti csoportfőnök, valamint a Hm oktatási és Tudo-
mányszervező Főosztály vezetőhelyettese által 3-án aláírt jelentést az egyetemen végrehajtott 
általános katonai és katonai-szakmai áttekintés tapasztalatairól, továbbá a végrehajtandó 
feladatokról. ezt az anyagot a hadműveleti csoportfőnök-helyettes szeptember 13-án küldte 
meg a rektornak.4 a 10 oldalas anyag lényege a következőkben foglalható össze:

 ● az elöljárói intézkedések követelményei megtalálhatóak a képzési dokumentumok-
ban, „…de a gyakorlati oldal – objektív okok miatt – nem képes a megrendelő által 
elvárt igényeket kielégíteni.” (3. o.) mint látható, a vezérkar – nagyon tisztességesen 
– elismerte, hogy – a honvédség adott állapotában – nem képes az ehhez szükséges 
feltételeket biztosítani; 

4 magánarchívum. (2002. 09. 13.)
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 ● a kreditrendszer bevezetéséhez a képzési dokumentumok kidolgozottsága megfelelő;
 ● a szakmai követelmények érvényesülését a vezérkari főnök nevében a szolgálati ágak 

főnökei kísérik figyelemmel;
 ● a képzés tartalmának korszerűsítése terén az egyetem, valamint „…a Hm és mH 

szervek munkakapcsolatában az érdekérvényesítés megvalósul. az intézmény karai, 
tanszékei tradicionális és új együttműködési kapcsolatokat tartanak fenn a katonai-
szakmai szervezetekkel.” (3. o.);

 ● a hallgatók általános katonai felkészítése „…az mH-ban egységesen érvényes ál-
talános katonai kiképzés követelményeinek figyelembe vételével (sic!) történik…” 
(4. o.); a katonai-szakmai felkészítés a megfelelő szakmai felkészítés keretein belül 
valósul meg; a katonai vezetővé képzés a napi életben következetesen érvényesíti a 
„szigorú katonai életrendet”, ugyanakkor a katonai vezetővé válás folyamata a gya-
korlati képzéssel nem kellően támogatott, továbbá a szakmai képzés dokumentumai 
esetében a „…hozzáigazítás az új követelményekhez következetes, de a gyakorlati 
képzés problémákkal terhelt.” (4. o.) (ezen javított volna lényegesen – a már korábban 
is említett elképzelésünk – az 5 éves képzés keretében, a minden évben hosszabb 
csapatgyakoroltatás, illetve az utolsó szemeszternek az első beosztási helyre tervezett 
egységnél való letöltése! – Sz. m.)

 ● „a szakmai képzés tartalmát az egyetem az egyes csoportfőnökségek, a haderőnemi 
és szolgálati ágak képviselőivel együttműködve alakította ki.” (4. o.)

 ● a csapatgyakoroltatás tervezése, szervezése szabályozott. „a legnagyobb problémát 
az okozza, hogy a szakirányokon kevés a szakmai gyakoroltatásra alkalmas alakulat. 
További gond, hogy a csapatgyakoroltatás tartalmi és infrastrukturális feltételei 
esetenként nem segítik elő az adott képesítési cél elérését. a csapatoknál történő 
gyakoroltatás vegyes képet mutat, eredményessége legtöbbször a helyi parancsnok 
hozzáállásán múlik. előfordul, hogy a hallgatókat a kívánt programtól eltérő feladatok 
végrehajtásába is bevonják, vagy feltöltetlen beosztásban gyakoroltatják, ahol nincs 
mit és kitől tanulni” (4. o.);

 ● „a záróvizsgák, valamint a csapatoktól érkező visszajelzések alapján megállapítható, 
hogy a végzett tisztek elméleti felkészültsége általában jónak mondható, a képzés 
szakmai minősége megfelel az elvárásoknak. Az elméleti ismeretek alkalmazásának 
készsége, a gyakorlati felkészültség területén azonban hiányosságok figyelhetők meg. 
a gyakorlati képzés színvonalát rontja, hogy évek óta szűkösen állnak az egyetem 
rendelkezésére a kiképzés- és haditechnikai eszközök, illetve szakanyagok.” (4–5. o.) 
(ez utóbbi két bekezdés is fényes bizonyítéka annak, hogy az egyetem szempontjából 
legfontosabb vezérkari szervezettel – a Hadműveleti Csoportfőnökséggel – mindvégig 
rendkívül gyümölcsöző, a közös célt szolgáló, kiváló együttműködés valósult meg, 
amiért ezúton is – ismételt – köszönetet mondok minden volt kollégának „odafönt”. 
mindenkor elismerték az egyetem törekvéseit, eredményeit, együttműködési kész-
ségét, de a hiányosságokra is minden esetben rámutattak – nem csak a tanintézet, 
de saját alárendelt csapataik vonatkozásában is! – Sz. m.); 

 ● az oktatók rendelkeznek az előírt végzettséggel, rendszeresen továbbképzik magukat, 
ugyanakkor kevés a szakoktató. a közel 500 fős létszámcsökkentés következtében 
komoly mértékben megnövekedett az általános leterheltség. További gondot okoz, 
hogy „ellentmondásos helyzet alakult ki a felsőoktatási törvény és az egyetem oktatói 
rendfokozathoz előírt képesítési követelmények között.” (5. o.);

 ● az egyetem oktatói rendszeresen részt vesznek a szakmai főnökségek és a csapatok 
rendezvényein, gyakran szerveznek közös megmozdulásokat. „az oktatói állomány 
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mintegy 12%-a (63 fő) vett részt NATO tanfolyamon, gyakorlaton, az ott szerzett 
ismeretek, tapasztalatok felhasználásra kerültek a képzés folyamán, ugyanakkor a 
NaTo követelmények tananyagokba történő teljes körű beépítését – az akkreditált 
NaTo-szabványkönyvtár ellenére – jelentősen nehezítik a személyi minősítésekkel 
kapcsolatos problémák.” (5. o.);

 ● „a haderőnemi parancsnokságok, szakmai főnökségek többsége igényli az egyetem 
oktatóinak részvételét a haderőnemi, fegyvernemi doktrínák és szabályzatok kidol-
gozására, esetenként a fejlesztési tervek elkészítésében. a katonai-szakmai feladatok 
aktuális helyzetének megismerését, a csapatkiképzés módszertana legújabb elsajá-
títását eredményesen szolgálja az oktatók szervezett csapatgyakorlatának ismételt 
bevezetése.” (5. o.);

 ● a hallgatók katonai felkészítése terén jelentős változást hozott a katonai rektorhelyettesi 
beosztás rendszeresítése, „…érvényesül a katonai életre jellemző szabályozottság. 
A rendszeres körletszemlék, alaki szemlék és foglalkozások eredményeként javult 
a hallgatók alakisága, megjelenése. a tisztté válás folyamatában kiemelt figyelmet 
fordítanak a parancsnoki feladatok gyakorlásával, a 24 órás szolgálatok ellátásával 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati készségek, jártasságok megszerzésére… a tanórán 
kívüli oktatás, katonává válás szerves része a napirend, amely igazodik a katonai 
(csapat) szervezetek rendjéhez. Biztosítja a katonai rendtartás megismerését, gyakor-
lását, a napi életrend kialakítását, a katonai fegyelem iránti igényt.” (5–6. o.) gond 
viszont, hogy a kollégium igazgatója és a századparancsnokok nem rendelkeznek 
fegyelmi jogkörrel;

 ● a hallgatók gyakorlati foglalkozásainak többségét a csapatoknál hajtják végre, de 
ezek „…hatékonyságát nagymértékben javítaná, ha (…) jobban be lehetne építeni a 
csapatoknál folyó kiképzési rendbe. gondot okoz, hogy az egyetemen és a csapatoknál 
a tervezés rendje eltérő, ezért nehéz összehangolni a közös tevékenységet.” (6. o.);

 ● a tudományos tevékenység eredményei beépülnek az oktatásba; 
 ● a képzést negatívan befolyásolja az a tény is, hogy az ellátási rendszer nem egységes: 

a Hungária körúton az egyetem saját szervezete oldja meg, míg az Üllői úton az 
mH Támogató ezred 7. Üzemeltető alosztálya, Szolnokon pedig az mH 89. vegyes 
Szállítórepülő-ezrede. „Ezek a problémák nem teszik lehetővé az oktatás-képzési 
feladatok anyagi-technikai biztosítási feladatainak, a képzéshez elengedhetetlenül 
szükséges eszközök kiszolgálásának végrehajtását… A gyakorlati képzés hiányosságai 
összefüggésben állnak azzal, hogy szűkösen állnak az intézmény rendelkezésére a 
kiképzés-technikai és a haditechnikai eszközök. A javító kapacitás (sic!) nem elegendő 
a rendszeresített eszközök javítására. a gyakorlati foglalkozásokon nincs elegendő 
kiszolgáló személyzet. Az ösztöndíjas hallgatók katonai ruházati biztosításának 
évek óta megoldatlan problémái rombolják a honvédség tekintélyét, akadályozzák 
a hallgatóknak a honvédséghez, a hivatásos tiszti pályához kötődésének kialakulá-
sát.” (6–7. o.).

a 7 oldalon keresztül leírt értékelést a bizottság „következtetések” címmel 2 oldalban 
összefoglalta, majd feladatokat szabott 2002. december 31-ei, illetve 2003. július 1-jei 
határidőkkel az alapfokú tisztképzés dokumentumainak átdolgozására; új vezérkarfőnöki 
követelmények kiadására, majd azok érvényesítésére a tantervekben, tantárgyi programokban 
és nevelési tervekben; az egyetemi oktatók rendfokozati feszültségeinek felülvizsgálatára, 
valamint a tisztképzés anyagi-technikai feltételrendszerének, illetve a hallgatók élet- és 
munkakörülményeinek javítását szolgáló elgondolás kidolgozására.
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S annak bizonyítására, hogy az egyetem mindenkor igyekezett megfelelni az újabb 
igényeknek, e szeptember 13-án megküldött „jelentés”-ben megfogalmazott feladatszabások 
egyikének megfelelően, október 30-án már két rektori intézkedés5 jelent meg, amelyekben 
rendkívül részletesen rögzítették a nappali alapképzésben részesülő ösztöndíjas hallgatók 
parancsnoki és más beosztásokban történő, illetve szolgálati beosztásokban való gyakorol-
tatásának megszervezési, nyilvántartási és értékelési feladatrendszerét. ezek szerint raj-, 
szakaszparancsnoki; szakaszparancsnok-helyettesi (tanulmányi felelősi), századparancsnoki, 
szolgálatvezetői és századírnoki, objektumügyeletes-helyettesi, kollégiumügyeletesi és -he-
lyettesi, kapuügyeletesi és -helyettesi, konyhaügyeletesi, telephely-ügyeletesi és -helyettesi, 
alegység-ügyeletesi és -helyettesi; őrparancsnoki, felvezetői, felállított őri és készenléti 
alegységszolgálati tevékenységi körben kellett gyakoroltatni a hallgatókat.

a gyakorlás időtartama a rajparancsnoki beosztásban 6, a szakaszparancsnokiban 
(tanulmányi felelősiben) és a századírnokiban 3, míg a századparancsnokiban, illetve a 
század szolgálatvezetőiben (mindkettőben csak II. éves hallgatók!) 1 hónap. a hallgatók 
„Feladatlap”-ján az értékelést a kollégiumi tanár (századparancsnok), az általános katonai 
vezető tanár, az osztályfőnök, a század szolgálatvezető – alacsonyabb beosztásban gyakorlók 
esetében a gyakorló század- és szakaszparancsnok –, valamint egyéb ellenőrző személyek 
töltik ki és értékelik 5-től 1-ig érdemjegyekkel. 

a szolgálati feladatok gyakorlásának minőségét a főügyeletes, az objektumügyeletes, 
a kollégiumigazgató-helyettes, továbbá a kollégiumi tanár (századparancsnok), valamint a 
gyakorló század- és szakaszparancsnok értékeli.

a csapat- (üzemi) gyakorlatok értékelése az egységparancsnok, a gyakoroltató alegy-
ségparancsnok, az osztályfőnök, a nevelők, a tanszékvezetők és a szaktanárok kötelessége. 

e tevékenységeket – visszamenőlegesen – szeptember 1-jétől kell értékelni.
*

mint ezekből a dokumentumokból is egyértelműen kitűnik, mind a megrendelő, mind a 
felhasználó – a hiányosságok ellenére is – eredményesnek tekintette a Nemzetvédelmi 
egyetemen folyó katonai felkészítést, s egyetlen betű sem íródott le arról a későbbi rága-
lomból, miszerint az egyetemen nem folyt megfelelő katonai felkészítés, mindent elnyo-
mott az elvtelen „civilesítés”! Sőt, a nagyon korrekt, tisztességes és tárgyszerű bizottsági 
jelentésekből egyértelműen kitűnik, hogy a – lényegében – megrendelő, együttműködő és 
felügyelő-ellenőrző vezérkari szervezet (Hadműveleti Csoportfőnökség) objektíve elismeri 
a túlnyomó többségében közös eredményeket, miközben nem hezitál kimutatni a hiányossá-
gokat, ami részben az egyetem, részben pedig a magyar Honvédség – objektív, vagy szub-
jektív – „számlájára” írható. Ugyanez mondható el a konkrét felhasználó és sok tekintetben 
együttműködő mH Szárazföldi Parancsnokság összeállításáról is. ez a magyarázata annak 
a sokszor említett ténynek, hogy az egyetem és vezetői szinte mindvégig zavartalan, baráti, 
alkotó együttműködést tudtak megvalósítani a velük tényleges munkakapcsolatban álló 
Hm- és vk-szervekkel, a csapatokkal, míg a tanintézet rossz hírét mindvégig az azt csak 
távolról szemlélő, „súgásokra” hallgató, nem ritkán személyükben sértettnek vélt személyek 
terjesztették, vagy tartották életben hosszú éveken át. Így köszönet csak az előbbieket illeti! 

5 Hadtörténelmi levéltár központi Irattár (Hl kI) 1153/6/109–110. őrzési egység (ő. e.). a zmNe rektorának 
109. és 110. sz. intézkedése. (2002. 10. 30.)
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steinbach györgy alezredes: 

Az iNTézméNyi muNkATerV ÖsszeállÍTásáNAk 
módszerTANA

az államreform operatív Program ároP-1.1.19-2012-2012-0001 kódjelű projekt1 (a to-
vábbiakban: ároP 1.1.19.) keretében a közelmúltban elkészült tervezési kézikönyv egyik 
részét képező, „módszertani segédlet a Honvédelmi minisztérium operatív munkatervezési 
feladatainak ellátásához” című kötet (a továbbiakban: módszertani segédlet) kidolgozásának 
célja az volt, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson a Honvédelmi minisztérium (a további-
akban: Hm) operatív munkatervezési feladatainak ellátásához, elsősorban a kormányzati 
stratégiai irányítás rendszerébe illeszkedő intézményi munkaterv kidolgozásában – az egyes 
honvédelmi szervezetek éves és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatok-
ról szóló 140/2011. (XII. 27.) Hm utasítás alapján – részt vevő 46 szervezet szakállománya 
számára. a kidolgozásnak járulékos célja volt továbbá, hogy betekintést nyújtson a tervező 
szervezetek által a származtatott tervokmányok elkészítésekor követendő módszerekbe.

a módszertani segédlet kimunkálását a – kormányzati stratégiai irányításról szóló 
38/2012. (III. 12.) kormányrendeletben foglaltak gyakorlati megvalósításához irányt mutató 
– közigazgatási és Igazságügyi minisztérium ajánlásai segítették, azonban (a kormányzati 
összhang kialakítása mellett) a Hm-re vonatkozó sajátosságok megjelenítése prioritást kapott. 
a minisztérium egy évének szerteágazó tevékenységeit egy irányba rendező dokumentum 
kidolgozásában részt vevő katona- és polgári állomány a módszertani segédlet révén ismere-
tekhez jut az egyes fázisokban elvégzendő teendőkről, azok elmaradásának, illetve hiányos 
teljesítésének kockázatairól, a munkavégzést megkönnyítő gyakorlati tapasztalatokról, így 
az egységes értelmezésen alapuló módszer átadása elősegíti, hogy a munkaterv hatékonyan, 
a lehető legkevesebb ráfordítással készülhessen el. 

Az intézményi munkaterv kapcsolódása a többi stratégiai 
tervdokumentumhoz

a 38/2012. (III. 12.) kormányrendelet szerinti stratégiai tervdokumentumok hierarchiáját2 
az 1. ábra szemlélteti.3

Tekintve, hogy a rendelet szerint sem az ábrán szereplő szakpolitikai stratégia, sem 
a szakpolitikai program nem kötelezően előkészítendő stratégiai tervdokumentum, az 
intézményi stratégiát pedig minisztérium esetében a miniszteri program tartalmazza, a 
minisztériumi intézményi munkaterv az utóbbival áll a legszorosabb kapcsolatban. azon 
feladatok, programok, akciók lebontását tartalmazza, amelyeket az adott minisztérium 

1 Hatásvizsgálatok és a kormányzati stratégiai irányítás rendszere egyes ágazati dokumentumainak elkészítése, 
valamint alkalmazási gyakorlatának támogatása a Honvédelmi minisztériumban.

2 Borsodi – Németh – Pásztor, 2013, 17.
3 a honvédelmi tárca sajátossága, hogy a rendelet által előírt stratégiai tervdokumentumokhoz magyarország 

NaTo-tagságára tekintettel NaTo stratégiai dokumentumok is kapcsolódnak. a NaTo Stratégiai koncepció a 
szövetség jövőképét, a várható kihívásokat és az elérendő célokat határozza meg. a NaTo Politikai irányelvek 
a szövetség előtt álló feladatok és kihívások végrehajtása, illetve kezelése érdekében szükséges képességek 
fejlesztési irányait és prioritásait jelölik ki. a NaTo képességcélok 15 éves időtávlatban összefoglalják a 
magyarország részére meghatározott, NaTo-érdekű fejlesztési feladatokat.
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vezetője egy kormányzati ciklus adott éve alatt megvalósítani kíván, továbbá azokat, ame-
lyeket jogszabályok és egyéb stratégiai tervdokumentumok, rendelkezések, előírások tesznek 
kötelezően végrehajtandóvá. Ilyen értelemben az éves intézményi munkaterv a miniszteri 
program „aprópénzre váltása” az éves operatív működés számára.

ez azt jelenti, hogy a miniszteri programban lefektetett stratégiai célok képezik az in-
tézményi munkaterv kiindulási alapját, vagyis ezen céloknak van alárendelve minden egyes 
feladat, ami az intézményi munkatervben megjelenik. az adott évre vonatkozó operatív 
(funkcionális) feladatok nem önmagukban jelennek meg a tervben, hanem a stratégiai cél 
megvalósításának részegységeként.4

A HM intézményi munkaterv kidolgozásának folyamata

a Hm intézményi munkaterv kidolgozásának és végrehajtásának folyamata a 2. ábrán 
szereplő fő lépések mentén történik. a Hm sajátosságait figyelembe vevő egyes fázisok 
megnevezése mellett megtalálhatók az azokban részt vevő szervezetek és egyes személyek 
feladatai, az azokhoz rendelt határidők, az elvárt produktumok, a későbbiek során pedig 
szó esik a konkrét eljárásrendekről és követelményekről.

a rendelet előírása alapján a Hm esetében a honvédelmi miniszter a Hm közigazgatási 
államtitkárhoz (Hm káT) delegálja az intézményi munkaterv összeállításának, egyezte-
tésének és jóváhagyásának felelősségét. a Hm káT ez irányú tevékenységének elősegíté-
sére a Hm Szervezeti és működési Szabályzata (Hm SzmSz) szerint a Hm Tervezési és 
koordinációs Főosztály (Hm TkF) hivatott.5

4 a két szint közötti kölcsönhatásról sem szabad ugyanakkor megfeledkezni, hiszen a legjobb stratégiák is csak 
annyit érnek, amennyit meg tudunk belőlük valósítani, ezt pedig a részfeladatok és az azokban megjelenő 
erőforrások költséghatékony és eredményes felhasználása biztosítja.

5 a Hm SzmSz ezenfelül meghatározza a Hm-szervek részére a munkatervekhez való szakterületi bedolgozások 
készítését is.

Megalapozó tervdokumentumok 
Országelőrejelzés (H); Zöld könyv (K)

Koncepcionális tervdokumentumok
Hosszú távú koncepció (H) Fehér könyv (R/K) NATO stratégiai koncepció

Átfogó jellegű középtávú tervdokumentumok
Nemzeti középtávú 

stratégia (K)
Miniszteri  

program (K)
Szakpolitikai  
stratégia (K)

NATO politikai  
irányelvek

Operatív tervdokumentumok

Intézményi  
stratégia (K)

Szakpolitikai  
program (R)

Intézményi  
munkaterv (R) 

NATO- 
képességcélok

A megkülönböztető jelölések jelentése:
 Kötelezően előkészítendő stratégiai tervdokumentumok
 Nem kötelezően előkészítendő stratégiai tervdokumentumok
 NATO-tervdokumentumok

(H/K/R): hosszú (több mint 10 év), közép (4–10 év), rövid (1–4 év) időtáv

1. ábra Stratégiai tervdokumentum-hierarchia (készítette: a szerző)
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A belső szabályozási környezet megteremtése 

az előkészítő munka kezdetén a Hm TkF felméri, hogy a minisztériumi használatban lévő 
eljárásrendekben, a belső döntési fórumrendszer elemeiben az előző év során történt-e a 
munkatervezést befolyásoló változás, s ha igen, az mennyiben módosítja a tervezési folya-
matot. az előkészítő tevékenység a Hm jogi Főosztály (Hm jF), a Hm védelmi Tervezési 
Főosztály (Hm vTF) és a Hm gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (Hm gTSzF) 
együttműködését igényli.

az eljárásrendben rögzíteni kell a munkatervi tervezés valamennyi eleméhez a feladat 
elvégzéséért felelős végrehajtót/döntéshozót, a feladat határidejét, a feladat elvégzése kap-
csán előálló eredményt (dokumentum, döntés) és a szükséges sablont/formátumot. Ha új 
eljárásrend lesz kialakítva, azt közjogi szervezetszabályozó eszközben (Hm-utasítás,6 Hm 
káT[-HvkF együttes] intézkedés) kell kiadni.

A tervezési mandátum megszerzése

a Hm TkF a tárgyévet megelőző szeptember első hetére összeállítja az utasításban előírt, 
a honvédelmi tárca következő évi fő feladatainak és az azt követő két évi tevékenysége fő 
irányainak meghatározására vonatkozó Hm-utasítás, valamint a Hm következő évi intéz-
ményi munkatervének kidolgozására vonatkozó elgondolás tervezetét, és véleményezésre 
megküldi a tervezésben részt vevő szervezeteknek.7

a bedolgozó szervezetek által megküldött javaslatoknak megfelelően a Hm TkF 
véglegesíti az elgondolást, és a HvkF egyetértésével felterjeszti a Hm káT részére jóvá-
hagyásra. a Hm káT által szeptember második hetében jóváhagyott elgondolás alapján 
megkezdődik a tervezői munka.

A humán erőforrások biztosítása

a kiadott időrend alapján a tervezésben részt vevő szervezetek már az elgondolás véleménye-
zésének időszakában megismerik a terv kidolgozásának időbeli ütemezését, így a tervezési 
feladatban részt vevő állományuk egyéb feladatait már ekkor szinkronizálni tudják a terv 
kidolgozásának lépéseivel. 

6 a honvédelmi tárcánál a korábban említett Utasítás határozza meg az egyes honvédelmi szervezetek éves és 
havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatokat, lebontva azokat a Hm, a honvédelmi miniszter 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban: Hm-szervezetek), valamint a Honvéd vezérkar 
főnöke (a továbbiakban: HvkF) közvetlen alárendeltségébe tartozó Hm-szervek és katonai szervezetek (a 
továbbiakban: HvkF-közvetlen szervezetek) szintjére.

7 az elgondolás a munkaterv vonatkozásában tartalmazza a tervezés kiinduló adatait, jogszabályi környezetét, 
a tervezés általános rendjét, az intézményi munkaterv felépítését és tartalmát, a kidolgozás időrendjét és a 
formai követelményeket tartalmazó sablon elektronikus (jelenleg mS excel) fájlját. a bedolgozók szolgálat-
teljesítési munkahelyén rendelkezésre álló, az mH intranet-rendszerébe kötött számítógépeken, alapvetően 
microsoft excel és Word alkalmazásokon folyik a munka. 2013-ban megkezdődött az „mH központi Portál 
Szolgáltatás” keretében, Share Point alapon létrehozandó elektronikus munkatervező modul (a továbbiakban: 
munkatervező modul) kialakítása, melyről a módszertani segédlet bővebb információkat ad.
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azon szervezeteknél, ahol nem állománytáblában rendszeresített beosztásból8 követ-
kezően történik a tervezés, célszerű a tervezők helyettesítésére már a feladat megkezdése 
előtt felkészülni, a végrehajtás megkezdésétől fogva a folyamatba bevonva a helyettesítő 
személyeket. 

A tervezési folyamat érintettjeinek megfelelő bevonása

az elgondolásban foglaltak egységes értelmezése érdekében, szeptember 3. hetében a Hm 
TkF feladattisztázó értekezletet vezet le az összes tervező szervezet bevonásával, hogy 
a tervezés szereplői részleteiben is ismerjék, lássák a folyamatot, aminek részesei ennek 
fényében reálisan tudják tervezni saját munkájukat azokban a szakaszokban, amelyekben 
érintettek. az információknak a tervezési ciklus folyamán való rendelkezésre állásáról a Hm 
TkF gondoskodik, ezáltal elérhető, hogy homogén, egyértelműen összesíthető előkészítő 
részanyagok keletkezzenek.9

A célkijelölés

a magasabb szintű stratégiai tervdokumentumokból származtatott fő célok – a Honvé-
delmi minisztérium következő évi tevékenységének fő irányai – képezik az intézményi 
munkaterv gerincét.

Figyelembe véve, hogy a Hm tervező szervei, szervezetei szakterületi feladataik szerint 
vesznek részt a honvédelmi tárca védelmi tervező rendszere (a továbbiakban: HTvTr) 
alrendszereiként funkcionáló 

 ● Stratégiai iránymutatási alrendszer,
 ● képesség- és feladattervező alrendszer,
 ● erőforrás- és költségtervező alrendszer,
 ● költségvetés-tervező alrendszer tevékenységében, a tárgyévre vonatkozó intézményi 

munkatervbe a hosszabb időtávú tervekből, alapvetően a rövid távú tervből (2015-től 
az annak megfelelő szakpolitikai programból) az aktuális prioritásoknak megfelelő, 
egy évre vonatkozó célokat „válogatják le” szervezetenként. 

a „leválogatásnál” figyelembe kell venni, hogy a rövid távú tervben szereplő célok, a 
tervezés gördülő jellege miatt évekkel korábban kerültek a tervbe, és a megelőző évek során 
az akkori prioritásoknak megfelelően sorolódtak előrébb vagy hátrébb.

az aktuális környezet vizsgálatának fontos momentuma a gazdasági reláció elem-
zése, hiszen legyen bármilyen erős is az akarat egy-egy cél elérésére, ahhoz a megfelelő 
erőforrásokat is rendelkezésre kell bocsátani. az intézményi munkatervben foglaltaknak 
megvalósíthatóaknak kell lenniük (a megvalósítás pénzügyi háttere adott legyen, valamint 
a pénzügyi ráfordítások arányban álljanak az elérni kívánt eredményekkel), ezért a tervező 
szervezeteknek – a célok kijelölése időszakában – az intézményi munkatervben megfogal-

8 Fontos kiemelni, hogy mind a Hm intézményi munkaterv, mind a Hm havi munkaterveinek összeállításához a 
Hm TkF-en és az mH Összhaderőnemi Parancsnokságon kívül, a többi 44 szervezetnél nem áll rendelkezésre 
állománytáblában erre a feladatra dedikált személyi állomány. a 44 szervezetnél kijelöléses alapon végzik a 
munkatársak a tervezésből adódó feladataikat, azonban szervezetenként érdemes megfontolni, hogy a tervezést 
végrehajtó állomány munkaköri leírásaiba bekerüljenek az ez irányú feladatok. 

9 a tervezői munkát nagymértékben fogja segíteni a már említett munkatervező modul, melyen az összes terve-
zési alapdokumentum és adat megosztható, elérhetővé téve a tervező szervezetek részére a szakpolitikai célok 
stratégiai dokumentumait, a személyi állomány létszámát és képzettségét mutató adatokat, és a párhuzamosan 
zajló költségvetési tervezés folytán kialakuló fő költségvetési számokat stb.
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mazott tárca-feladatokat10 a szabályozói előírások és a költségvetési háttér egybevetésével 
szükséges kialakítaniuk.

Tekintettel arra, hogy a célkijelölés meghatározza mind a minisztérium, mind a magyar 
Honvédség teljes állományának egyéves tevékenységét,11 a célokat egyszerűen, konkrétan 
és számon kérhető módon kell megfogalmazni, különben végrehajtásukat a tárca nem lesz 
képes megtervezni, részfeladatokra bontani. a célkijelölésre vonatkozó döntéshozatal 
előkészítése folyamán a Hm kontrolling Főosztály (Hm koF) és a Hm TkF a célokért  
 

10 az államháztartási szakfeladatok rendjén alapuló Hm-feladatcsoportokon belül egy-egy olyan prioritással 
rendelkező célt kell megfogalmazni szervezetenként, amely a tárgyév során meghatározó lesz.

11 egészen pontosan, a Hm intézményi munkaterve a tárgyévet követő év március 31-ig tartalmaz részletes 
feladatokat, és egy fejezetként fejtik ki benne, nagy vonalakban, a tárgyévet követő két év tevékenységének 
fő irányait.

az intézményi munkaterv 
kialakításának lépései

Határidő Feladat eredmény Szereplők

a belső szabályozási környezet 
megteremtése

augusztus eljárásrendek felülvizsgálata közjogi szervezetszabályozó eszközök szükséges 
korrekciója

Hm TkF, Hm jF, Hm vTF, Hm gTSzF

a tervezési mandátum 
megszerzése

szeptember 2. hete követelmények kialakítása elgondolás Hm káT, HvkF

a humán erőforrások biztosítása szeptember 2. hete Tervezőállomány kijelölése, felkészítése a fel-
adatra

Szükség esetén napi parancsban történő kijelölés tervező szervezetek

a tervezési folyamat 
érintettjeinek megfelelő bevonása

szeptember 3. hete az elgondolásban foglaltak egységes értelme-
zése

Feladattisztázó értekezlet Hm TkF, tervező szervezetek

Célkijelölés szeptember 4. hete a rövid távú tervből a tárgyévi célok 
leválogatása

a Hm tárgyévi fő feladatainak és az azt követő 
két év tevékenysége fő irányainak meghatározásá-
ra vonatkozó Hm-utasítás tervezete

Hm TkF, tervező szervezetek

a feladatok részletes kibontása szeptember 4. hete a szakterületre vonatkozó céloknak megfelelő 
feladatok kialakítása

Szervezetre vonatkozó bedolgozás Hm TkF, tervező szervezetek

az intézményi munkaterv 
tervezetének köröztetése 1.

november 1. hete a tervezet összevetése a bedolgozásokkal Pontosító javaslatok Hm TkF, tervező szervezetek

az intézményi munkaterv 
tervezetének köröztetése 2.

november 3. hete a tervezet összevetése a pontosító javaslatokkal Pontosító javaslatok Hm TkF, tervező szervezetek

aláírás előtti vezetői egyeztetés december 1. hete Stratégiai célkitűzések vezetői kontrollja a 
tervben

Felterjesztő levél láttamozása vPvTHáT, vgHáT, Hvk TÖIg, kF

Forrásoldal összekapcsolása a 
feladatokkal

december 1. hete a tervezett feladatok finanszírozási oldalának 
vizsgálata

Hm gTSzF által pontosított javaslatok Hm gTSzF, tervező szervezetek

az intézményi munkaterv 
jóváhagyása, közzététele

december 3. hete miniszteri értekezletre történő felterjesztés, 
jóváhagyás után a portálon való közzététel

jóváhagyott intézményi munkaterv Hm TkF, HvkF, Hm káT, honvédelmi miniszter

monitoring tárgyév július Féléves nyomon követési jelentés összeállítása Intézményi munkaterv kiegészítése Hm koF, Hm TkF, tervező szervezetek,
felsővezetők

Tárgyévet követő év munkaterve 
kidolgozásának megkezdése

tárgyév szeptember miniszteri programból, rövid távú tervből a 
kiindulást meghatározó célok legyűjtése

aktualizált Hm-feladatcsoportok jegyzékén 
alapuló célrendszer

éves beszámoló összeállítása tárgyévet követő év 
január 2. hete

éves beszámoltatáshoz kapcsolódó szakterületi 
jelentések összeállítása

Intézményi munkaterv megvalósulásáról szóló 
jelentés

Hm TkF, Hm koF, tervező szervezetek, felsővezetők

2. ábra az intézményi munkaterv kialakításának lépései (készítette: a szerző)
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felelős tervező szervezetekkel közösen összeállítja a számon kérhetőséget biztosító mutatókat 
tartalmazó mérőrendszert.

a Hm intézményi munkaterve vonatkozásában a fentebb idézett rendelet által meg-
szabott célok alatt a Hm tárgyévi tevékenységének fő irányait értjük. a programokat és 
intézkedéseket pedig az elgondolásban és mellékleteiben meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelő azon feladatcsoportok és feladatok jelentik, amelyek: 

 ● valamely Hm-szerv, Hm-szervezet vagy a HvkF-közvetlen szervezet felelősségi 
körébe tartoznak, és 

 ● végrehajtásában Hm-szerv, Hm-szervezet, valamint HvkF-közvetlen szervezet a 
tárgyévben részt vesz vagy 

 ● olyan jelentőségűek, amelyeket országgyűlési, kormányzati, miniszteri, parlamenti 
államtitkári, közigazgatási államtitkári, honvédvezérkar-főnöki, helyettes államtitkári 
döntésre kell előterjeszteni, továbbá, ha 

 ● a feladatvégzésre más központi közigazgatási szervvel együttműködésben kerül sor.
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A feladatok részletes kibontása

az intézményi munkaterv I. fejezetét képező, a Hm tárgyévi tevékenységének fő irányaiból 
adódó és azok megvalósítása érdekében végrehajtandó, bedolgozásra javasolt feladatokat a 
tervező szervezet szerkesztője az elgondolás mellékleteként kiadott sablonba, a II. fejezet 
szakterületének megfelelő alfejezete alá tölti fel.12

a sablon (űrlap) tartalmazza a feladat megnevezését,13 a feladat felelőseként a feltöltő 
szerkesztő saját szervezetét, a feladat végrehajtásához szükséges együttműködő szerve-
zeteket,14 a végrehajtáshoz kapcsolódó időpontokat,15 és a rekordhoz tartozó megjegyzés 
rovatot, ahol a feladat végrehajtásához szükséges többlet-információt lehet megjeleníteni.16 
Ha szükséges – a terv stratégiai jellegét megőrző részletességgel – az egyes feladatok alatt 
kibontva kell szerepeltetni azok alfeladatait.

a feladatok feltöltésének analógiáján történik a rekordok megadása a tárca jogalkotási 
tevékenységének feladatait taglaló, szabályozási tervet tartalmazó III. fejezetbe,17 a tárgyévben 
a szolgálati vagy szakmai elöljáró által végrehajtandó ellenőrzésekről szóló Iv. fejezetbe18 
és a Hm nemzetközi vonatkozású, tárcaközi és civil szervezetekkel való együttműködési 
területeket érintő rendezvényeit tartalmazó v. fejezetbe.19 

a vonatkozó nemzetgazdasági miniszteri rendelet alapján a vI. fejezetben kapnak 
helyet a tárgyévben esedékes, ünnepnapok körüli munkarenddel kapcsolatos információk, 
a Hm TkF által bedolgozva.

2014-től a vII. fejezetben kell szerepeltetni a Hm tárgyévi integritásépítési és 
korrupciómegelőzési intézkedéstervét.

a vIII. fejezet a honvédelmi tárca tárgyévet követő kétévi tevékenységére vonatkozó 
fő irányokat szakterületenkénti bontásban, időpontok nélkül tartalmazza.20

a tervező szervezetek a fenti fejezetekbe történő stratégiai jelentőségű (a csupán a 
bedolgozó szervezeteknél, helyi szinten kiemelt fontosságú, de alapvetően alaprendeltetési 
feladatokat nélkülöző) bedolgozásaikat szeptember negyedik hetében küldik meg a Hm 
TkF részére.

12 a munkatervező modulban a rekordok feltöltése sablon űrlapokkal történik.
13 a munkatervező modul technikai korlátai miatt a címmezőben maximum 255 karakternél nem hosszabb 

megnevezést lehet majd szerepeltetni.
14 Ha a központilag a Hm TkF által kezelt rövidítésjegyzékben szereplőtől eltérő új elem jelenik meg egy-egy 

bedolgozásban, a bedolgozónak meg kell adnia az általa újként felvenni javasolt rövidítés jelentését.
15 meg kell adni a kezdő és végdátumot is, mert csak ebben az esetben lehet leszűrni az adott időintervallumra 

vonatkozó rekordokat.
16 a munkatervező modulnál erre a célra egy szabadszöveges mező áll rendelkezésre, ami a metaadatok feltün-

tetésén túl lehetővé teszi, hogy akár referenciafájlok is csatolhatók legyenek egy-egy feladathoz.
17 a II. fejezetben szereplő feladat(csoport)okhoz kapcsolódó szabályozási tevékenységen túl tartalmazza a Hm 

országgyűlési (ogy-bizottsági), illetve kormányelőterjesztéseit, valamint a kidolgozásra tervezett jogszabá-
lyokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és egyéb normatív rendelkezéseket.

18 az ellenőrzéseket a fejezetszintű komplex és az államháztartási belső ellenőrzések kivételével kell betervezni.
19 Itt jelennek meg a belső rendezvényekre vonatkozó információk is (vezetői, munka-, koordinációs és infor-

mációs értekezletek, konferenciák, ünnepi, helyőrségi és egyéb katonai, kulturális- és sportesemények).
20 a „Hm Információ kapcsolati rendszerében” (Hm Ikr) szereplő jelentések, adatszolgáltatások is feladatként 

értelmezhetőek, ezért a munkatervező modulba tervezve van az időszakos jelentések (az éves intézményi 
munkatervből automatikusan kerülnek be a rekordok az adott hónap tervébe), illetve az eseményhez kötött 
jelentések (a bedolgozó választja ki az éves tervből, ha az adott hónapra tervezett olyan eseményt, amelyhez 
kapcsolódik a jelentés) fejezetként való felvétele, a feladatoknak megfelelő űrlap-, illetve információtípus 
használatával.
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a központi költségvetési tervezésből ekkorra már körvonalazódó pénzügyi forrásokat 
a Hm gTSzF kommunikálja a tervező szervezetek felé, így azok a célokhoz igazodó fel-
adatok bedolgozása során a szakmai, költségvetési lehetőségeket összhangba tudják állítani 
a stratégiai célkitűzésekkel. 

a Hm TkF a kidolgozás során jelentős mértékben konszolidálja és koordinálja a ja-
vaslatokat, azonban ennek időigénye tetemes, ezért kiemelt jelentőségű az elgondolásban 
előírt kidolgozási határidők pontos betartása.

Az intézményi munkaterv tervezetének köröztetése

a beérkező javaslatok alapján összeállított intézményi munkaterv első tervezetét október 
negyedik hetében a Hm TkF megküldi a tervező szervezeteknek véleményezésre. a tervező 
szervezetek november első hetében küldik meg véleményüket, módosító javaslataikat az 
első tervezethez.21

az alapot képező törzsanyagtól formázásban markánsan eltérő beérkezett javaslatoknak 
megfelelően a Hm TkF pontosítja az első tervezetet, és az érintett szervezetek bevonásával 
törekszik az esetleges ellentmondások feloldására. adott esetben, a „legkisebb közös több-
szörös” elvét követve, a vitatott rekordok felelőseinek közös elöljárójától/hivatali felettesétől 
kapott iránymutatás alapján dönt a vitás kérdésekről.

a pontosított második tervezet kiküldésére a módosító javaslatok bedolgozását követően, 
november második/harmadik hetében kerül sor. ekkor az első tervezetet követő finomítások 
áttekintése történik meg a tervező szervezetek részéről, amelyek az egyhetes pontosítás 
után, november harmadik/negyedik hetében küldik meg észrevételeiket a Hm TkF részére.

a második tervezethez beérkezett észrevételek feldolgozását követően még nyitva maradt 
kérdéseket – szükség esetén közvetlenül, személyes úton – a Hm TkF-nek kell tisztáznia 
(vitás kérdés a jóváhagyásra történő felterjesztéskor már nem maradhat a tervben). amint 
ez megtörtént, de legkésőbb december első hetében az összeállított, mintegy 95-98%-os 
készültségű, jóváhagyásra javasolt tervezetet végső, aláírás előtti vezetői egyeztetésre 
felterjeszti a helyettes államtitkárok, a Hvk törzsigazgató, illetve a kabinetfőnök részére. 
ezen vezetők feladata ebben a stádiumban, hogy összevessék a szakterületüknek megfelelő 
stratégiai célkitűzések visszatükröződését feladatok, rendezvények stb. formájában az in-
tézményi munkatervben.22 a vezetői észrevételek feldolgozása után a Hm TkF véglegesíti 
az intézményi munkatervet.

A forrásoldal összekapcsolása a feladatokkal

az intézményi munkaterv megalkotásának a mindenkori költségvetési tervezéssel összhang-
ban kell állnia. annak ellenére, hogy az intézményi munkatervben az egyes rekordokhoz 
tartozó konkrét költségek nem jelennek meg, az egyes célok/programok és intézkedések 
forrásigényét a tervező szervezeteknek – lehetőség szerint – minden esetben körültekintően 

21 a tervező szervezetek elsődleges feladata, hogy leellenőrizzék, beemelték-e az általuk, saját felelősségükben 
javasolt rekordokat. másodsorban a szervezeteknek azt kell vizsgálniuk, hogy együttműködőként melyik más 
szervezet tervez velük a feladat végrehajtásában a tárgyévben. az ezekhez kapcsolódó egyeztetések lefolytatása 
a szervezetek elemi érdeke, hiszen saját következő évi tevékenységük alapos tervezését is szolgálja egy-egy 
feladat részletes kimunkálása.

22 a takarékossági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével a tervet első alkalommal ekkor célszerű 
kinyomtatni az aláírás, jóváhagyás érdekében.
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meg kell tervezni, elkerülendő, hogy a forrás nélküli tervezés következtében a projektek 
kiüresedjenek. a Hm gTSzF feladata, hogy a költségvetési számok (az aktuálisan ren-
delkezésre álló információk, illetve az időközben ismertté váló keretszámok) tükrében, a 
tervezetek kétkörös köröztetése időszakában véleményezze az egyes feladatok költségvetésre 
gyakorolt hatását, illetve megjelölje azokat a tételeket, amelyek várhatóan nem férnek bele 
ebbe a keretbe.

Az intézményi munkaterv jóváhagyása, közzététele

az intézményi munkatervet olyan ütemezéssel kell összeállítani, hogy az a HvkF egyet-
értésével, a Hm káT útján miniszteri jóváhagyásra felterjesztésre kerüljön december 
második hetében. Figyelembe véve, hogy a miniszteri értekezlet állandó résztvevői által 
véleményezett tervet terjesztenek fel, azt nem feltétlenül kell a soron következő decemberi 
miniszteri értekezlet napirendjére tűzni. 

a vonatkozó rendelet szerint a terv elfogadását december 31-ig kell a tárcát vezető 
miniszternek végrehajtania, azonban, ha a felterjesztést követően, de december harmadik 
heténél nem később megtörténik a jóváhagyás, az biztosítja, hogy a Hm TkF még a ka-
rácsonyi ünnepek előtt, elektronikus úton megküldje azt az érintett szervek, szervezetek 
részére, illetve a minisztérium belső honlapján közzétegye azt.

az elfogadott intézményi munkatervnek a közigazgatási és Igazságügyi minisztérium 
részére való megküldése biztosítja, hogy a többi minisztérium is értesüljön a Hm tárgyévi 
célrendszeréről, és a kapcsolódási pontoknak megfelelően lehetővé válik a koordinációt 
igénylő feladatok hatékonyabbá tétele. 

az intézményi munkaterv kidolgozásának részletes leírását követően a módszertani 
segédlet tárgyalja még a tervező szervezetek által elkészítendő, származtatott éves tervok-
mányokkal, illetve havi munkatervekkel kapcsolatos tudnivalókat.

Monitoring

Hogy a tervezés – elszakadva a valóságtól – ne váljon öncélúvá, folyamatos visszacsatolásra 
van szükség az intézményi munkaterv megvalósulásáról. a célok/programok és intézkedések 
teljesülése érdekében nélkülözhetetlen a minisztériumon belüli monitoring- és értékelési 
rendszer működtetése. 

a Hm káT alárendeltségébe tartozó Hm kontrolling Főosztály (Hm koF) végzi a 
tárcaszintű tervezői tevékenység figyelemmel kísérésével, a tervek összhangjának vizsgá-
latával, a stratégiai és az operatív tervek végrehajtásának nyomon követésével, elemzésével 
és értékelésével kapcsolatos feladatokat, így a Hm káT a rendelet szerinti nyomon követési 
feladatának közvetetten, a Hm koF, illetve részben a Hm TkF útján tesz eleget.

a Hm TkF a heti Hm káT koordinációs értekezletre összeállítja az adott héten a Hm 
havi munkatervében szereplő, jelentőségénél fogva kiemelt azon feladatok jegyzékét, ame-
lyek megvalósulása során olyan tényező merült fel, amely a Hm káT döntését igényli. az 
értekezlet résztvevői az általuk képviselt szervnek/szervezetnek a Hm havi munkatervében 
az adott héten szereplő olyan feladatairól tesznek jelentést, amelyek végrehajtását akadályozó 
tényezők elhárításához a Hm káT döntése szükséges.

a havi munkatervek kidolgozására kötelezett honvédelmi szervezet vezetője a tárgyhó-
napot követő hónap 5. munkanapjáig jelentést terjeszt fel a Hm TkF főosztályvezetője útján 
a Hm káT részére a végrehajtott és a folyamatban lévő főbb feladatokról, az elmaradt és 
áttervezett feladatokról, az elmaradás okáról, az ellenőrzésekről, valamint a rendezvények-
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ről. a jelentést tájékoztatásul megküldi a Hm koF részére is.23 a Hm TkF a tárgyhónapot 
követő hónap 15. munkanapjáig összefoglaló jelentést terjeszt fel a beérkező jelentések 
alapján a Hm káT részére.

a munkaterveket, a tervezési folyamatokat féléves és éves nyomon követési eljárás 
keretében felülvizsgálják, amelynek eredményeit a féléves és éves nyomon követési jelentés 
tartalmazza.

a Hm TkF a Hm koF-fal együttműködve, a tárgyév július hónap 5. munkanapjáig 
beérkezett jelentések alapján féléves nyomon követési jelentést24 készít a tervezési feladatok 
hatékonyságáról, valamint az intézményi munkatervben szereplő feladatok végrehajtásáról, 
amelyet tárgyév július hónap utolsó munkanapjáig felterjeszt a Hm káT részére.

ezzel összefüggésben a Hm TkF az intézményi munkatervet a tárgyév júniusában – a 
tervező szervezetekkel szoros együttműködésben, az éves tervezés metódusának megfelelő 
lépésekkel, de csökkentett időtartamban – felülvizsgálja, és annak eredményét, a bekövetke-
zett változásoknak, időközben jelentkezett egyéb prioritásoknak megfelelően – a honvédelmi 
miniszter jóváhagyásával – az intézményi munkaterv kiegészítéseként júliusban kiadja.

a 38/2012. (III. 12.) számú kormányrendeletben foglaltak gyakorlati megvalósításához 
irányt mutató – közigazgatási és igazságügyi minisztériumi – ajánlások szellemében, a Hm 
éves intézményi munkatervében foglaltak megvalósulásának nyomon követése érdekében 
éves beszámoló készül a Hm koF-fal együttműködő Hm TkF felelősségében. 

a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek a tárgyévet követő 
év január 15-ig a Hm részéről megküldendő éves beszámoló összeállítása az elgondolásban 
szereplő tervező szervezetek éves beszámoló jelentései25 alapján, a Hm TkF által megha-
tározott szempontok szerint történik úgy, hogy a jelentés tartalmazza:

 ● az intézményi munkatervben szereplő célok és eredmények megvalósulásának 
mértékét,

 ● az intézményi munkaterv megvalósulása érdekében tett intézkedéseket és a felhasz-
nált erőforrásokat,

 ● terv-tény elemzést és az eltérés okait, valamint
 ● az eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési tervet.

Tervezési ciklus újraindítása: a követő év munkaterve

a tervezési feladat ciklikusságára jellemző, hogy a korábbiakban kifejtett lépéseket minden 
évben, közel azonos időszámvetéssel végre kell hajtani. érdekessége a folyamat újraindí-
tásának, hogy az új terv kidolgozásakor a tárgyévi terv még „fut”, és a végrehajtása során 
jelentkező, de a következő évre is kihatással levő elemeket már a meg(nem)valósulás alatt 

23 a munkatervező modul a nyomon követést nagymértékben elő fogja segíteni, ugyanis a rekordokhoz tartozó 
űrlapok rendelkezni fognak a végrehajtásra vonatkozó információk kezelését automatikussá tevő eszközökkel. 
Ha a feladat végrehajtásra kerül, az érintett szervezet szerkesztője (a saját tervében) bejelöli az adott feladat 
„végrehajtva” jelölőnégyzetét. a bedolgozó ezt csak akkor tudja megtenni, ha a végrehajtást érintő összes 
mezőt kitölti az űrlapon, megadva ezáltal a jelenleg kialakítás alatt lévő értékelési szempontokhoz szükséges 
összes adatot. Ha a feladatot nem hajtja végre, akkor a „végre nem hajtás oka” mezőben a szerkesztő kiválasztja 
az okot, vagy egyéb szöveges okot rögzít.

24 a jelentésnek elsősorban a határidőkre kell fókuszálnia, de releváns lehet minden érdemi tartalmi változtatás 
is, különös tekintettel a finanszírozási környezet változására. Felmerülhet továbbá a stratégiai környezet 
megváltozása is. ezeket a változásokat az intézményi munkaterv kiegészítésében kell lekövetni.

25 a munkatervező modul alkalmazásával tetszőleges időintervallumra leszűrhetők a megvalósulással kapcsolatos 
aktuális adatok.
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lehet tervezni, a szükségszerű modifikációknak megfelelően. az éves beszámolóra szintén 
kihat a ciklikusság fenti sajátossága, hiszen az eltérések kezelésére vonatkozó intézkedési 
tervben már hivatkozni lehet arra a tényre, hogy az adott feladatok nem törlődnek véglege-
sen, csak időben később valósulnak meg.

Ha az általánosságban vett tervezési ciklusból kitekintve a 2014-es évre fókuszálunk, 
megállapíthatjuk: a második negyedévben bevezetésre tervezett, jelenleg még kialakítás 
alatt lévő munkatervező modul alkalmazásával várhatóan jelentősen növekedni fog a tervek 
naprakészsége, valamint az intézményi munkatervből a havi tervek leképezése is sokkal 
egyszerűbbé válik, egészen a katonai szervezetekig lemenően. az időközben bekövetkező, a 
feladatok szükségszerű változását eredményező pontatlanság csökkenése szintén prognosz-
tizálható. a felsővezetők a nyomon követés friss adataira alapozva hozhatják meg felelős 
döntéseiket, míg a nagymértékű automatizálási folyamat bevezetésével a tervezőállomány 
leterheltsége jelentősen csökkenhet, így a 2015. évi intézményi munkaterv elkészítése során 
várhatóan minden tervező szervezet részére könnyebbséget fog jelenteni a modul használata.

FelHaSzNálT Irodalom 

Borsodi Ilona – Németh gergely – Pásztor István: Tervezési útmutató a honvédelmi tárca stratégiai 
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gáspár Tibor ny. mk. vezérőrnagy:

Az mh ÖsszhAderőNemi lOgiszTikAi és 
TámOgATó pArANCsNOkság rÖVid TÖrTéNeTe

Ebben az évben lenne 14 éves az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság (MH ÖLTP). A szervezetet 2006. december 31-ével, alig több mint hatéves működés 
után megszüntették. A jelentős, de rövid életű parancsnokságnak kívánok emléket állítani 
írásommal.1 

a ’90-es évek elején a Hm háttérszervezeteiben már megkezdődtek az elméleti kutatások 
a hadsereg logisztikai rendszerének átalakítási irányait illetően. Széles alapú elemzések 
folytak a NaTo-országok hasonló rendszereinek működéséről és esetleges adaptációs le-
hetőségekről. az évtized végén már magától értetődő volt, hogy létre kell hozni a magyar 
Honvédségben egy olyan szervezetet, amely a szövetségi rendszerhez illeszkedően képes 
működtetni egy modern, komplex ellátási, biztosítási és támogatási rendszert, és teljes 
struktúrát átfogó logisztikai vezetést képes megvalósítani.

mindezt olyan körülmények között kellett kialakítani, hogy az első perctől kezdve 
tudtuk: a különböző szakterületek elvárt szintű ellátásának teljes körű anyagi, technikai 
kiszolgálásához hosszú időn keresztül az adott eszközök és korlátozott lehetőségek bázisán 
mozoghatunk, ezekhez igazítottan kell a kitűzött célokhoz a megfelelő erőket és eszközöket 
csoportosítani, koncentrálni.

a honvédelmi miniszter határozatával 2000. október 1-jén, a magyar Honvédség lo-
gisztikai Főigazgatóság egyidejű megszüntetésével, annak jogutódjaként megalapította az 
mH Összhaderőnemi logisztikai és Támogató Parancsnokságot. az mH ÖlTP rendeltetése 
volt: a magyar Honvédség katonai szervezetei, továbbá a Honvédelmi minisztérium és köz-
vetlen szervezetei üzembentartási, ellátási, elhelyezési és közlekedési biztosítási feladatainak 
tervezése, szervezése, valamint a végrehajtás irányítása békeidőszakban önállóan, háborús 
időszakban az egészségügyi biztosítással kiegészítve;2 a magyar Honvédség felsőszintű 
vezető szervei és csapatai béke- és minősített időszaki támogatási feladatainak tervezése, 
szervezése és a végrehajtás irányítása. 

Az MH ÖLTP alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek közvetlen 
vezetése

költségvetési gazdálkodó-irányító hatásköre a szervezetébe és alárendeltségébe tartozókon 
túl kiterjedt a magyar Honvédség kijelölt felsőszintű gazdálkodó szervezeteire és a Honvéd 
vezérkar közvetlen katonai szervezetekre.

1 az írásban főként a parancsnoki tevékenységem idejéről megőrzött személyes feljegyzéseimre és élményeimre 
támaszkodom.

2 az egészségügyi feladatok 2004-ben kikerültek az mH ÖlTP feladatköréből.
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az mH ÖlTP a magyar Honvédség vezérkari főnökének közvetlen szolgálati aláren-
deltségében hajtotta végre feladatait.3

a parancsnokság szervezeti kialakítása alapvetően az mH lFI struktúráját követte, 
kiegészítve azt az addig logisztikán kívüli ellátási ágak (kiképzés-technikai, humán anya-
gi, térképészeti anyagi) felsőszintű szakanyagnem-felelős szervezeti elemekkel, valamint 
Parancsnoki Irodával és a létesítmény Főnökséggel.

a parancsnokság megalakítását dobó Péter vezérőrnagy mint kijelölt parancsnok 
kezdte meg, azonban befejezni nem tudta, a hadsereg felső vezetését érintő változások 
őt is érintették és nyugállományba került. az első parancsnok így keszthelyi gyula mk. 
dandártábornok lett.

a parancsnokság a Hm-II. objektumban alakult meg és 2001 tavaszán költözött végleges 
helyére, a zách utcában lévő objektumba. 

Az MH ÖLTP fő feladatai

Az MH ÖLTP fő feladatai az alábbiak voltak:
 ● végezte a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő, hatáskörébe tartozó tervezési 

feladatokat. együttműködött a tárcaszintű erőforrás- és költségvetéstervek összeál-
lításában részt vevő szervezetekkel, adatokat szolgáltatott a tárcaszintű összesített 
erőforrás- és költségtervek összeállításához. vezette és szakmailag irányította a 
fogyasztói logisztika vonatkozásában a fejezet gazdálkodási szakterületeit, a Hm 
Hvk egészségügyi Csoportfőnökség, a Hm Hvk közvetlen szervezetek, a fejezet 
gazdálkodási rendjében a magyar Honvédség középszintű vezető szervei, az aláren-
delt szervezetek, az mH Budapesti Helyőrség Parancsnokság csapatköltségvetését.

 ● a hadrendi alárendeltségében lévő ellátóközpontok működtetésével biztosította a 
magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek, anyagainak – az egészségügyi és 
elhelyezési szakanyagok kivételével – és hadfelszereléseinek tárolásával, technikai 
biztosításával, valamint a személyi állomány ellátásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtását.

 ● ellátta az ország közlekedési rendszere hadműveleti követelmények szerinti hon-
védelmi felkészítésének szakmai felügyeletét, szabályozta a magyar Honvédség 
külföldi és hazai, valamint a magyar köztársaság területén történő külföldi katonai 
csapatmozgások közlekedési biztosítását, a magyar Honvédség szállítmányainak 
kísérését, együttműködött a polgári közlekedési szervekkel és hatóságokkal.4

 ● ellátta az ország területén talált lőszerek és robbanótestek felkutatásának, hatás-
talanításának, megsemmisítésének, valamint a lőterek, gyakorlóterek tűzszerész 
mentesítésének parancsnoki felügyeletét.

 ● a Hm Hvk követelményei szerint végezte az mH-szintű meteorológiai és térké-
pészeti támogatás, valamint a nyomdai szolgáltatások végrehajtásának irányítását.5

 ● Felügyelte és irányította az mH-ban folyó mérésügyi tevékenységet, végezte az álta-
lános és speciális rendeltetésű mérőeszközökkel összefüggő központi gazdálkodói, 
fenntartási, ellenőrzői tevékenységet, kezdeményezte az országos mérésügyi Hivatal 

3 az mH Összhaderőnemi logisztikai és Támogató Parancsnokság története 1997–2003. az mH Összhaderőnemi 
logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa, Budapest, 2004. 12. 

4 http://www.honvedelem.hu/files/9/8137/az_orszag_kozlekedesi_renszerepnek_vedelme-dr._toth_balint_b5.pdf 
(letöltés ideje: 2013. 11. 22.)

5 dr. Tremmel ágoston: kilencvenéves a magyar katonai térképészet, mH geoSz, Budapest, 2009., 83–100.
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mint hatóság felé a békében nem használt mérőeszközök hitelesítés alóli felmentését 
és megteremtette azok tömeges használatba vétele esetén a hitelesítés feltételeit. 
képviselte a Honvédelmi minisztériumot a mérésügyi akkreditáló Bizottságban 
és az országos mérésügyi Tanácsban.

 ● végezte a kormány és a Honvédelmi minisztérium speciális erődítési létesítményei-
nek működtetését, üzemeltetésének tervezését, szervezését és irányítását a kormány 
döntése alapján.6

 ● Szervezte a hatáskörébe tartozó szakterületen a hivatásos tisztek, tiszthelyettesek 
át- és továbbképzését, koordinálta a tanintézeti ágazati szaktiszti szakmai képzést és 
kamarai jogkörben felügyelte a tiszti és tiszthelyettesi képzést, mH-szintű szakmai 
irányító jogkört gyakorolt, folyamatosan vizsgálta a logisztikai képzés és szakki-
képzés végrehajtását.

 ● végezte a logisztikai ellenőrzés szakfeladatait, tervezte, szervezte és ellenőrizte 
szolgálati alárendeltjei vonatkozásában a munkavédelmi, környezetbiztonsági és 
tűzvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

 ● a haderő-fejlesztési célkitűzések és a prágai képesség hozzájárulás (PCC) felelős-
ségi körébe tartozó logisztikai feladatokat tervezte, szervezte és a megvalósítást 
koordinálta.

 ● részt vett a védelmi tervezési kérdőív (dPQ) logisztikai fejezet kidolgozásában, 
logisztikai tárgyú kérdésekben a kormányzati döntések előkészítésében.

 ● részt vett a logisztikai jellegű NaTo haderőfejlesztési javaslatok (FP) feldolgozásá-
ban és a végrehajtásukról való döntés előkészítésében, továbbá a logisztikai jellegű 
haderő-fejlesztési célkitűzések (Fg) végrehajtását koordinálta. előkészítette a nemzeti 
logisztikai célkitűzések megfogalmazását, feladatok meghatározását.

 ● végezte a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai feladatainak koordinálá-
sát és a nemzeti támogató logisztika elveinek, képességeinek és követelményeinek 
kialakítását.

 ● végrehajtotta a hazai, nemzetközi két- és többoldalú, valamint a NaTo-gyakorlatok 
logisztikai feladatainak szervezését és koordinálását.

 ● részt vett az általános logisztikai NaTo-dokumentumokkal kapcsolatos nemzeti 
álláspont kidolgozásában, a logisztikai NaTo-szabványok (STaNag) véleménye-
zésében, végezte az anyagi szabványok kidolgozását, honosításuk koordinálását, 
ratifikációra való előkészítésüket és bevezetésüket.

 ● képviselte – felhatalmazás alapján – a magyar köztársaságot a felhasználói logisz-
tikát érintő NaTo-fórumokon.

 ● a szakterületnek megfelelő tudományos kutatómunkát végzett, részt vett a magyar 
logisztikai Társaság, a gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és más 
szakterülettel kapcsolatos kutatóműhelyek munkájában.7

 ● végezte a haderő-alkalmazás logisztikai támogatási elveinek, követelményeinek 
kialakítását, javaslatokat tett a működés logisztikai normáira, normatíváival kap-
csolatos követelmények kialakítására.

6 http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2010/szalai_ janos.pdf (letöltés ideje: 2013. 12. 06.)
7 az mH ÖlTP tudományos kutatóműhelyt, könyvtárat és egy rangos szakmai folyóiratot – katonai logisztika – 

működtetett, amelyek lehetőséget biztosítottak a minőségi tudományos munka végzéséhez. a parancsnokságon 
belül készült tanulmányokat, kutatások eredményeit a polgári logisztika különböző területein is felhasználták 
és a mai napig is alkalmazzák.



126126 Logisztika

 ● Szabályozta az mH-készenlét fokozása és a mozgósítás kiegészítése logisztikai 
feladatait, követelményeit.

 ● részt vett a magyar Honvédség fejlesztési koncepciójának kialakításában, a korsze-
rűsítési, fejlesztési tervek kidolgozásában.

 ● részt vett a magyar Honvédség tevékenységét meghatározó jogszabályok, belső 
rendelkezések logisztikai fejezetének kialakításában.

 ● Folyamatos együttműködést tartott fenn a NaTo-parancsnokságok, békepartnerségi 
és szomszédos országok logisztikai szervezeteivel.

 ● végezte a Honvédelmi minisztérium minősített időszaki logisztikai igényeinek 
tervezését, a visszaigazolt eszközök, anyagok, kapacitások és szolgáltatások fel-
használásának koordinálását. Tárcaszintű logisztikai utaltsági rendet dolgozott ki, 
a tevékenységet koordinálta és felügyelte.

 ● kidolgozta a logisztikai gazdálkodási információs rendszerrel kapcsolatos logisztikai 
követelményeket, végezte a fejlesztés feladatait.

 ● végezte a termékazonosítás feladatait.
 ● végezte az átkodifikálás rendszerének kidolgozását, a hazai kodifikációs rendszer 

működtetését, harmonizálását a NaTo kodifikációs rendszeréhez.8

 ● Felkészült védelmi hadművelet vagy válságreagáló műveletek során a civil katonai 
együttműködési műveletek végrehajtására a komponens-parancsnok támogatása 
érdekében.

 ● Biztosította a különböző béketámogató műveletekben részt vevő állomány logisz-
tikai ellátását, ezenkívül több alkalommal is tanácsadókat, szaktiszteket küldött 
különböző műveletekbe.9

 ● kidolgozta a tárcaszintű – béke- és minősített időszakra vonatkozó – ellátási utaltsági 
rendet, biztosította annak folyamatos naprakészségét.10

az mH ÖlTP megalakulásakor felmerült a logisztikai rendszer funkcionális alapon 
történő szervezése. a javasolt funkciók a következők voltak: üzemben tartás, ellátás, köz-
lekedés-szállítás, gazdálkodás. első lépésben a Haditechnikai Főnökség Üzembentartási 
Főnökség, a Hadtáp Főnökség pedig ellátási Főnökség lett, a tevékenységi területük meg-
tartása mellett. Hosszas vizsgálódás után bebizonyosodott, hogy nem célszerű és nem gaz-
daságos a szolgálati ágakat megbontani üzembentartási és ellátási funkció szerint. ennek 
okai a következők voltak:

 – a szakismeret szakági eszközhöz, anyaghoz, feladathoz kapcsolódik, ez általános 
üzembentartási és ellátási ismeretekkel nem pótolható;

 – az oktatási rendszer a szolgálati ágak struktúrája szerint épült ki (fegyverzeti, pán-
célos és gépjármű-technikai, élelmező, ruházati stb. tiszteket képeznek); nincsenek 
csak ellátási és üzembentartási szakemberek; 

 – a szakágak feladatrendszerének megbontása – az mH akkori és jelenlegi helyzetében 
(informatikai támogatás hiánya, termékazonosítás hiánya stb.) – a szakállomány jelen-
létének szükségességét követelné meg mindkét funkcionális ágazatban, mivel külön 
szakember kellene a technikai biztosítás, valamint az anyagi ellátás tervezéséhez, szer-
vezéséhez és irányításához; ez megkövetelné a szakállomány létszámának növelését;

8 http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2008/berzsenyi_peter.pdf (letöltés ideje: 2013. 12. 01.)
9 dr. Besenyő jános: magyar békefenntartók afrikában. katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Budapest, 2013. 

66–68.
10 az mH Összhaderőnemi logisztikai és Támogató Parancsnokság története 1997–2003. az mH Összhaderőnemi 

logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa, Budapest, 2004. 13–14. 
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 – a funkcionális rendszer – az előbbi formában – nem kapcsolódik az mH hagyomá-
nyaihoz, nincs olyan körülmény, ami ilyen jelentős változtatást igényelne;

 – a logisztikai rendszer teljes szabályozó rendszere átdolgozást igényelne egy ilyen 
váltás kapcsán.

a fenti érvek hatására 2003-ban visszaálltak a már ismert megnevezések: Haditechnikai 
Főnökség, Hadtáp Főnökség.

az mH ÖlTP az alárendelt ellátószervezeteken és szakanyagraktárakon keresztül vé-
gezte a hadsereg csapatainak, intézeteinek különböző anyagcsoportokkal történő ellátását.

a korábbi ágazati rendben működő ellátóközpontok és -raktárak integrációjával meg-
alakultak az ágazatcsoportos feladatokat végző ellátóközpontok: az mH Harcanyag ellátó 
központ, az mH Haditechnikai ellátó központ és az mH Hadtápanyag ellátó központ. 
(erről részletesen írtam a Honvédségi Szemle 2014/1. számában.)

az új ellátóközpontok hadrendbe állításával egyidejűleg megszűnt 13 hadrendi elem. 
Hadrenden kívül a gödöllői Hm Currus rt.-be beolvadt az mH Fegyverzet javító Üzem, 
az mH elhelyezési központ pedig a Hm IkH-ba épült be. Csökkent a létszáma az mH 
kkk-nak, az mH 1. logisztikai és Támogató dandár pedig átalakult mH 1. logisztikai 
és Támogató ezreddé.

a szervezési feladattal a parancsnokság alárendeltségébe kerültek a központi támogató 
szervezetek, így az mH Híradóparancsnokság, az mH 40. galga vezetésbiztosító ezred, az 
mH Térképész Szolgálat, az mH meteorológiai Szolgálat, az mH Szabályzat kiadó Intézet 
és központi Nyomda, az mH 1. Tűzszerész és aknakutató zászlóalj (amely később ezreddé 
alakult át), az mH központi anyagraktár és javító Üzem, mely szervezetek átalárendelése 
„jogerőre” emelte az mH ÖlTP megnevezését és annak hadtestszintű jogállását.11

az mH ÖlTP alárendelt szervezetei olyan logisztikai és támogató rendszert alkottak.
2002. augusztus 1-jével változás történt a parancsnokság élén. keszthelyi tábornok Na-

To-beosztásba került. az új parancsnok, személyem dr. gáspár Tibor mk. dandártábornok 
(2003. augusztus 20-tól vezérőrnagy) lett.

az mH ÖlTP tevékenységének több mint hat évében a két alrendszer – logisztikai 
és támogatási – kellően összecsiszolódott, kiforrott, egymás hatékony kiegészítőjévé vált.

a működés éveiben számtalan szervezeti változást ért meg a szervezet. a parancsnok-
ság létszáma csökkent, az integrálódott feladatokkal (Hvk logisztikai Csoportfőnökség, 
Hm gTH egyes feladatai) növekedett, majd újra csökkent. alárendelt szervezetek szűntek 
meg, alakultak át.

a leghatékonyabb logisztikai vezetés akkor valósult meg, amikor az mH ÖlTP-
parancsnok – a Hm Hvk logisztikai Csoportfőnökség integrálódása kapcsán – ellátta a 
logisztikai csoportfőnöki feladatokat is.

Az MH ÖLTP szervezeti felépítése 

az mH ÖlTP szervezeti felépítése 2006-ban a következő volt:
Parancsnokság

 ● Parancsnok
 ● Parancsnokhelyettes

11 az mH Összhaderőnemi logisztikai és Támogató Parancsnokság története 1997–2003. az mH Összhaderőnemi 
logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa, Budapest, 2004. 15. 
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 ● mH haditechnikai főnök, parancsnokhelyettes
 ● mH-hadtápfőnök, parancsnokhelyettes
 ● vezénylőzászlós 

Törzs
 ● Törzsfőnök (parancsnokhelyettes)
 ● Személyügyi Főnökség
 ● Hadműveleti és kiképzési Főnökség
 ● logisztikai Főnökség
 ● Híradó és Informatikai Főnökség
 ● egészségügyi alosztály
 ● kodifikációs alosztály
 ● Titokvédelmi és Ügyviteli alosztály

mH Haditechnikai Főnökség
 ● Tervezési és Szervezési osztály
 ● mH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség
 ● mH Páncélos és gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség
 ● mH repülőműszaki Szolgálatfőnökség
 ● mH elektronikai Szolgálatfőnökség
 ● mH műszaki Technikai Szolgálatfőnökség
 ● mH vegyivédelmi Technikai Szolgálatfőnökség
 ● mH mérésügyi alosztály
 ● mH kiképzéstechnikai alosztály

mH Hadtápfőnökség
 ● Tervezési és Szervezési osztály
 ● mH élelmezési Szolgálatfőnökség
 ● mH Üzemanyag Szolgálatfőnökség
 ● mH ruházati Szolgálatfőnökség
 ● mH Humán anyagi alosztály
 ● mH Térképészeti anyagi alosztály

mH közlekedési Főnökség
mH gazdasági Főnökség
Parancsnoki Iroda

 ● Nemzetközi együttműködési alosztály, ellenőrzési osztály,
jogi és Igazgatási osztály,
Biztonságtechnikai alosztály.12

az alárendelt szervezetek a következők voltak:
 ● mH veszélyesanyag ellátó központ
 ● mH Haditechnikai ellátó központ
 ● mH Hadtápanyag ellátó központ
 ● mH Támogató ezred
 ● mH Civil–katonai együttműködési és lélektani műveleti központ
 ● mH légijármű javító Üzem
 ● mH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós ezred
 ● mH Szabályzatkiadó Intézet és központi Nyomda
 ● mH Térképész Szolgálat

12 Uo. 86. 
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 ● mH meteorológiai Szolgálat
 ● mH katonai közlekedési központ.13

életünket a rendszerváltás óta tapasztalt állandó átalakítások, ellentmondások között 
töltöttük. az időszak átalakításainak egy közös vonása volt: a vezetés kikérte a szerveze-
tek véleményét, amit a szakemberek nagyon körültekintően, a magyar Honvédség további 
feladatainak hatékonyabb végrehajtása érdekében, a szorító gazdasági kényszereket is 
figyelembe véve, a történelmi és szakmai tapasztalatok alapján és legjobb tudásuk szerint 
fogalmazták meg. aktív részesei voltak a változásoknak. Bíztak benne, hogy az átalakulás 
után jobb lesz. 2006 őszén ez nem így történt.

Fejlesztési programok

a hadsereg egészét meghatározó fejlesztési programok indultak, illetve folytak ebben az 
időszakban, ezekből a legfontosabbak a következők:

Légvédelem-fejlesztési program
az 1999-ben kialakított NaTo légtér-szuverenitási műveleti központ technikai 

fejlesztésének igénye már az átadáskor felmerült. a központ folyamatos fejlesztése, mo-
dernizálása – részben a külföldi katonai támogatási keret (FmF-segély) felhasználásával 
– 2005-ben fejeződött be.14

magyarország területén a NaTo-képességcsomag keretében három készlet nagy 
hatótávolságú radar telepítése kezdődött meg. a békéscsabai és a bánkúti radar az eredeti 
terveknek megfelelően elkészült, a zengőre, Pécsre áttervezett radar jelenleg medinán épül.

a légvédelem-fejlesztési programok szorosan összefüggnek a híradófejlesztésekkel.
Híradó-informatikai fejlesztések
ez a legbonyolultabb és legszerteágazóbb területe a fejlesztéseknek. részletes taglalása 

egy külön tanulmányt igényel. ezért csak címszavakban sorolom fel a fontosabb részterü-
leteket. ezek az alábbiak:

 ● mH vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése;
 ● link-16 képességfejlesztési program;
 ● a repülőtér közelkörzeti föld-levegő-föld híradás széles sávú vHF-UHF 

rádióberendezéseinek beszerzése;
 ● műszeres leszállító- és közelnavigációs képesség kialakítása a repülőtereken;
 ● aktív és passzív zavar- és információvédelemmel ellátott, beszéd- és adatátvitelre 

egyaránt alkalmas UrH-rádiók beszerzése;
 ● kis hatótávolságú pilóta nélküli repülőeszközre épülő felderítőrendszer beszerzése;
 ● műholdas összeköttetés kialakításának programja.

Gépjármű-fejlesztési program 
az egyik legjelentősebb, a hazai ipart jelentős mértékben érintő fejlesztési program a 

magyar Honvédség gépjárműállományának váltását célozza, mintegy 10–15 év időtartamban. 
a program során a magyar Honvédség elhasználódott gépjárműparkjának lecserélése valósul 
meg korszerű, a követelményeknek megfelelő terepjáró személy- és tehergépkocsikkal, a 
szakági képességekkel rendelkező bázisjárművekkel, közúti tehergépkocsikkal, nyerges 
járműszerelvényekkel, valamint csoportos személyszállításra alkalmas autóbuszokkal.

13 Uo. 76. 
14 http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/nek/2000_1/06_toth.pdf (letöltés ideje: 2013. 12. 01.)
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a program keretében, az mH ÖlTP irányításával, 2003–2008 között 590 különböző 
jármű állt rendszerbe. a gépjármű-beszerzési program beindítása előtt a magyar Honvédség 
gépjárműparkjának korszerűsítésében nagy jelentőséggel bírt a 2002-ben és 2003-ban német 
relációból behozott és rendszerbe állított 522 használt, zömében terepjáró gépjármű. Használt 
mivoltuk ellenére ezeknek a járműveknek a műszaki állapota messze felülmúlta a magyar 
Honvédség korábban meglévő eszközeinek általános állapotát. a kedvező tapasztalatok 
alapján 2005-ben további 30 használt sebesültszállító terepjáró gépjármű megvásárlásáról 
született döntés.

A BTR–80 harcjármű-modernizációs program
a fejlesztés célja a lövészcsapatok éjszakai harcképességének növelése, együttműködési 

lehetőségeinek javítása, továbbá – minimális korszerűsítéssel és a szükséges javításokkal – a 
típus 2020-ig történő rendszerben tartásának biztosítása és NaTo-kompatibilissé tétele volt.

a program részét képezte a különböző fegyvernemi változatok, prototípusok kialakí-
tására vonatkozó kutatás-fejlesztés, azaz parancsnoki, felderítő, vegyivédelmi, egészség-
ügyi, különböző fegyverzeti, műszaki akadályelhárító, előretolt repülésirányító változatok 
kialakítása. a programhoz kapcsolódtak továbbá híradó-fejlesztések, az eszközök beépítése, 
rendszerintegrációra vonatkozó elemek kifejlesztése.

Gripen-program 
a repülőgépek leszállítása megtörtént, 2007 év végén szolgálatba álltak.15 
Személyifelszerelés-fejlesztési programok
a magyar Honvédség missziós feladatai felgyorsították a katonák felszerelésének kor-

szerűsítését. a különböző hadszíntereken – esetenként a hazai körülményektől lényegesen 
eltérő időjárási körülmények között – végzett feladatvégrehajtás megkövetelte, hogy a katona 
rendelkezzen korszerű ruházattal, védőfelszereléssel, fegyverzettel, híradó- és navigációs 
berendezésekkel, valamint a pihenéséhez szükséges eszközökkel.

a 2000-es évek első felében kialakult a ruházat egységes, de a hadszíntéri sajátosságok 
szerint differenciálható rendszere. repeszálló védőmellények, vegyivédelmi védőfelszerelés, 
korszerű felszerelési tárgyak (málhamellény, víztároló eszközök stb.) jelentek meg. a hely-
meghatározást gPS-eszközök, az összeköttetést korszerű híradó-berendezések biztosítják.

Haditechnikaikonténer-program 
a program célja volt a csapatok új alapokra helyezett biztosítási feladataihoz, valamint 

a tábori munkavégzéshez szükséges konténerek kialakítása. a konténerek mérete és belső 
terének kialakítása megfelelt az egységes cserefelépítmény elvnek, valamint a gépjármű-
beszerzési program keretében megjelenő hordozójárművek szállítási képességeinek.16

A parancsnokság működésének legfontosabb tapasztalatai és eredményei 

az első és legfontosabb, hogy az mH ÖlTP megvalósította a magyar Honvédségen belül 
az összhaderőnemi logisztikai rendszert. a vezérkari főnök prioritásainak megfelelően, a 
rendelkezésre álló erőforrások optimális elosztásával megvalósult a szárazföldi csapatok és 
a légierő egyenszilárd logisztikai támogatása. Természetesen az erőforrások többnyire nem 
voltak elégségesek, de ennek ellenére, a fő feladatokra koncentrálva, hatékonyan működött 
a támogatás.

15 http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2012/pogacsas_imre.pdf. (letöltés ideje: 2013. 11. 27.)
16 dr. gáspár Tibor: a NaTo-tagság hatása a magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésére. magyarország 

tíz éve tagja a NaTo-nak. Haditechnika, 2009/3. szám. 19–22. 
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a vezérkari főnök által felügyelt, egy kézben működtetett logisztikai gazdálkodási rend-
szer lehetővé tette a csapatok igényeinek kielégítő biztosítását. az mH ÖlTP-parancsnok 
gazdálkodási hatásköre (amíg ez megvolt) biztosította a feladatváltozások rugalmas követését, 
az új igények gyors kielégítését.

az ipar szereplőivel kialakított jó kapcsolat lehetővé tette a fejlesztések és beszerzések 
rugalmas megoldását, a váratlan igényekre történő gyors reagálást. a nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése (kanada, Németország stb.) nagyon jó alapot teremtettek a missziós logisztikai 
támogatási feladatok nemzetközi együttműködés keretében történő megoldásához.

Sikerült megteremteni a missziós logisztikai támogatási rendszer alapjait. kialakultak 
a stratégiai szállítás keretei, a katonai felszerelés új követelményeknek megfelelő rendszere, 
a katonák biztonsága érdekében új eszközök és anyagok kerültek rendszerbe.17

Sokat tett a szervezet a logisztikai rendszer szabályozott működési feltételeinek kiala-
kítása érdekében. a szabályzók egy része megújult, korszerűsödött, de sajnos ez folyamat 
nem fejeződött be.

Ugyanez mondható el az infrastukturális feltételekről, valamint az informatikai tá-
mogatásról is. a rendelkezésre álló idő, az erőforrások, esetenként az akarat kevés volt a 
szükséges változások végigviteléhez.

a parancsnokságon és az alárendelt szervezeteknél nagyon pozitív szellemiség alakult 
ki. mindenki elfogadta az mH ÖlTP feladatát és rendeltetését, ami a harcoló csapatok mind 
teljesebb kiszolgálásában jelentkezett, és mindent megtett a siker érdekében. a logisztikai 
rendszeren belül mindenki munkája fontos, legyen az tábornok vagy polgári alkalmazott. 
eredmény csak akkor van, ha mindenki becsülettel elvégzi saját feladatát. 

Összefoglalva elmondható, hogy az mH ÖlTP egy olyan integrált logisztikai szervezet 
volt, ahol az ellátási felelősség és a rendelkezésre álló források, ha nem is teljes összhangban, 
de egy kézben voltak. ennek megfelelően tudta tervszerűen, megfelelő rugalmassággal 
teljesíteni fő feladatát: a csapatok mindig megfelelő anyagokkal és eszközökkel legyenek 
ellátva, időben érkezzenek alkalmazási helyükre, és megfelelő utánpótlással legyenek ellátva. 

az mH ÖlTP 2006-ban történt megszüntetésével egyidejűleg megszűntek az mH 
szintű szolgálatfőnökségek is. ezt a szakmaiságot ért csapásként értékelem. ezzel megszűnt 
a szakmai felelősség egy fontos szervezete, szakmai műhelye. Örömmel tapasztaltam az 
elmúlt időszak változásait, az mH logisztikai központ megalakítását. Úgy értékelem, hogy 
a jelenlegi vezetés felismerte, hogy 2006-ban hibás döntés született, és megkezdődött a 
korrekció, a logisztikai rendszer visszavezetése a helyes útra. 

az 2013. november 19-én megtartott konferencián nemzetközi példák (osztrák, cseh 
és német) alapján is bebizonyosodott, hogy az átalakulás iránya jó. a logisztika jövőjét a 
szakági szakmai tudással rendelkező szakemberek harmonizált együttműködése jelenti, 
ami egységes vezetés alatt képes koncentrálni a képességeket és biztosítani a hadsereg 
logisztikai támogatását.18

17 http://www.honvedelem.hu/files/9/7183/muszaki_eszkozok_a_beketam_muvben_horvat-padanyi_b5_i._rsz.
pdf. (letöltés ideje: 2013. 11. 27.)

18 www.honvédelem.hu (2013.11.21.)
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kiss petra:

A Nukleáris FegyVerek szerepe A NATO kOrAi 
hidegháBOrús sTrATégiáiBAN (1949−1957)

A NATO 2014-ben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, amely a szakértőknek, kutatóknak 
jó apropót ad ismét az észak-atlanti szervezet múltjának értékelésére, jelenének tanulmá-
nyozására, jövőjének vizionálására. Jelen írás a szövetség 1949 és 1957 közötti stratégiai 
dokumentumait vizsgálja, különös tekintettel a nukleáris fegyverek alkalmazására. Áttekinti 
az Egyesült Államok változó irányelveit is, hiszen ezek döntő befolyással voltak a szövetség 
stratégiai gondolkodására. 

Bevezető

1945 augusztusától az atomfegyverek meghatározó tényezővé váltak a nemzetközi kap-
csolatokban, minden nagyhatalmi ambíciót dédelgető állam igyekezett megszerezni az 
atomtitkot. az 1949-ben megalakult észak-atlanti Szerződés Szervezetének elsődleges 
célja – az egyesült államok mint atomhatalom biztonsági garanciájának birtokában – a 
szovjet agresszió elrettentése volt. ennek szellemében íródtak a szövetség első stratégiai 
dokumentumai is. az 1950-es években viszont irányváltás történt az észak-atlanti térség 
államainak politikájában, ami természetesen a NaTo stratégiai gondolkodására is hatással 
volt, és 1957-ben egy merőben más stratégiai koncepciót fogadtak el. a technológiai fölény 
megszerzése lett a legfontosabb cél, ami egyet jelentett a nukleáris fegyverek fejlesztésével 
és felhalmozásával.

egy stratégiai dokumentum – legyen az egy állam vagy egy politikai-katonai szövetség 
stratégiája – figyelembe veszi az adott entitás összes erőforrását, képességét és korlátját, 
hagyományát, kultúráját és értékét. amikor ezekben markáns változás történik, akkor 
rendszerint a stratégiai gondolkodásban is hasonló irányváltások következnek be.

a nukleáris fegyverek megjelenésével (1945) teljes mértékben átrajzolódott a had-
viselés jellege, megváltozott az arculata. olyan mérhetetlen pusztító erővel bírtak ezek a 
fegyverek, amelyet az emberiség sosem láthatott azelőtt. megkérdőjeleződött a győzelem és 
vereség definíciója, és erre sem a politika, sem a haderő nem volt felkészülve. (kecskemeti, 
1957) ez természetesen a NaTo-tagállamok és a szövetség egésze számára is merőben új 
irányvonalak kijelölését tette szükségessé. mindez azonban sok kérdést vetett fel mind a 
tagállami vezetők, mind pedig a katonák számára.

lawrence Freedman brit biztonságpolitikus szerint a nukleáris stratégia nem más, mint 
a nukleáris fegyverek nem alkalmazásának stratégiája. az atomfegyverek és azok (nem) 
alkalmazása mindig is a legfelsőbb szintű politikai döntéshozók hatáskörébe tartozott, és 
– minden más fegyverrendszerrel ellentétben – messze nem a katonák, a haderő döntésén 
múlt. (Freedman, 1986)

a nukleáris fegyverek alkalmazásának kérdése a hidegháborúban sokkal inkább köz-
ponti tényező volt, mint az elmúlt két évtizedben, de még napjainkban is kényes téma a 
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nemzetközi kapcsolatokban.1 mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a NaTo 2013-ban is 
„csendben” állított föl egy speciális konzultatív tanácsadó testületet, melynek elsődleges 
feladata a NaTo és oroszország közötti párbeszéd és bizalom erősítése a harcászati szintű 
nukleáris fegyverek kapcsán.

Az atomtitok, avagy a Nyugat védelmének sarokköve

az egyesült államok 1945-re fejlesztette ki és alkalmazta első atombombáit, évekig mono-
polhelyzetben volt ezen a téren. azonban politikai és katonai szempontból még jóval később 
sem volt tisztázott ezeknek a fegyvereknek a szerepe. az atomfegyverek 1948-ban, a berlini 
válság hatására kerültek a védelmi tervezés és stratégiaalkotás fókuszába, de ekkor még 
mindig – több mint három évvel az első atombombák alkalmazása után – a bizonytalanság 
mutatkozott meg a hivatalos dokumentumokban:2

„…Amikor a jövőbeli konfliktus jellegét csak tökéletlenül lehet megjósolni, oktalan-
ságnak tűnik bármiféle fegyverek alkalmazását eleve előírni vagy megtiltani. […] A fentiek 
fényében egyelőre semmiféle lépést ne tegyünk azért, hogy:

 ● döntés szülessen az atomfegyverek bármely esetleges jövőbeli konfliktusban való 
bevetéséről vagy nem bevetéséről;

 ● döntés szülessen arról, hogy az atomfegyvereket mikor és milyen körülmények között 
lehet, illetve nem lehet felhasználni.”3

Sosem volt kétséges, hogy arról az előnyről, amit a nukleáris fegyverek jelentenek, az 
egyesült államok semmiképpen sem fog lemondani.4 Ugyanebben a dokumentumban azt 
is leszögezték, hogy Nyugat-európa biztonságát is az amerikai kézben lévő atomfegyverek 
szavatolják mint olyan pusztító eszközök, amelyek ellensúlyozni tudják az állandó szovjet 
katonai fenyegetést.

az egyesült államok vezetése tisztában volt azzal, hogy monopolhelyzetét nem sokáig 
tarthatja fenn. 1949 augusztusában a Szovjetunió kísérleti robbantásokat hajtott végre. az 
optimista brit és amerikai szakértők az 1950-es évek végére jósolták az első szovjet atom-
bomba megszületését. az egyesült államok pedig legalább két évtizedre tette annak a tech-
nológiának a megjelenését, amely veszélyeztethetné honi területeit. (Freedman, 1986, 737.)

1 a NaTo tagállamai közül három ország rendelkezik nukleáris fegyverekkel: az egyesült államok 1945, 
az egyesült királyság 1952, Franciaország pedig 1960 óta (bár Franciaország sosem ajánlotta fel ezeket a 
szövetségnek).

2 az egyesült államok háborús műveleti tervezésében is hasonló „káosz” uralkodott. a légierő és a haditengeré-
szet parancsnokai egyaránt számoltak a nukleáris fegyverek alkalmazásával saját műveleteik támogatásaként, 
így egy és ugyanazon célt többször is megjelöltek a hadműveleti tervekben. a Távol-keleten és európában több 
mint 100 célt jelöltek meg kétszeresen a műveleti tervekben, de szintén jelentős számú esetben ez a túltervezés 
háromszorosan is előfordult. lásd bővebben: miller, 1998, 364.

3 az egyesült államok Nemzetbiztonsági Tanácsának dokumentuma (NSC 30), 1948. szeptember 10. In: mezei, 
2001, 401–403.

4 az egyesült államok 1946-ban az eNSz atomenergia Bizottsága elé vitte javaslatát (a koncepciót Bernard 
m. Baruchról, az egyesült államok egyik elnöki tanácsadójáról nevezték el Baruch-tervnek), amellyel a tech-
nológiát, nyersanyagbeszerzést és a felhasználást is egy újonnan létrehozandó nemzetközi hatóság felügyelete 
alá helyezné, amely szervezetnek minden államra kiterjedő kötelező hatályú döntési jogköre lett volna (még 
ha a szervezetben az USa is jelentős szerepet töltött is volna be). a kezdeményezés viszont súlyosan sértette 
az államok szuverenitását, de még inkább a Szovjetunió érdekeit, amely nem volt hajlandó hozzájárulni az 
előállítás és raktározás ellenőrzéséhez, így rögtön elutasította a kezdeményezést. lásd bővebben: az eNSz 
előtt 1946. június 14-én elhangzott beszéd: Baruch Plan, illetve Patijn, 1958, 5–7.
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ebben az időszakban feltehetően még sem az egyesült államok, sem a Szovjetunió nem 
tervezett háborút indítani a másik fél ellen, azonban a Truman-adminisztráció komolyan 
tartott attól, hogy szovjet provokációk, tévedések és félreértések katonai konfrontációhoz 
vezethetnek, és ez belesodorná a világot egy harmadik világháborúba (Wheeler, 2001, 
122.). ez a félelem a hidegháború teljes időszakában tükröződik a szövetség stratégiáiban. 

„… száz harcot vívni és százszor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, 
mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók között.” 

(Szun-ce, 1998)

A nukleáris fegyverek megjelenése a biztonságelméletekben 

a nukleáris fegyverekről való gondolkodás, a tudomány világában való elhelyezés igénye 
értelemszerűen főleg az amerikai teoretikusoknál jelent meg. Több elmélet és megközelítés 
látott napvilágot, amelyek tükrözték a gyakorlatban is megmutatkozó ellentmondásokat. 
Bár a téma szakpolitikai megalapozása érdekében szovjet szerzőkre is hivatkozunk, a 
szovjet szakirodalom elsősorban politikai és katonai természetű, nem találhatók olyan 
típusú politikatudományi és biztonságelméleti írások, mint az egyesült államokban vagy 
Nagy- Britanniában.

az 1945-ben atomtámadást elszenvedett két japán város példája egyértelműen bizo-
nyította, hogy a hadviselés módja, a háborúk arculata az atomfegyverek alkalmazásával 
markáns változáson ment keresztül.5 az elméleti iskolák rákényszerültek, hogy újragondolják 
a háborúról alkotott képet. a 19. századhoz visszanyúló clausewitzi gondolat, miszerint a 
háború a politika folytatása lenne más eszközökkel, meghaladni látszott, hiszen minden 
nukleáris nagyhatalom esetében a politika tartja kezében az irányítást – nemcsak a célokat 
határozza meg, hanem a háború mikéntjét is. az atomfegyverek fejlesztésének és felhal-
mozásának egyre gyorsuló ütemében az elsődleges kérdés az volt, hogy miért is törekednek 
az államok az atomtitok megszerzésére? Hogyan hat a nukleáris fegyverek elterjedése a 
biztonságra, és milyen következményekkel járnak ezek a folyamatok? 

kenneth N. Waltz (1924–2013) amerikai neorealista politológus amellett érvelt, hogy 
a nemzetközi közösség számára pozitív kihatása lehet annak, ha egyre több állam birtokol 
atomfegyvereket. véleménye szerint az államok közötti kapcsolatokat az atomfegyverek 
birtoklása nem változtatja meg, mivel azok igencsak összetett, történelmi, gazdasági, 
politikai, katonai tényezők összességének végeredményeként alakulnak ki. azt vizsgálva, 
hogy mégis mi motiválja az államokat arra, hogy ezek megszerzésére törekedjenek, hét 
okot sorolt fel (Waltz, 1981):

 ● a nagyhatalmak mindig is törekedtek arra, hogy legyőzzék a többi jelentősebb hatal-
mat és hatékonyabb fegyvereket hozzanak létre. azon állam pedig, amely kifejleszti 
saját atombombáit, méltán számíthat ilyen sikerekre.

5 Hirosimában, közvetlenül a robbanás következtében, mintegy 60–80 000 fő vesztette életét, de ennél sokkal 
többen haltak meg a sugárzás hosszú távú következményeitől. a város nagyjából 10 km²-es területe pusztult el, 
a robbanást kísérő intenzív hőhatás pedig napokig tartó tüzeket idézett elő városszerte. a ledobott „little Boy” 
bomba több mint 4000 kg volt, a robbanóereje pedig mintegy 16 kilotonna. Néhány nappal később Nagaszakira 
egy még nagyobb bombát (több mint 4600 kg és 22 kilotonna robbanási erő) dobott le az amerikai légierő, 
amely a város egyharmadát pusztította el, és 40 000 ember veszítette életét közvetlenül a robbanást követően. 
lásd bővebben: BBC Fact File: Hiroshima and Nagasaki. http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/
timeline/factfiles/nonflash/a6652262.shtml (2013. október 8.)
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 ● egyes államokban atomfegyver hiánya miatt felléphet a félelemérzet, még akkor 
is, ha szövetségesei birtokában van az atomtitok. Hiszen nem lehetnek biztosak 
abban, hogy az atomfegyverekkel rendelkező szövetséges valóban kiáll mellettük, 
ha agresszió következik be. Így saját fejlesztésekbe kezdenek.

 ● Ha sem az állam, sem pedig szövetségesei nem rendelkeznek nukleáris fegyve-
rekkel, ellenben ellenségei megszerezték az atomtitkot, szintén megkezdheti saját 
atomprogramját.

 ● atomfegyverek megszerzésére irányuló törekvést válthat ki az ellenséges fél jelenlegi 
vagy éppen jövőben várható nagyméretű hagyományos haderejétől való félelem is.

 ● okként jelenhet meg az is, ha egy állam nem tud, vagy nem akar fegyverkezési 
versenybe bonyolódni a hagyományos erők terén. Biztonságának növelése érdeké-
ben sokkal gazdaságosabb és biztonságosabb alternatívát jelenthetnek a nukleáris 
fegyverek.

 ● az államok támadó szándékkal is törekedhetnek nukleáris fegyverek birtoklására.
 ● végül az indokként és következményként egyaránt említhető elem: a nukleáris fegy-

verek birtoklása megnöveli az államok nemzetközi közösségben betöltött pozícióját, 
presztízsét.

Waltznál is működik azonban a Clausewitz által alkalmazott – közgazdasági szakkife-
jezéssel élve – háborús költség-haszon elmélet szerinti megközelítés, csak éppen módosítva, 
fordítottan. Clausewitz arról ír, hogy ha a háború politikai nyeresége nagyobb, mint az ennek 
érdekében még elfogadható kiadások és veszteségek összessége, akkor a háború igazolható, 
hiszen többet nyert vele a győztes fél, mintha nem indított volna háborút ellensége ellen.6 
Waltz azonban úgy fogalmazott, hogy akármennyi szereplője is van az „atomklubnak”, 
értelmetlen a nukleáris háború kirobbantása, megvívása, ugyanis egy ilyen konfliktus-
ban nem létezik győztes, viszont a felek mindent elveszíthetnek. (Waltz, 1981) Így ez az 
elrettentő képesség véleménye szerint – világkormány hiányában – kontroll alatt tartja az 
államok anarchikus rendszerét. (Sagan, Waltz, 2010) Bizonyítékként hozza fel Waltz azt a 
tényt, hogy a második világháború óta az atomhatalmak nem folytattak háborút egymás 
ellen. (Waltz, 1981)

kenneth Waltz átvette robert oppenheimer atomfizikus (aki maga is részese volt az 
amerikai atomprogramnak) hasonlatát, aki szerint az atomhatalmak úgy viselkednek a nem-
zetközi rendszerben, mint két skorpió egy befőttesüvegben. mindkettő képes elpusztítani 
a másik felet, de amennyiben az egyik megtámadja a másikat, akkor ezt annak tudatában 
kell megtennie, hogy saját megsemmisülését is kockára teszi. ez a kölcsönös sebezhetőség 
és pusztítóképesség az, ami meggátolja az általános háború kitörését és garantálja a béke 
fenntartását. (johnson, 2013)

Waltz álláspontjával ellentétben Scott d. Sagan liberális nézeteket valló amerikai te-
oretikus teljes mértékben ellenzi a nukleáris fegyverek elterjedését. érdemes odafigyelni 
kenneth Waltzcal folytatott vitáira, melyeket több alkalommal is publikáltak. Sagan úgy 
gondolja, hogy a nukleáris fegyverek felhalmozása a robert jervis amerikai politológus által 
is leírt biztonsági dilemmába torkollhat,7 ami nemhogy nem növeli a nemzetközi rendszer 
biztonságát, de komoly problémákat is okozhat. (Sagan, 1996)

6 george lakoffot idézi Szilágyi ákos: „a háború privatizálása”. In: gombár Csaba és volosin Hédi (szerk), 
2004: „képtelen háború”. Helikon – korridor, Budapest.

7 lásd bővebben: jervis, robert, 1978: „Cooperation under security dilemma”. http://www.sscnet.ucla.edu/
polisci/faculty/trachtenberg/guide/jervissecdil.pdf (2013. november 14.)
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Ned lebow és janice gross Stein amerikai szerzőpáros elemzése alapján a nukleáris 
fegyverek birtoklása két magatartásformát válthat ki az államokból: magabiztosabbá teszi 
őket, cselekvésre bátoríthat, ugyanakkor a béke megőrzésére is ösztönöz (lásd: oppenheimer-
hasonlat). a szerzők ezt a következtetést a kubai válság példáján mutatták be, amely során 
a két mechanizmus egyszerre hatott a felekre. (lebow, gross Stein, 1998)

albert Wohlstetter (1913–1997), aki matematikusként került az amerikai kutatóközpontba 
a raNd Corporation munkatársai közé, szintén az atomfegyverek elterjedését vizsgálta. 
az ő megközelítésében ez az „N+1” problematikájaként jelenik meg. az „N” hivatott jelölni 
a nukleáris fegyverekkel rendelkező országok számát, amely időről-időre változott. a „+1” 
pedig az atomklubba belépni szándékozó új államot jelenti Wohlstetter képletében. európát, 
pontosabban a nyugati blokk európai tagállamait vizsgálva arra jutott, hogy ezek előtt az 
államok előtt négy lehetőség áll:

 ● Teljes mértékben elutasíthatják az atomfegyvereket, legyenek azok az egyesült 
államok vagy bármely más állam birtokában.

 ● Törekedhetnek saját nemzeti képesség kialakítására.
 ● létrehozhatnak egy közös ellenőrzés alatt álló nukleáris erőt.
 ● Hagyatkozhatnak a szövetséges egyesült államok által nyújtott biztonsági garanciára.

Wohlstetter elemzésében bizonyítja – Sagan nézeteit megerősítve –, hogy az egyetlen 
racionális választás európa számára az utolsó alternatíva lehet, bármely másik változat 
csak gyengítené a szövetséget (Wohlstetter, 1961). végül is a NaTo az ötvenes évek elején 
ezt az utat választotta. 

a szövetségnek nem is lett volna más lehetősége, hiszen – bár az ’50-es években a 
Szovjetunió még csekély nukleáris eszközzel rendelkezett (1. ábra) – a szovjet politikai és 
katonai vezetés az atomfegyver birtoklásától kezdve számolt a harcászati és hadműveleti 
nukleáris eszközök alkalmazásával a katonai forgatókönyvekben és hadműveleti tervekben. 
Bár a nagypolitika egyértelműen elítélte az (amerikai) atomfegyvereket, alkalmazásukat 
egyszerűen illegálisnak, a nemzetközi joggal ellentétesnek minősítették, ugyanakkor a 
szovjet fejlesztéseket nem indokolták, kikényszerített lépésnek állították be.8 Hruscsov nyi-
latkozatban többször is megerősítette, hogy a Szovjetunió egy esetleges nukleáris támadásra 
ugyanolyan választ fog adni. az SzkP akkori főtitkára azt is kijelentette: nem kételkedik 
abban, hogy a két szuperhatalom bármelyike alkalmazni fogja atomfegyvereit, ha egy – az 
imperialisták által kirobbantott – konvencionális háborúban vesztésre állna. (maggs, 1964)

a szovjet álláspont végig összefüggésben volt a nukleáris képességek kiépítésének 
lehetőségeivel, illetve az általános atomháború tagadásának politikai frazeológiájával. Bár 
az ’50-es években a szovjetek éppen hogy csak hozzákezdtek atomfegyver-arzenáljuk ki-
építéséhez, hadműveleti terveikben már számoltak az atomfegyverek alkalmazásával. az 
akkori elképzelések szerint a hagyományos és nukleáris erőket kombináltan alkalmazták 
volna gyors, nagy mélységű támadó műveletekben, azonban az atomfegyverek bevetésére 
nem a teljes hadszíntéren, hanem csak egy-egy hadműveleti térségben került volna sor.  
a szovjet katonai doktrína ugyancsak számolt a nukleáris erők alkalmazásával az ellenség 
hátországa, az ún. „katonai-hadiipari komplexumok” pusztítása vonatkozásában is. ettől 
kezdve volt jellemző a szovjet politikára a „kettős beszéd” is, amikor nagypolitikai szinten 
tagadták a totális nukleáris háború koncepcióját, ellenezték az atomfegyver elsőként való 

8 o.v. Bogdanov, a Szovjet Tudományos akadémia állam- és jogtudományi Intézetének főmunkatársa szerint a 
nukleáris fegyverek alkalmazása egyaránt sérti a genfi és hágai jogot is, illetve ellentétes a martens-klauzulával. 
a harcászati szintű fegyverekre éppúgy vonatkozott mindez, mint a hadászati szintű nukleáris fegyverekre. 
(lásd bővebben: maggs, 1964)
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alkalmazásának elvét, elvetették az egyidejű megelőző csapás (preemptive strike) elvét, 
illetve titkolták a nukleáris fejlesztéseket. 

az elmélet és a gyakorlat különbségeiről híres vita folyt az ötvenes években, amikor 
az amerikai Herbert dinerstein egy, 1958. januári Foreign affairs-beli (külügyek című 
folyóirat) cikkében ezt felrója a Szovjetuniónak, amit v. kuraszov vezérezredes próbált 
cáfolni a krasznaja zvezda (vörös Csillag című katonai újság) hasábjain.9 

a ’60-as évektől kezdve azonban a szovjetek óriási nukleáris fejlesztésbe kezdtek, meg-
jelentek a hadászati rendeltetésű csapatok, a nukleáris képesség birtokában egyre nyíltabban 
beszéltek az atomfegyverek alkalmazásáról. 1962-ben jelent meg vaszilij Szokolovszkij 
marsall (1897–1968) Hadászat című könyve,10 amelyben már nyíltan beszél az atomfegyve-
rek alkalmazásáról. a szovjet hadászati gondolkodást hosszú időre meghatározó tábornok 
szerint az ellenséges fegyveres erők megsemmisítése, a területének mélységében lévő célok 
pusztítása, illetve az ellenséges ország működésének dezorganizálása egységes háborús 
folyamatot jelent, amely nem tekinthet el a nukleáris eszközök alkalmazásától. 

I. zavijalov altábornagy később ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nukleáris fegyverek 
megjelenése a hadszíntéren teljesen megváltoztatta a hadviselés addig ismert elveit. míg 
a támadóeszközök ereje ezerszeresére növekedett és több száz kilométeres távolságban is 
bármikor bevethetővé váltak, a csapatok tevékenysége a hadszíntereken változatlan volt, az 
erők védelme lényegében ugyanazon a szinten maradt. mindezek következtében a harcászat, 
a hadműveleti művészet és a hadászat megkülönböztetése értelmetlenné vált, valamint a 
támadás és védelem koncepciója sem összeegyeztethető a korábbi háborúknak megfelelő 
felfogással. (Cserednyicsenko, 1970, zavijalov, 1971)

a nukleáris fegyverek tömeges megjelenése arra késztette a szovjet katonai vezetést, 
hogy újragondolják egy esetleges háború kezdeti szakaszának céljait, az alkalmazott erőket 
és az erők koncentrációját. elsődleges szerepet kapott a manőverezés: ezzel csökkenthető 
volt a nukleáris fegyverek alkalmazásának esélye. egyre nagyobb figyelmet kapott az 
erők aBv-fegyverek elleni védelme is (glantz, 1995). egy ponton azonban egyeztek a két 
szuperhatalom nézetei: egyiküknek sem állt érdekében a nukleáris fegyverek elterjedése 
és az általános nukleáris háború kirobbantása. alekszandr zinovjev Homo Sovieticus című 
könyvében a következőképpen írt „az eljövendő háborúról”:

„Az első világháború után úgy látszott, hogy a következő háború vegyi lesz, és az egész 
emberiség elpusztul a gázoktól. Ám az emberiség nem pusztult el, majdnem megduplázódott. 
Most úgy látszik, hogy a harmadik világháború atomháború lesz, és az egész emberiség 
elpusztul az atombombáktól és a radioaktív sugárzástól. De nem atomháború lesz. És az 
emberiség túléli. Sőt gyarapodni is fog. Hogy miért nem lesz atomháború? Mert nekünk 
magunknak nem kifizetődő, hogy az legyen. És nem is engedjük, hogy atomháború legyen.” 
(Zinovjev, 1982)

 9 a vitára az amerikai edward l. Warner III. hivatkozik. In: Soviet Concepts and Capabilities for limited 
Nuclear War. What we know and how we know it. The rand Corporation ad-a208308. February 1989., 9. 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=18&ved=0CFsQFjaHoao&u
rl=http%3a%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fcgi-bin%2FgetTrdoc%3Fad%3dada208308&ei=4PorUvHPBI
WStaam-IdoaQ&usg=aFQjCNgbH4-19meBIl7tvPCtT9Fw_2knia&sig2=fwzjgl2Nglc_e4l7Imjqza
&bvm=bv.56988011,bs.1,d.bge (letöltés ideje: 2013. november 23.)

10 a három orosz kiadást is megért könyv magyarul is megjelent. lásd Szokolovszkij: Hadászat. zrínyi kiadó, 
Budapest, 1964. 
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Az első stratégiai koncepciók a NATO-ban

1949-ben, amikor megalakult az észak-atlanti Szerződés Szervezete, az elsődleges cél 
egy átfogó stratégiai koncepció megfogalmazása volt, amely alapul szolgálhat a szövetség 
védelmi tervezése számára (Pedlow, 1997). 

az európai közvélemény és a politikusok gondolkodásában már a második világháború 
vége előtt kiemelkedő veszélyként jelent meg a Szovjetunió, hiszen győztesként domináns 
méretű haderő és technika állt rendelkezésére, miközben a kelet-nyugati viszonyok elmér-
gesedni látszottak. 

„…mélységesen nyugtalanít, hogy az oroszok […] képesek hosszú időn át nagy lét-
számú hadsereget fegyverben tartani. Mi lesz a helyzet egy-két év múlva, amikor a brit és 
az amerikai seregeket már feloszlatták, a francia hadsereg pedig még nem erősödik meg 
eléggé… az oroszok pedig tetszésük szerint kétszáz vagy háromszáz hadosztályt tarthatnak 
fegyverben?” (Churchill)11

Nyugat-európa minden törekvése tehát az egyesült államok biztonsági garanciájának 
megszerzésére irányult, amit akkor az atomfegyver-monopólium testesített meg. Washing-
ton – tanulva az első világháborút követő izolációs politikájának következményeiből – nem 
hagyta magára európát, katonai súlyt képzett a feltartóztatás12 politikájának megvalósítá-
sában. (Nagy, 1995, 51–53.)

„az elrettentés annak a művészete, hogy elérjük, hogy az ellenségünk ne merjen tá-
madni.” (long, 2008, 7.)

a NaTo első stratégiai dokumentumában (dC 6/1)13 a tagállamok kihangsúlyozták, 
hogy a szövetség célja békeidőben egy hiteles elrettentő képesség megteremtése, háború 
esetén pedig – a részes államok rendelkezésre álló erőivel – az észak-atlanti térség védelme 
és biztonságának visszaállítása volt. ebben az 1949-es dokumentumban még az szerepelt, 
hogy a szövetségnek képesnek kell lennie stratégiai bombázás végrehajtására, ideértve 
az atombomba bevetését is. az 1952-ben módosított stratégiai koncepcióban (mC 3/5)14 – 
dánia részéről érkezett ellenjavaslatok miatt – már finomítottak a megfogalmazáson. az új 
dokumentumban az azonnali stratégiai bombázás képességének létrehozását rögzítették, 
mégpedig minden lehetséges eszközzel és kivétel nélkül mindenfajta fegyvertípussal. ez 
azonban csak szövegezésbeli módosítást jelentett, a szövetség szándékaiban és fegyverkezési 
gyakorlatában nem következett be változás (Pedlow, 1997, 12–13). Ugyanakkor jól látható, 
hogy már a NaTo – és egyúttal a hidegháború – korai időszakában is releváns tényező volt 
a nukleáris fegyver. ezekhez a célkitűzésekhez ekkor még egy igencsak laza, kezdetleges 
szervezeti struktúra társult. az egyes szervek rendszertelenül üléseztek, a tervezés lényegi 
feladata pedig az öt regionális tervezőcsoportra hárult.15

11 Churchillt idézi: Fischer, 1992, 47–48.
12 a kifejezést először george kennan használta 1946-os elhíresült „Hosszú táviratában”. az egykori Szovjet-

unióba akkreditált amerikai diplomata gondolatait bővebben kifejtette mr. X álnév alatt a Foreign affairsben 
megjelent tanulmányában, „The Sources of Soviet Conduct” („a szovjet magatartás gyökerei”) címmel. az 
elméletet az egyesült államok saját szövetségi rendszerének megteremtésén keresztül kívánta megvalósítani 
(amerikai államok Szervezete – oaS, Csendes-óceáni védelmi Szerződés – aNzUS, délkelet-ázsiai Szer-
ződés Szervezete – SeaTo, központi Szerződés Szervezete – CeNTo). lásd bővebben: Hajma, 1982, 48–58.

13 dC 6/1. The Strategic Concept for the defence of the North-atlantic area. 1.12.1949. 
14 mC 3/5. The Strategic Concept for the defence of the North-atlantic area. 3.12.1952. 
15 az öt regionális tervezőcsoport a következők szerint alakult: észak-atlanti-óceán, kanada – egyesült államok, 

Nyugat-európa, észak-európa, illetve dél-európa és Nyugat-mediterráneum.
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a koreai háború azonban markáns változásokat idézett elő a NaTo-ban, ismét előtérbe 
került a szövetségesek védelmének problematikája. lord Ismay, az észak-atlanti Szerződés 
Szervezetének első főtitkára nyíltan is feltette a kérdést, hogy miképpen védhetné meg magát 
a szövetség egy hasonló jellegű agresszióval szemben? (Wheeler, 2001, 124.) Bár koreában 
a harcoló felek bölcs döntések következtében nem alkalmaztak atomfegyvereket,16 azonban 
a Nyugat rákényszerült, hogy komolyan átgondolja jövőbeni lehetőségeit. joggal emlegeti 
ezt az időszakot Henry kissinger a feltartóztatás dilemmájaként.17

Az 1950-es évek új szemlélete

az 1950-es években egy új irányvonal kezdett kibontakozni a szövetségben. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a tagállamok védelmi költségvetései nem fokozhatók a végtelenségig (C-m[56]138, 
Final és miller, 1998, 379–382.). az európai szövetségesek már így sem tudták teljesíteni 
a velük szemben támasztott amerikai elvárásokat (Haftendorn, 2005), de az egyesült 
államoknak is át kellett gondolnia védelmi kiadásait. Ugyanakkor a szövetségnek azt is 
figyelembe kellett vennie, hogy a Szovjetunió hagyományos hadereje óriási fölényben volt 
a szövetségesek katonai erejével szemben. Ugyanígy volt már a második világháború végén 
is, de a különbség azóta – a haderők háború utáni eltérő leszerelési koncepciója miatt – csak 
tovább nőtt. (mC 14)18, 19 

A gazdaságosság és költséghatékonyság tehát már az 1950-es években is az egyik legfőbb 
mozgatórugója volt a NATO stratégiájának. azonban ez egy teljesen eltérő együttműködési 
kényszer volt, mint ami ma a szövetség tagállamait a többnemzeti együttműködésre sarkallja 
az okos védelem („Smart defence”) koncepció égisze alatt.

a kiutat az 1950-es években a hagyományos erők növelése helyett a haditechnikai 
fejlesztések ösztönzésében és a technológiai fölény megszerzésében látták a szövetségben, 
amelynek alapját a nukleáris elrettentés képezte. 1952-ben a brit kormány fogalmazta meg 
a javaslatot, miszerint a keleti blokkal való szembenállásnak a nukleáris elrettentésen kell 
alapulnia.20 majd 1954-ben az egyesült államok külügyminisztere, john Foster dulles 
nyilatkozta, hogy az egyesült államoknak hosszú távra kell meghatároznia politikai irány-
vonalait, törekvéseit pedig ehhez kell igazítania. a legfontosabb döntés mindebben pedig az 
volt, hogy a védelmet egy nagyméretű elrettentő képességre kell alapozni, amely az állam 
által megválasztott helyen és módon akár azonnal is bevethető.21 erre a beszédre a tömeges 
megtorlás elméletének megalapozásaként tekintenek, bár a megfogalmazott eredeti gondo-
lat nem egyezik a stratégiai dokumentumokban később visszaköszönő tömeges megtorlás 
politikájával. a stratégiai irányváltás alapelvének dulles szándékai szerint az agresszióra 
adott válasz módjának korlátozás nélküli megválasztásának kellett volna lennie. 

1952-ben dwight d. eisenhower hadseregtábornokot matthew B. ridgway vezérezredes 
váltotta a Szövetséges erők európai Főparancsnokságának (SHaPe) élén, aki részletes ta-

16 a katonai vezetők egy része a totális atomháború elgondolását támogatta – macarthur tábornok a koreai 
háborúban javaslatot is tett az amerikai elnöknek.

17 lásd bővebben: kissinger, 2008, 459–478.
18 mC 14. Strategic guidance for the North atlantic regional Planning. 28.3.1950.
19 lásd bővebben: Bitzinger, 1989, 3–12.
20 az 1951-ben a miniszterelnökként visszatérő Churchill azonnal védelmi felülvizsgálatot rendelt el, 1952 ok-

tóberében pedig az egyesült királyság is végrehajtotta első nukleáris kísérleti robbantásait. Bővebben lásd: 
Freedman, 1986, 740.

21 lásd bővebben: john Foster dulles beszéde a külügyi Tanács előtt („The evolution of foreign policy”), 1954. 
január 12. 
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nulmányt készített a szövetség nukleáris fegyverei esetleges alkalmazásának a NaTo erőire 
tett hatásáról. ridgway jelentésében kifejtette, hogy a NaTo egy nukleáris konfliktusban 
is győzhet, amennyiben veszteségeit képes kompenzálni szárazföldi erőivel (tehát ezek 
fejlesztésére is szükség van), és ezáltal ki tudja használni a kibontakozóban lévő művelet 
adta előnyöket. véleménye szerint ennek érdekében a SaCeUr (szövetséges erők európai 
főparancsnoka) közvetlen hatáskörébe kell kerülnie a nukleáris fegyverek alkalmazásáról 
szóló döntési hatáskörnek.22 

Mindeközben az Egyesült Államok erőteljesen fejlesztette a harcászati szintű nukleáris 
fegyvereket. Heves politikai-katonai viták közepette olyan kérdések merültek föl, mint hogy 
van-e értelme ilyen fegyvereket alkalmazni, amelyek csak rövid távú előnyökhöz juttathat-
ják a szövetségeseket, ellenben könnyen általános nukleáris háborúhoz vezethetnek. Hoz-e 
annyi hasznot a taktikai atomfegyverek európai telepítése, mint amennyi kárt okozhat az 
európai államokban és társadalmakban a katonai cél, a korai reagálás igénye és a kiváró 
politikai döntés közötti valószínű ellentmondás egy esetleges feszült szituációban? ezzel 
egy időben mégis megérkeztek az első nukleáris szállítmányok az európai kontinensre. 
(Wheeler, 2001, 126–127.)

1954-ben a NaTo katonai Bizottsága az észak-atlanti Tanács (NaC) elé terjesztette 
jelentését, amely már konkrétan számol az atomfegyverek bevetésével egy jövőbeli konf-
liktus során. a vezérkari főnökök azonban aggodalmukat fejezték ki a tekintetben, hogy 
az atomfegyverek pusztító hatása, az ellenük való védekezés nehézségei nemcsak katonai, 
hanem politikai, gazdasági, társadalmi és pszichológiai problémákat is felvetnek. Ugyanakkor 
azt is leszögezték, hogy egy általános nukleáris háború kezdeményezése ellentétes lenne 
a szövetség elveivel, így csak a szovjetek szándékos vagy tévedés okozta támadása esetén 
kerülhet ilyenre sor. a katonai Bizottság arra is látott némi esélyt, hogy a Szovjetunió a 
Nyugat-európa elleni támadási terveiben nem szerepelteti a nukleáris fegyvereket abban 
a reményben, hogy így a szövetség sem alkalmazza azokat. egy ilyen jellegű támadásra 
azonban a szövetség részéről csak és kizárólag nukleáris fegyverek bevetése lehetett a 

22 ezek a nézetek ellentétben álltak a szövetség akkori céljaival, így rövid időn belül leváltották ridgway tá-
bornokot. Utódja, alfred gruenther vezérezredes újabb vizsgálatot kezdett ezekben a kérdésekben. ennek 
eredményeként egy „új megközelítést” terjesztett a politikai döntéshozók elé, amely már döntően a nukleáris 
fegyverekre alapozott.

1. ábra az atomfegyverek számának alakulása a világban, 1945–1960

Forrás: Bulletin of the atomic Scientists, http://bos.sagepub.com/content/66/4/77/T2.expansion.html [2013. 
október 25.]
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válasz – akár hadászati, akár harcászati szinten (mC 48).23 Innen már csak egy lépés volt 
a tömeges megtorlás elvének bevezetése a szövetség stratégiájába. 

a politikai-katonai viták közben mindazonáltal megkezdődött a nukleáris fegyverek 
fejlesztése és fokozott ütemű gyártása, felhalmozása (lásd: 1. és 2. ábra). az 1940-es évek 
végén még az egyesült államok is kevesebb mint 200 atomfegyverrel rendelkezett. Öt éven 
belül viszont ez a szám szinte megtízszereződött, az 1950-es évek végére pedig már elérte 
a tízezres nagyságrendet, miközben a Szovjetunió atomfegyvereinek száma ekkor alig ha-
ladta meg az 1000 darabot. ez méltó módon alapozta meg a tömeges megtorlás stratégiáját.

A tömeges megtorlás stratégiája 

1957 májusában fogadta el a NaC az mC 14/2 jelzetű dokumentumot,24 amely tartalmazta a 
szövetség új átfogó stratégiai koncepcióját. a dokumentumból kiemelendő a gazdaságossá-
got és hatékonyságot célzó passzus, amely mint védelmi alapelv jelenik meg a stratégiában. 
a jövő háborúját illetően a stratégiában a nemzetközi színtéren is elfogadott elemek köszön-
nek vissza. a dokumentum rögzíti, hogy a nukleáris fegyverek megváltoztatják a modern 
háború feltételeit és így nem alkalmazhatók a korábban szerzett háborús tapasztalatok.  
A NATO elsődleges céljaként az általános (nukleáris) háború elkerülését említi. amennyiben 

23 mC 48. a report by the military Committee on the most effective pattern of NaTo military strength for the 
next few years. 22. 11. 1954.

24 mC 14/2. overall Strategic Concept for the defence of the North atlantic Treaty organization area. 23. 5. 
1957.

2. ábra az atomfegyverek számának alakulása a világban, 1945–1960 (Szerkesztette: kiss Petra)

év egyesült 
államok

Szovjetunió egyesült 
királyság

Összesen

1945 2 0 0 2
1946 9 0 0 9
1947 13 0 0 13
1948 50 0 0 50
1949 170 1 0 171
1950 299 5 0 304
1951 438 25 0 463
1952 841 50 0 891
1953 1169 120 1 1290
1954 1703 150 7 1860
1955 2422 200 14 2636
1956 3692 426 21 4139
1957 5543 660 28 6231
1958 7345 869 31 8245
1959 12 298 1060 35 13 393
1960 18 638 1605 42 20 285

Forrás: http://bos.sagepub.com/content/66/4/77/T2.expansion.html (2013. október 25.)
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mégis rákényszerítik a háborút a szövetségre, rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel és 
képességekkel, amelyekkel meg tudja védeni lakosságát, szárazföldi és tengeri területeit. 
egy általános háború esetében két fő fázist különít el a stratégia: 

 ● az első fázis csupán a háború első napjait jelenti (maximum egy kb. 30 napos peri-
ódust), amikor is intenzív nukleáris csapásokat kell végrehajtani; 

 ● a második fázis már hosszabb időt vesz majd igénybe, ez idő alatt újra kell szervezni 
a haderőket, rehabilitációra van szükség és biztosítani kell az ellátást.25

már-már eufemizmusként értékelhető, hogy egy ilyen stratégiai dokumentumban az 
atomcsapások következményeit csupán akképpen értelmezik, hogy nem lesz megvalósítható 
a mozgósítás, a harci feladatok nem végrehajthatóak, illetve a kommunikációs és ellátási 
vonalakat újra fel kell majd állítani. a második fázisban viszont a tervezők hagyományos 
hadviseléssel számoltak, amikor is az első szakaszban szerzett előnyöket kihasználva kell 
győzelmet aratniuk a szövetséges erőknek. a szövetség a nukleáris fegyverek alkalmazá-
sának további (hosszú távú) hatásaival nem számolt.26

viszont már ebben a stratégiai koncepcióban is megjelent egyfajta rugalmasság, ameny-
nyiben a stratégia előírja a tagállamok számára, hogy fel kell készülniük és megfelelő módon 
(értsd: nem nukleáris eszközökkel) kell reagálniuk a NaTo területét fenyegető más jellegű 
agresszióra is, mint amilyen a beszivárgás, betörések és helyi akciók. (mC 14/2)

azzal, hogy a NaTo-tagállamok a nukleáris fegyverekre alapozták stratégiájukat,27 
gyakorlatilag teljes mértékben az Egyesült Államoktól tették függővé védelmüket.28 a 
tagállamok éppen ezért szükségét látták, hogy részt vehessenek a védelmüket megalapozó 
döntésekben, még ha nem is rendelkeznek atomfegyverekkel. eisenhower elnök erre két 
lehetőséget vázolt fel. az első megoldási javaslat szerint az egyesült államok felajánl a 
NaTo számára nukleáris fegyvereket, amelyeket békeidőben saját ellenőrzése és irányítása 
alatt tart, háború esetében viszont ezek – a SaCeUr terveivel összhangban – a szövetségesek  
irányítása alá kerülnének. a második forgatókönyv szerint az USa közepes hatótávolságú 
ballisztikus rakétákat (IrBms) telepített volna európába.29

mindeközben a Szovjetunió is komoly technológiai fejlesztéseket tudhatott magáénak. 
a legfontosabb talán a Szputnyik I nevű műhold 1957-es űrbe bocsátása volt, amely aláásta 
a tömeges megtorlást megalapozó ideát, vagyis megkérdőjeleződött a nyugati technológia 
győzelmébe vetett hit a szovjet létszámfölény felett. ezen túlmenően a szovjetek az 1950-
es évek végére már rendelkeztek olyan közepes hatótávolságú rakétákkal, melyek európát 
vették célba.

25 Hasonló gondolatok jelennek meg albert Wohlstetter első és második csapás elméletében is. lásd bővebben: 
Wohlstetter, 1958.

26 azért is érdemes ezt kiemelnünk, mivel a NaTo tagállamai, a védelmi minisztériumok, csakúgy, mint a 
kutatóintézetek és más nem kormányzati testületek is folyamatosan vizsgálták egy nukleáris háború követ-
kezményeit. lásd bővebben: miller, 1998, 367–378. és Samuel glasstone, Philip j. dolan: ”The effects of 
atomic Weapons”, US dod, US doe, 1950.

27 ez nem jelentette a hagyományos erők drasztikus leszerelését, hiszen a „rugalmas reagálás” egyes elemei (az 
előbbiekben említettek szerint) már ekkor is megkövetelték ezek bizonyos mértékű fenntartását.

28 az egyesült királyság és Franciaország is elveszett nagyhatalmi pozíciója után futva folytatott kísérleteket és 
szerezte meg az atomtitkot, azonban ezek nem bírtak akkora jelentőséggel, ami kiválthatta volna az egyesült 
államok nukleáris biztosítékát európa számára. lásd bővebben: kriegler, 2001, 101–119.

29 ez gyakorlatilag egy előzetes amerikai–brit hasonló tárgyú megállapodás kiterjesztése lenne a többi európai 
szövetséges államra.
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Megkezdődött tehát egy végeláthatatlan fegyverkezési verseny a két szuperhatalom 
között, amellyel szemben Európa sem akart védtelenül maradni. különösen a váratlan táma-
dás kölcsönös félelme miatt látszott megállíthatatlannak ez a vetélkedés, amely önmagában 
növelhette volna a támadás bekövetkezésének valószínűségét: hiányzott a bizalom, a felek 
nem ismerték pontosan egymás szándékait és beleestek a T. C. Schelling által leírt csapdába.30

éppen ezért ajánlotta fel az egyesült államok a szövetségnek 1960-ban – rövid távú 
megoldásként – öt újonnan kifejlesztett Washington osztályú ballisztikusrakéta-hordozó 
tengeralattjáróját Polaris a-1 rakétákkal felszerelve, hogy ellensúlyozza a Szovjetunió rakéta-
eszközeinek fenyegetését. Hosszú távon az amerikaiak azonban egy állandó NaTo- irányítás 
alatt lévő ballisztikusrakéta-hordozó atom-tengeralattjáró rendszerben tartását szerették 
volna – közös tulajdon, személyzet és közös finanszírozás mellett.31 ez az úgynevezett 
„multilateral (Nuclear) Force” koncepció (mlF – többnemzeti [nukleáris] erő) alkalmat 
adhatott volna az európai szövetségesek nagyobb arányú részvételére a NaTo nukleáris 
missziójában. az egyesült államok ekkor – az európai integráció biztató kezdetének idő-
szakában – azt is kilátásba helyezte, hogy egy sikeres politikai integráció megvalósulása 
esetén átadja ezen erők irányítását egy új európai hatóságnak. (Wheeler, 2001, 128–129.)

Bár az egyesült államok stratégiai gondolkodása az 1950-es évek végére további 
változásokon ment keresztül, a NaTo számára mégis a tömeges megtorlás stratégiájával 
zárult az évtized.

Összegzés

a tagállamok az ’50-es években már nem tudtak akkora hagyományos haderőket fegy-
verben tartani, mint ahogyan azt a háború alatt tették. létszámcsökkentések, átalakítások 
következtek, amivel értelemszerűen a haderők képességei is sérültek. Azonban a szövetség 
hitelessége került volna veszélybe, ha nem lett volna képes garantálni saját biztonságát és 
az ehhez szükséges képességek meglétét. a válasz tehát a nukleáris technológiai fejleszté-
sekben rejlett, hiszen a korábbi nagy létszámú konvencionális haderő tarthatatlan volt. a 
technológiai fölény eléréséhez és megtartásához is hatalmas erőforrások kellettek, melynek 
következtében már az 1960-as évek elején megfogalmazódott a többnemzeti finanszírozás 
szükségessége, közös képességek kialakítása és fenntartása.

akkor ezt a folyamatot a nukleáris háború árnyéka táplálta, ma az új biztonsági koc-
kázatok és fenyegetések hajtják. Bízunk abban, hogy miként a NaTo az 1950-es években 
is és a közelmúltban is megőrizte egységét, képes lesz alkalmazkodni az újabb és újabb 
feltételekhez, a változó biztonsági környezethez. zárszóként éppen ezért érdemes lehet 
a második világháborút is megjárt amerikai megginson professzor szavait felidéznünk:  
 
 
 

30 az amerikai Schellinget játékelméleti kutatásaiban az 1950-es években kibontakozó fegyverkezési verseny 
motiválta. kimutatta, hogy az adott (nukleáris) korszak körülményei között a meglepetésszerű támadás olyan 
mértékű előnyökhöz juttathatta a támadásra készülő felet, hogy jóformán megérte volna elsőként csapást mérni. 
Így azonban az egyik fél – abban a hitben, hogy a másik váratlan támadásra készül – igazoltan fokozhatta 
volna fegyverkezését és kezdeményezhetett volna támadást ellensége ellen. Figyelembe véve azonban, hogy 
végeredményben a sikeres meglepés eredménye is messze kevesebb előnyt jelent, mint a háború elkerülése, 
egyik fél támadása sem igazolható. lásd bővebben: Schelling, 1958.

31 a koncepcióban nem nehéz felismerni a mai ballisztikus rakétavédelem, az agS és más nagy NaTo-projektek 
ideáját. 
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„Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb 
a változásokra.”32
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hArmiNC éV A hAdTudOmáNy szOlgálATáBAN

2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselő konferenciasorozat kere-
tében a Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében megtörtént a 
láncolat immár nyolcadik rendezvénye. 

dr. Nagy lászló ny. ezredes, a magyar Hadtudományi Társaság elnöke megnyitóbeszédé-
ben elmondta, hogy 2009-ben a Hadtudományi Társaság Napjaink hadtudománya címmel 
elkezdett egy nagy ívű programot; egy konferenciasorozatot, amelynek egyes rendezvényeit 
a hadtudomány különböző szegmensei vizsgálatának szentelte. még abban az évben két kon-
ferenciát tartottak. az egyiken a hadtudomány új kutatási irányait, a másikon a hadtudomány 
és a katonai műszaki tudományok kölcsönkapcsolatát elemezték. a sorozat legfontosabb 
jellemzője, hogy mindvégig közös szervezésben valósult és valósul meg, először a zrínyi 
miklós Nemzetvédelmi egyetemmel, most annak jogutódjával, a Nemzeti közszolgálati 
egyetemmel, valamint a Hadtudományi Bizottsággal. ez alkalommal a Biztonságpolitikai 
Szakkollégium is csatlakozott a szervezőkhöz. a társaság elnöke jelezte: a 2014-es évben 
további két konferenciával tervezik bővíteni a listát. 

A nyolcvanas évek változásainak hadtudományi előkészítése,  
az MHTT létrejötte1 (első panel)

„Valamely időszakot a hadtudomány teljesítményei szempontjából vizsgálva mindig azt kell 
értékelnünk, hogy vajon időben felfedte-e a tudós közösség a szükségszerű változtatások 
igényét, továbbá azt, hogy mennyire volt képes a minőségi fejlődést/változást inspirálni, 
annak hajtóereje lenni” – tette fel a kérdést A Kiss Károly Hadtudományi Klub megalapí-
tásának jelentősége című előadásának indításaként dr. Héjja István ny. ezredes. 

Három évtizeddel ezelőtt a világ a globalizáció kezdeti szakaszához érkezett. a tudo-
mány képviselői előtt a mikroelektronika, a műholdas technika, a számítógépes technológia 
távlatai rajzolódtak ki, amelyek megalapozták a haditechnikai fejlesztések új lehetőségeit. 
az új típusú konfliktusok hadtudományra gyakorolt hatását vizsgálva ki kell emelnünk a 
világpolitika akkortájt meghatározó eseményévé vált afganisztáni háborút (1979). 

a magyar Néphadseregben folyó tudományos kutatómunka a jelzett időszakban szer-
vezési és irányítási szempontból átmeneti állapotban volt. a hadtudomány művelői körében 
megfogalmazódott az igény egy tudományos jellegű, vitákat is lehetővé tevő, fórumszerű, 
állandó tagsággal, programmal rendelkező, nyilvános klubra. a működési elvek kimunká-
lása után célszerűnek látszott, hogy a klub olyan személy nevét vegye fel, akinek katonai és 
tudományos életútja híven fejezi ki az összefogás célját és jellegét. a választás a reformkor  
 
 
 

1 Témagazda: dr. Szabó józsef ny. vezérőrnagy, dSc, az mHTT örökös tagja. levezető elnök: prof. dr. Szabó 
miklós ny. altábornagy, dSc, a zrínyi miklós Nemzetvédelmi egyetem rector emeritusa, az mTa rendes 
tagja.
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eszméjével azonosuló katonai teoretikusra, a magyar Tudományos akadémia egykori 
tagjára, kiss károly honvéd ezredesre esett.2 

az 1983 elején megalakult kiss károly Hadtudományi klub életképes szellemi közössége 
a továbbiakban érzékenyen reagált minden fontos társadalmi, biztonság- és katonapolitikai 
eseményre. a ’80-as évek végére – összhangban a kibontakozó rendszerváltással – a klub 
tagságában felmerült egy olyan civil tudományos társaság létrehozásának igénye, amely 
alkalmas lehet arra, hogy kereteket biztosítson a hadtudomány különböző területeinek 
rendszeres vizsgálatához. a magyar Hadtudományi Társaság létrejöttét követően a tagság 
állást foglalt arról, hogy a kiss károly Hadtudományi klub a továbbiakban annak keretei 
között, a társaság vitafórumaként folytassa működését. 

*
dr. Szabó józsef ny. vezérőrnagy A Kiss Károly Hadtudományi Klubtól a Magyar Hadtu-
dományi Társaságig című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a huszonhárom éve 
megalakult magyar Hadtudományi Társaság (mHTT) az évezredes múltra visszatekintő 
hadtudomány nyílttá tételére való törekvés jegyében jött létre.

 a magyar tisztek körében mindig is élt az igény a hadi mesterség tudományosan 
megalapozott művelésére. az 1960-as évek elejétől a hazai tudományos élet felpezsdült. 
ennek eredményeképpen az 1980-as évek elejére már jelentős számú honvédtiszt szerzett 
tudományos fokozatot. elsősorban ők voltak a kezdeményezői a kiss károly nevét viselő 
hadtudományi klub 1983-ban történt megalakításának. 

lényegében a klub szellemi közösségének bázisán született meg 1990 novemberének 
elején a magyar Hadtudományi Társaság, amelynek gerincét kezdetben tizenhárom szak-
osztály és 4-5 tagozat jelentette. a társaság első jelentős kollektív alkotása az 1995 nyarára 
háromezer példányban elkészült kétkötetes, mintegy 4000 fogalmat magában foglaló, a 
biztonság komplex felfogását tükröző Hadtudományi lexikon3 volt. 

a ma már harmadik évtizedében járó társaság a Hadtudomány című folyóirat nyomtatott 
és elektronikus lapszámaiban tízévenként átlagosan mintegy 700–800 szakcikk közreadását 
tette lehetővé. 

a hadtudomány megállapításainak a társadalom felé való közvetítésére igen jó mód-
szernek kínálkozik a Mindenki hadtudománya címmel indított, szabadegyetem-jelleggel 
működő előadássorozat, amely alkalmas a tudományos társaságban kiérlelt gondolatok 
társadalom felé történő továbbítására.

az mHTT élete fontosabb állomásainak, főbb rendezvényeinek, ígéretes vállalkozásainak 
felidézése alkalmat ad arra, hogy megmutassa, mekkora utat tett meg az elmúlt két évtized 
alatt ez az önkéntes társadalmi szerveződés, és hogyan segítette munkájával a honvédség 
átalakításának bonyolult folyamatát. a továbbiakban is szükség van a nyílt eszmecserére, 
a problémák őszinte feltárására és a döntéshozókkal való megismertetésére. 

„Ne feledjük, a döntésnél a problémát soha nem az jelenti, amit nem tudunk, hanem 
az, amit rosszul tudunk! Ezért is szükséges a valós igazság feltárása s ismerete” – foglalta 
össze mondandója lényegét Szabó józsef.

*

2 kiss károly (1793–1866) honvéd ezredes, hadtudós. a magyar Tudós Társaság I. nagygyűlésén 1831. február 
17-én levelező taggá, 1840. szeptember 5-én pedig hadtudományi rendes taggá választották. kiss károly egész 
életében a nemzeti függetlenség és a tudományos haladás ügyét szolgálta. elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a magyar katonai nyelv és a nemzeti hadtudomány létrehozásában. 

3 Hadtudományi lexikon a–l, illetve Hadtudományi lexikon m–zs. (főszerk. Szabó józsef) Budapest, 1995. 
magyar Hadtudományi Társaság. a két kötet együttes terjedelme: 1584 oldal. 
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„A Magyar Tudományos Akadémia keretében a hadtudomány történetét a legtalálóbban 
a jeles magyar alkotók tudományos életművei szimbolizálják” – emlékeztetett A Magyar 
Tudományos Akadémia a hadtudományért című előadásában dr. ács Tibor ny. ezredes. 
a magyar hadtudomány fejlődésének sajnos sokat ártott a 20. század első kétharmada: a 
harmincas évek elejétől a német, majd a negyvenes évek végétől a szovjet hadtudomány 
tételeinek átvétele nyomta rá a bélyegét a katonai elméletre. minden korban jelen volt azonban 
egy olyan irányzat, amely alkotásaiban a nemzeti érdekeket szem előtt tartó tudományos 
értékeket tárt fel és ajánlott felhasználásra a magyar honvédelem fejlesztése érdekében. 

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudományos minősítő Bizottságának Hadtu-
dományi Szakbizottsága 1963-ban alakult meg, és ettől kezdve a hadtudomány különböző 
ágaiban elért eredményeik alapján számosan kapták meg a hadtudományok kandidátusa 
és doktora címet.

a rendszerváltás történelmi fordulata után fokozatosan megtörtént az akadémián a 
hadtudomány egyenjogúsítása. ennek a folyamatnak fontos állomásai voltak a magyar 
Hadtudományi Társaság megalakulása, a Tudomány- és Technikatörténeti komplex Bi-
zottság Hadtudomány- és Haditechnika-történeti albizottságának és a Történettudományi 
Bizottság Hadtörténeti munkacsoportjának létrejötte, a hadtudomány hazai értelmezéséről 
megtartott konferencia, az országos Tudományos kutatási alapprogramok pályázatain 
való hadtudósi részvétel, a hadtudomány művelőinek szereplése a sajtóban, a rádióban és 
a televízióban. a legfontosabb hozzájárulást azonban a hadtudományi kutatók eredményei 
jelentették. ezek együttesen tették lehetővé, hogy 1994 augusztusában kezdeményezzék 
az mTa Hadtudományi Bizottságának újjáalakítását, ami az mTa és a IX. gazdaság- és 
jogtudományok osztálya vezetésének egyetértésével 1994. szeptember 5-én meg is történt.

a mTa-ról szóló törvény értelmében 1994 júliusától 1995 januárjáig a hadtudományi 
minősítéssel rendelkezők közül 163 személy nyilatkozott úgy, hogy tagja kíván lenni az 
mTa köztestületének. közülük 141 tudós a Hadtudományi Bizottság, 22 pedig tizenhárom 
másik akadémiai bizottság köztestületi tagja lett. az mTa minden lényeges kérdésben 
számít véleményükre, amikor valamely szakkérdésben kell állásfoglalást megfogalmaznia 
a kormányzat, illetve a közvélemény számára.

*
Berek lajos ny. ezredes A Kiss Károly Hadtudományi Klub az MHTT szervezetében című 
előadásának felvezetéseként a klub életében egykor és ma jelentős szerepet játszó sze-
mélyiségeknek – móricz lajosnak, vasvári vilmosnak, Héjja Istvánnak – a szerepét és 
teljesítményeit idézte fel. 

Felfogása szerint az elmúlt harminc évet három szakaszra lehetne tagolni. az első 
1983-tól, a megalakulástól a magyar Hadtudományi Társaság születéséig, 1990-ig tartó 
időszak. a klubrendezvényeket féléves munkaterv alapján, havonta egy-egy alkalommal a 
Stefánia Palotában tartották. a rendezvények 20-25 perces vitaindítóval kezdődtek, amelye-
ket az előadóhoz címzett kérdések feltétele, majd vita követett. a levezető elnök mindig az 
adott rendezvény házigazdája volt. a fórumokon lehetőség kínálkozott a varsói Szerződés 
koalíciós keretei közötti ténykedés jellegzetességeinek vizsgálatára és amellett a magyar 
Néphadseregre jellemző nemzeti sajátosságok megvitatására. az elnökség már akkor fontos 
feladatának tekintette az akkori doktoranduszok, az aspiránsok bevonását a klub munkájába.

az 1990-től nagyjából 2006-ig tartó második időszakban – amikor a klub már a magyar 
Hadtudományi Társaság egyik szervezeti egysége volt – befejeződött a katonai felsőoktatás 
teljes integrációja és megalakult a Nemzetvédelmi egyetem Bolyai jános katonai műszaki 
Főiskolai kara. 2001-ben a klub székhelyét áthelyezték az Üllői úti campusra, amelynek 
Bolyai emlékszobájában tartották az összejöveteleket. ekkoriban főként az euroatlanti 



150150 Tudományos konferencia

orientáció kérdéseivel, így a békepartnerséggel, a majdani NaTo- és európai uniós tagság 
által kínált lehetőségekkel, a magyar Honvédség által megoldandó elméleti problémák 
feltárásával foglalkoztak. 

a harmadik szakasz 2006-tól kezdődött, amikortól a klub, továbbá a Biztonságpolitikai 
Szakkollégium és a magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztálya mind 
szorosabbra vonta együttműködését. 2007-ben történt meg – egy rövid átmeneti idő után – a 
kiss károly Hadtudományi klubnak és az mHTT Biztonságpolitikai Szakosztályának az 
összeolvadása kiss károly Hadtudományi és Biztonságpolitikai Szakosztály néven. 2005 
tájékán felmerült az egyetemi intézmények egy bázisra történő összevonásának igénye. 
lehetőség kínálkozott arra, hogy rendezvényeinket a továbbiakban az egyetem központi 
könyvtárának Tudós kávézójában tartsák. 

A NATO-tagságra való felkészülés, a szemléletformálás (90-es évek)4 
(második panel)

mécs Imre, az országgyűlés Honvédelmi Bizottságának volt elnöke A magyar politikai 
gondolkodás és a NATO-tagság című előadása indításaként elmondta: azért is örül a felké-
résnek, mert az módot ad életünk egy fontos szakasza történéseinek, a rendszerváltással, a 
NaTo-felvétellel összefüggő közös emlékeknek a felidézésére. 

1956 januárjában eisenhower elnök meghirdette a rab nemzetek évét, és biztatta a 
rab nemzeteket, hogy próbáljanak szabadok lenni. és amikor a lengyelek és a magyarok 
ezt megkísérelték, akkor a Nyugat elegánsan kihátrált belőle… a magyarság akkor abban 
reménykedett, hogy a Nyugat segíteni fog. ma, politikus ésszel belátja, hogy e várakozás 
nem volt reális. Számára akkor tűnt fel először a NaTo. jóval később, a rendszerváltás előtti 
időszakban, legnagyobb meglepetésére Horn gyula egy biztonságpolitikai értekezleten 
vetette fel magyarország NaTo-csatlakozásának lehetőségét. 

a rendszerváltást a bizalom jegyében békésen, a régi rendszer józan, bölcs, akkor 
fölkerült vezetőinek a segítségével közösen sikerült megvalósítani. a békés átmenet ered-
ményeképpen a demokratikus ellenzék bevonult a parlamentbe, különböző pártállású tagjai 
– köztük ő is – bekerültek a honvédelmi bizottságba, a nemzetbiztonsági bizottságba, hogy 
képviseljék a rendszerváltás érdekeit. megindult a kölcsönös bizalmon alapuló érintkezés, 
és kiderült, hogy a katonák is örülnek annak, hogy demokráciában élhetnek, amelynek 
alapjait hajlandók a maguk eszközeivel támogatni. 

közben az események felgyorsultak: az I. világháború eredményeképpen létrejött 
összes gyűjtőállam széthullott. déli határainkon polgárháború kezdődött. ebben a helyzet-
ben megint felvetődött a NaTo-tagság kérdése. az amerikaiak „bedobták” a Partnerség a 
békéért (PfP) jelszavát, amelytől első pillanatban meghökkentünk és attól tartottunk, hogy 
nem vesznek komolyan bennünket… 

a PfP után a NaTo-felvételre való felkészülés került napirendre, amit a honvédség 
akkori vezetői fontos feladatuknak tekintettek. az új politikai helyzetben, amikor már nem 
volt kivel szemben védekezni, mert körülöttünk már mindenki vagy a NaTo-nak, vagy a 
PfP-nek volt a tagja, teljesen új feladatok vártak a hadseregre. 

1994-et követően vált lehetővé először magyarországon, hogy a választópolgárok a nekik 
nem tetsző kormányoktól békésen, választások útján szabaduljanak meg – csakúgy, mint 

4 Témagazda: prof. dr. Szenes zoltán ny. vezérezredes, CSc, az mTa HB elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár. 
levezető elnök: dr. Berek lajos ny. ezredes, CSc.
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más demokratikus országokban. a honvédségnek, amely maga is össznemzeti intézmény, 
mindig a nemzeti érdeket kell képviselnie. 

*
a következő előadó, dr. Németh józsef lajos A biztonságpolitikai gondolkodás evolúciója 
a ’90-es években című előadásával lépett a résztvevők elé. a biztonságpolitikai gondol-
kodás tulajdonképpen a ’80-as évek elejétől-közepétől már a publikációkban is megjelent. 
Természetesen a fogalom korabeli és mai értelmezése nem szükségképpen fedi egymást. a 
magyar Tudományos akadémia Intézetközi Békekutató központja már a ’80-as években 
jelentős konferenciákat szervezett, magyar és angol nyelvű kiadványokat adott közre, majd 
a ’90-es években főként nemzetközi jogi szempontból járult hozzá a biztonságpolitikai 
gondolkodás evolúciójához. 

a biztonságpolitikában a ’80-as években a katonapolitikai felfogás dominált. Ugyanakkor 
az állami vezetés döntéseiben egyre kevésbé a katonapolitikai, mindinkább a biztonságpoli-
tikai szempontok váltak hangsúlyos elemmé. ezt a megállapítást támasztják alá a könyvtári 
kulcsszavas keresések eredményei. Négy kulcsszó mentén hajtotta végre a vizsgálatokat. 
ezek a következők voltak: katonapolitika, biztonságpolitika, védelempolitika és NaTo. 

a könyvtári kulcsszavas keresések mellett eddig 22 interjút is készített, amelyek alanyai 
3 fő célcsoportra oszlanak: a katonai felső vezetés képviselői, egy-egy adott kormányzati 
ciklusban a politikai vezetés tagjai, a témát vizsgáló kutatók, tudósok képviselőinek köre. 
az interjúk anyagában alkalmazott egy SWoT-analízist.5 

az analízis révén feltárt gyengeségeknél szükséges megemlíteni a kormányváltások 
túlzott hatását, amelyek helyenként a szakmaiság rovására mentek; továbbá azt, hogy 
egyfajta szétaprózottság figyelhető meg a biztonságpolitikai gondolkodásban, amely érzé-
kelhető a szakmai végrehajtó elemekben, de a civil szerveződésekben is. az elmulasztott 
lehetőségeknél a környezeti biztonsághoz való csatlakozás kicsit későn történt meg, bár 
annak gyökerei utólag is kimutathatók (ld. Bős–Nagymaros ügyének rendezése). a feltárt 
jellemzők kapcsán említést érdemel, hogy a mintakövetés érvényesült a rendszerváltás után 
is, de sokkalta dominánsabbá vált a nemzeti jelleg. 

*
„A ’90-es években a Magyar Honvédség szinte hihetetlen feladatot hajtott végre, hiszen 
nem egészen egy évtized alatt a Varsói Szerződés után a NATO tagja lettünk” – kezdte 
A NATO-partnerség és a Magyar Honvédség átalakítása című előadását dr. Szenes zoltán 
ny. vezérezredes. a rendszerváltást követő időszak magyar politikai gondolkodásában so-
káig az európai Unióhoz való csatlakozás jelentette a prioritást. ’94-ig alapvetően nemzeti 
haderőépítés folyt. eközben a NaTo részéről az volt a kérdés, hogy hogyan valósítsák meg 
a közeledést az egykori szocialista országokhoz, aminek módját végül is menet közben 
„találták ki”. 

a NaTo-csatlakozás valójában a békepartnerségi szerződés aláírása után gyorsult fel, 
még inkább 1995-ben, amikor magyarország egy bátor döntéssel felajánlotta a NaTo-nak 
a befogadó nemzeti támogatást az IFor-művelethez. ’95-től már megkezdődtek a PfP-
gyakorlatok, 1995 októberében megalakult az euroatlanti Integrációs munkacsoport és 
folytathatnánk a sort. végül is 1999. március 12-én tagországa lettünk a NaTo-nak. ez 
úgy vált lehetővé, hogy a pozitív döntések mindkét részről megtörténtek és a mindenkori 
magyar politikai vezetés ezeket proaktívan kezelte. 

5 a SWoT angol mozaikszó, amelynek összetevői: strengths – erősségek; weaknesses – gyengeségek; 
opportunities – lehetőségek; threats – veszélyek. magyar megfelelője a gyelv-elemzés (ti. gyengeségek – 
erősségek – lehetőségek – veszélyek). (a szerk.)
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a komoly politikai siker felett érzett örömöt azonban rövidesen beárnyékolta a felis-
merés, hogy még igen sokat kell tennünk a megfelelés érdekében. annál is inkább, mert 
az érdemi katonai felkészülési folyamat lényegében csak a felvételt követően kezdődött és 
folyamatosan zajlik napjainkig. a kapcsolódási folyamat elejétől látszott ugyanis, hogy a 
régi, vSz-típusú tömeghadsereg alkalmatlan a NaTo-csatlakozásra. az alkalmazkodás 
nem volt egyszerű, mert a változásokat ugyan akarta az ország, de az ehhez szükséges 
erőforrások csak igen korlátozottan álltak rendelkezésre. 

a NaTo először kimunkálta a stratégiai koncepciót, megteremtette az együttműködés 
kereteit (l. észak-atlanti együttműködési Tanács), azután elkezdett „koncepciókat gyártani”, 
megfogalmazta a bővítés követelményeit. a katonai követelményeket azonban a csatlakozó 
országok ’98 őszén már különösebb előrejelzés nélkül kapták meg. a NaTo tehát folyamato-
san alakult át, és erre a szervezet politikai és katonai vezetése egyaránt képesnek bizonyult. 

ami a magyar Honvédséget illeti, a változások irányát jelzi, hogy 2004. november 3-án 
létrejött a korábbinál jóval kisebb létszámú, önkéntesekből álló haderő, 2006 decemberében 
pedig megkaptuk a NaTo-tól a teljes műveleti együttműködési képesség elismerését.

A 21. századi hadtudomány, új stratégiák a szövetségi rendszer 
körülményei között6 (harmadik panel)

dr. orosz zoltán altábornagy előadásában a magyar Honvédség feladatrendszerét mutatta be. 
Hazánkban az Alaptörvény a jogrendszer alapja – kezdte tájékoztatóját a tábornok. a 

Nemzeti katonai Stratégiát a jogrendszer hierarchiájában megelőzi a Nemzeti Biztonsági 
Stratégia, amelynek célja, hogy irányt mutasson a kormányzati szervek számára bizton-
ságpolitikai kérdésekben. magyarországnak deklaráltan nincs ellenségképe. a szakirányú 
elemzések szerint a hagyományos fegyveres konfliktus lehetősége elhanyagolható. egy 
magyarország és szövetségesei ellen hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadás 
esélye jelenleg kicsi. 

a jelenleg kidolgozás alatt álló katonai doktrína – egyszerűsítve – a fegyveres erők 
alkalmazásának alapelveit foglalja rendszerbe. elsődlegesen a tisztek gondolkodásmódjára 
kell, hogy hatást gyakoroljon, közös értelmezést biztosítson, amely a megértést segíti elő.

a magyar Honvédség nemzeti hivatásos haderő, amely szövetséges keretben, saját 
erőinek alkalmazásával és a befogadó nemzeti támogatás biztosítása révén alkalmas egy 
országvédelmi helyzet kezelésére. a nemzetközi válságellenes műveletek végrehajtása 
szövetségi művelet részeként lehetséges. a rendszeresített magyar missziós beosztások 
száma 1250, melyek különböző mértékben vannak feltöltve. 

a feladatok stratégiai irányító szintjén helyezkedik el a Honvéd vezérkar, hadműveleti 
szinten az mH Összhaderőnemi Parancsnokság, annak alárendeltségében a haderőnemi 
csapatok és a logisztikai szervezetek. a műveletek vezetése érdekében kidolgozták a ma-
gyar Honvédség műveleti vezetési rendszerét. a honvédség műveletei a Nemzeti katonai 
Stratégiában meghatározottakat követik, kiegészülve a nemzetközi megállapodásokban 
rögzített meghatározott formákkal. 

a magyar Honvédség középtávú feladatai között a legfontosabbak: országvédelmi 
képességeink biztosítása, helyreállítása, a korábban a kritikus szint alá csökkentett fegy-
vernemi képességek (harckocsizó, páncéltörő, tábori tüzér) helyreállítása. 

6 Témagazda: prof. dr. Padányi józsef dandártábornok, dSc, az Nke rektorhelyettese. levezető elnök: 
dr. Németh józsef lajos, Phd, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tiszteletbeli elnöke. 
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a kormány arra vállalt garanciát, hogy a következő 3 évben nominálértékben fenntartja 
a védelmi támogatást, majd 2016-tól kezdve évente a gdP 0,1%-ával növekedő támogatást 
ad, ami 2022-re 1,39%-nak felel meg. ennek megfelelően állítottuk össze a terveinket, me-
lyekben a következő célkitűzések szerepelnek: katonáink egyéni felszerelésének fejlesztése, 
a raktárkészletek feltöltése, a közepes légi szállítóképesség biztosítása; a közeljövőben a 
szállító, illetve a tűztámogató helikopterképesség megújítása, páncéltörő képesség megtar-
tása és fejlesztése; légvédelmi rakétaképesség fenntartása.

*
dr. Boldizsár gábor ezredes A hadtudomány szerepe a jelenkori tisztképzésben címmel 
tartott előadást.

a rendszerváltás óta a magyar Honvédség tevékenységét alapvetően a nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése határozta meg. a Horvátországban települő, de Bosznia-Herce-
govinában tevékenykedő kötelék az IFor keretében látta el feladatait. afganisztánban a 
hagyományos katonai feladatok mellett már közigazgatás-támogató, az újjáépítést segítő 
feladatokat is el kellett látniuk katonáinknak a tartományi újjáépítési csoport keretében. 

a műveleti területen tevékenykedő kötelék parancsnokának mindig a politika által 
meghatározottakat kell lebontania katonai, politikai, gazdasági, társadalmi célkitűzésekké 
a rendelkezésére álló jogi és szűkös anyagi keretek között. és ismernie kell a művelet fizikai 
és humán környezetét is, hiszen ezek egyaránt hatással vannak a katonák moráljára és a 
technikai eszközök hadrafoghatóságára. 

az elmúlt mintegy 25 évben a magyar haderő egy „nagy utazás” részese volt: alapvetően 
változott meg a politika, az ország biztonsági környezete, olyan dolgokkal találkoztunk, 
mint a NaTo békepartnerségi programja, az IFor-, majd az SFor-misszió, vagy éppen az 
afganisztáni szerepvállalás. mindeközben zúdultak ránk az információk: katonáink közül 
sokan külföldön tanultak, a mienktől eltérő hadikultúrákat ismertek meg. 

a „nagy utazás” során megváltozott a haderő alkalmazásának elmélete és gyakorlata 
is. az alapvető katonai tevékenységformák azonban az évezredek során nem változtak: 
a katona támad, védekezik, mozog, manővereket hajt végre, nyugvásban van, őrzi, amit 
őrizni kell, mindeközben gondoskodik önmaga fenntartásáról. mindezt be kell ültetni a 
honvédtisztképzésbe. ehhez nagy segítség, hogy katonaállományunk közel negyede már 
vett részt valós külföldi alkalmazásban, közel 50 misszióban. 

Ha sikerül megfelelő módon átadni felhalmozódott tapasztalatainkat a következő tiszti, 
altiszti generációk számára, akkor az utódokban kialakulhat az a felismerés, hogy magyar 
katonák a rendelkezésükre álló eszközökkel, az általuk megismert és begyakorolt eljárásokkal 
és vezetési renddel, híradással, magyar parancsnokokkal már korábban is képesek voltak 
eredményesen végrehajtani ilyen feladatokat. vagyis vannak követendő és követhető példák. 

*
Igen fontos kérdéssel, a hadtudomány és a doktori képzés kapcsolatával foglalkozott előadá-
sában dr. Padányi józsef dandártábornok. jelenleg két doktori műhelyben, a Hadtudományi 
és a katonai műszaki doktori Iskolákban folyik a hadtudományi utánpótlás képzése. az 
előbbiben a 8 kutatási tématerület jellemzői: 118 oktató, 14 törzstag, 200 felvett hallgató és 
323 kiadott fokozat. az utóbbiban a 7 kutatási területen 103 oktató, 9 törzstag, 325 felvett 
hallgató és 136 kiadott fokozat van. az országos adatok alapján az egyetem két doktori is-
kolája benne volt a magyarországi első tízben. országos átlagban a felvett hallgatók 50%-a, 
az Nke Hadtudományi és Honvédtisztképző karán 40%-a szerez tudományos fokozatot.  
a számok tükrében ezek az intézmények jól működnek. 

az Nke HHk doktori iskoláinak küldetése, hogy minőséget produkáljanak. de vajon 
hogyan tudnánk megállapítani, hogy milyen a Phd-fokozattal rendelkezők beválása? – tette 
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fel a kérdést az előadó. vajon a honvédség egészét tekintve hol, milyen beosztásokban kö-
vetelmény a tudományos fokozat? a válasz: valójában csak az egyetemen. vizsgálhatnánk 
például a publikációs követelményeket. a jelöltek rendre teljesítik a publikációs pontértéket, 
de a kérdés továbbra is az, hogy ezek a publikációk vajon tényleg azzal foglalkoznak-e, ami 
fontos a hadtudománynak. 

a magyar Tudományos akadémián viták folynak arról, hogyan helyezhető el napja-
inkban a hadtudomány a tudományok rendszerében.7 a hadtudomány művelői napjainkban 
már számos olyan területen járulnak hozzá a tudományosság fejlődéséhez, amelyek túlmu-
tatnak a klasszikus kategorizáláson. Úgy tűnik, perspektivikusan a tudományok közötti 
erőviszonyok dönthetik el, ki hol helyezkedik el az új felosztásban. 

a Nemzeti közszolgálati egyetemen belül rövidesen új doktori iskolák alakulnak meg, 
amelyek létrejöttével egyrészt humánerőforrás áramlik azokhoz a meglevő doktori isko-
lákból, másrészt olyan kutatási területek kerülnek oda, amelyeket eddig a katonai műszaki 
vagy a hadtudományi doktori iskolákban műveltek. Bár mind a hadtudományi, mind pedig 
a katonai műszaki doktori iskola jelentős profiltisztításon ment keresztül, ezek egymásnak 
is vetélytársai mind az oktatói erőforrás, mind pedig a témák területén.

Padányi józsef szerint számos olyan kérdés van tehát, ami válaszra vár és ezeket a 
válaszokat nekünk kell megadnunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem jól szolgáljuk a 
hadtudomány ügyét. 

*
a tanácskozás szervezői dr. Czene grétát a kiss károly Hadtudományi klub jelene és jövője 
bemutatására kérték fel. az előadó elmondta, hogy a klub 2008 óta új formában működik, 
és az átalakítás lényegében folyamatosnak tekinthető. a magyar Hadtudományi Társaság 
e fontos szervezeti egységének működése a Biztonságpolitikai Szakkollégiumra, a Nem-
zetbiztonsági Szakosztályra, a Biztonságpolitikai Szakosztályra és az egyetem központi 
könyvtárára támaszkodik. korábban jó kapcsolatokat ápoltak a zrínyi miklós Nemzet-
védelmi egyetem vezetésével. ezt szeretnék átörökíteni, illetve kiterjeszteni a Nemzeti 
közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karával, továbbá az alakuló 
Nemzetbiztonsági Szakkollégium vezetésével való együttműködésre is. 

rendezvényeiken alkalmanként 20–40 érdeklődő vesz részt, akiknek fele általában fiatal 
(egyetemista, szakkollégista stb.). ezt a kört mindenképpen bővíteni szeretnék. Szívesen 
látnának az eddiginél nagyobb számban hivatásos tiszteket a rendezvényeiken. 

Fontos feladat az újabb célcsoportok behatárolása és a megszólításukra alkalmas 
kommunikációs csatornák feltárása. Néhány évvel ezelőtt létrehoztak ebből a célból egy 
honlapot és egy Facebook-csoportot, amelyek beváltották a hozzájuk fűzött várakozásokat. 

változatlanul fontosnak gondolják, hogy a klub rendezvényeire előadóként meghívják a 
magyar biztonságpolitika formálóit, biztonságpolitikai szakértőket, aktív katonákat annak 
érdekében, hogy az érdeklődők első kézből juthassanak információkhoz. kihívást jelent a 
klub vezetése számára, hogy a hadtudomány fogalomköre folyamatosan módosul, tágul. 
Így kézenfekvő a Bm, a rendőrség, a polgári védelem szakértőinek előadókénti meghívá-
sa. Ugyancsak fontos jövőbeli feladatuknak tekintik a külső tudományos szervekkel való 
kapcsolatfelvételt és kapcsolatápolást. 

a jövőre nézve célszerűnek tartják egy stratégiai terv kimunkálását – hasonlóan az 
egyetem stratégiai tervéhez. lehetőséget látnak a korábbi emlékezetes kirándulások ha-
gyományainak felelevenítésére is. Szándékaik között szerepel egy mentorálási rendszer 

7 l. Szenes zoltán: akadémiai viták a hadtudomány struktúrájáról. Hadtudomány, 2013/3–4. szám, 59–66.
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kialakítása a fiatal kutatók tudományos munkájának segítése érdekében. Nagy perspektívát 
látnak a nemzetközi szintérre történő kilépésben. vállalható és felkarolandó feladatnak 
tartják kiss károly sírjának gondozását, ami méltó lenne a klub hagyományaihoz. 

*
dr. deák jános ny. vezérezredes hozzászólása a konferencián elhangzottak egészére vo-
natkozott. 

„A mai helyzet megítélése szempontjából fontos, hogy honnan indultunk” – hangsúlyoz-
ta a tábornok. „Számunkra a problémát az jelentette, hogy hiába voltak a ’80-as években 
Nyugaton és keleten egyaránt új elvek, mi sikeresen »átbuktattuk« a rendszerváltás idő-
szakán a ’70-es évek végére kialakult hadműveleti és harcászati elveket. 1983-ban a szovjet 
katonai felső vezetés felismerte, hogy az addigi hadászati elgondolás nem vihető tovább. 
ennek nyomán rendkívüli fordulat kezdődött a keleti hadtudományban. ebben az évben 
adták ki a szovjeteknél az új hadműveleti utasítást, amit mi, magyarok már nem vettünk 
át. a rendszerváltás utáni időszakban érvényes hadászati koncepció keretében irányokban 
terveztünk védelmi műveleteket mélyen lépcsőzött seregtest hadműveleti felépítéssel, 
ellenlökések, ellencsapások rendszerével. ez már akkori fejjel is abszurd volt és ma sem 
minősíthető másként… a Honvéd vezérkar euroatlanti Integrációs munkacsoportja már 
1995 előtt megkezdte a munkát – sikertelenül. a katonák nem értettek angolul, az angol-
tolmácsok nem értettek »katonául«, és senki nem értett »NaTo-ul«… Súlyos tehertételt 
jelentett, hogy sok politikus nem hitte el, hogy a haderő támogatja a rendszerváltást. Holott 
a katonák várták azt és melléálltak! 

a váltás számunkra ’96 januárjában, a »pulóveres találkozón« következett be, amikor 
Clinton elnök elmondta, hogy terveik szerint 1997-ben madridban meghívnak bennünket 
a NaTo-ba. 

a haderő feladata az alaptörvény értelmében: az ország katonai védelme és a szö-
vetségi feladatok végrehajtása. ebből következnek azok az ismeretek, amelyekre meg kell 
tanítani az állományt. a katonákat harctevékenységre és műveletekre kell felkészíteni! és 
katonáinkat külszolgálatba kell küldeni, hogy nemzetközi törzsekben szolgáljanak, világot 
lássanak, nyelveket tanuljanak!

a hadtudománynak leginkább azokkal a területekkel kell foglalkoznia, amelyek a fő 
összetevőit alkotják. ez pedig a hadászat, a hadelmélet, a hadműveleti művészet, a har-
cászat. és természetesen a fontos kiegészítő diszciplínákkal, katonaföldrajztól kezdve a 
hadtörténelemig (…)” 

*
a tanácskozás zárórészében Nagy lászló, az mHTT elnöke elmondta: a közel 600 taggal 
rendelkező magyar Hadtudományi Társaság igyekszik támogatni a vezetés törekvéseit vagy 
legalábbis lépést tartani azokkal. 

*
Szenes zoltán pedig azt hangsúlyozta ki, ha a Honvédelmi minisztérium megrendelést 
ad, akkor jól mennek a dolgok. valamennyiünk nagy adóssága a Hadtudományi lexikon 
megújítása. ez azonban a minisztérium akarata és támogatás nélkül nem megy. előbb-utóbb 
azonban ebben is döntés várható, hiszen már megjelent a katonai helyesírási szótár, készül 
a terminológiai szótár. a munka folytatódik.

Bertalan györgy ny. alezredes
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NemzeTkÖzi kATONApOliTikAi és  
hAdiTeChNikAi szemle

Grúzia lecseréli a szovjet/orosz helikoptereit

a grúz védelmi miniszter december végén megerősítette országa szándékát, hogy a még 
meglévő szovjet/orosz eredetű helikoptereit nyugati, főképpen amerikai eszközökre cseréli.1 
az évezred elején grúzia még 16 db mi–8 (Hip) típusú többcélú, 16 db mi–14 (Haze) hadi-
tengerészeti kutató-mentő és 12 db mi–24 harci helikopterrel rendelkezett. a NaTo-hoz 
közeledvén megjelentek a nyugati eszközök: Izraeltől pilóta nélküli repülőeszközöket és 
légvédelmi rakétákat, az amerikai egyesült államoktól és Törökországtól pedig legalább 
12 db UH–1H típusú helikoptert szerzett be. a 2008-as orosz–grúz háborúban több közülük 
a földön megsemmisült, de az amerikaiak néhányat pótoltak. 2009-ben már leszállították 
az UH–1H helikopter „Huey Plus” változatának első két példányát. a gépeket teljesen fel-
újították, 1800 lóerős hajtóművet, új főrotor- és farokrotor-lapátokat, korszerű elektronikát 
és éjjellátó berendezést kaptak. a szovjet/orosz eredetű helikopterek üzemeltetése egyre 
nehezebb és drágább, különösen az alkatrészellátás nehézségei miatt. a jelenlegi elképzelések 
szerint a harci és a szállítóhelikoptereket 2014-ben kivonják a hadrendből, és elkezdik az 
amerikai eszközökből álló helikopterflotta létrehozását. alasania védelmi miniszter szerint a 
grúz fél elégedett az UH–1H helikopterekkel, de ez nem zárja ki azt, hogy esetleg más típus 
mellett dönt. Több körülmény is befolyásolja a választást, és a döntést a több potenciális 
szállítóval lefolytatott tárgyalások után hozzák meg.

Brazília is a Gripenek mellett döntött

2013 végén dilma rousseff brazil elnök asszony meghozta a döntést arról, hogy országa 
gripen repülőgépek beszerzésével folytatja légiereje korszerűsítését.2 a mintegy 10 éve 
meghirdetett tender, a légierő korszerűsítését célzó FX–2 program döntőjében az amerikai 
F/a–18, a francia rafale és a svéd gripen e/Ng versenyzett egymással. a gripen melletti 
döntést – a gép kitűnő technikai jellemzői mellett – az üzlettel járó jelentős gazdasági előnyök 
is elősegítették. a 36 gép beszerzési költsége 4,5 milliárd dollár (négy évvel korábban a Saab 
6 milliárdot kért hasonló csomagért), amelyet 2023-ig kell kifizetni. Brazil cégek is részt 
vesznek majd a gép fejlesztésében, emellett hozzájutnak az összes technológiához, amelyet 
a gép gyártása során alkalmaznak. a gripen e/Ng a repülőgép legújabb változata (Ng – 
New generation), fejlesztésének befejezése 2014-ben várható. az eddigieknél korszerűbb 
radarberendezést és hatékonyabb fegyverzetet kap. a gépek leszállítása Brazília számára 
várhatóan 2018-ban kezdődik. korábban Svájc is ebből a változatból rendelt 22 darabot. 

1 http://defense-update.com/20131229_georgian_helicopters.html
2 http://defense-update.com/20131219_brazil_gripen.html
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Amerikai ajándék a szlovák haderőnek

az amerikai egyesült államok katonai eszközöket tartalmazó ajándékcsomagját a pozsonyi 
amerikai nagykövet adta át szimbolikusan a szlovák védelmi miniszternek 2013. december 
elején.3 az összesen mintegy 20 millió dollár értékű adomány két részletben érkezik. az 
elsőben – 4,6 millió dollár értékben – a különleges erők számára kommunikációs eszközök 
és aknatámadás elleni védelemmel ellátott (mraP4) járművek vannak. a későbbiekben – 
szintén a különleges erők számára – sisakok, fegyverek, fegyverrendszerek, lőszerek, illetve 
egyéb technikai, különleges és kommunikációs eszközök érkeznek, amelyek elősegítik a 
különleges feladatok hatékonyabb végrehajtását. martin glvac védelmi miniszter szerint az 
eszközök átadása annak az elismerése, hogy az amerikai fél elégedett az afganisztánban 
szolgáló szlovák különleges erőkkel folytatott együttműködéssel.

A libanoni légvédelem először támadott szíriai repülőeszközt 

2013 végén a libanoni csapatlégvédelem gépágyúval támadta az ország légterébe berepült 
szíriai helikoptereket, amelyek a határhoz közeli arsal település körzetében szárazföldi 
célokra szórtak bombákat.5 ez volt az első alkalom, hogy a libanoni hadsereg tüzet nyitott 
szíriai repülőeszközökre, amelyek berepülése libanon légterébe az utóbbi két évben meg-
sokszorozódott. libanoni hivatalos tájékoztatás szerint a bombázásnak nem voltak áldo-
zatai, de arról sincs információ, hogy a szíriai helikoptereket érték-e találatok. a libanoni 
védelmi miniszter szerint a hadsereg megfelelő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy 
hasonlóan reagáljon mindenre, ami az ország egységét veszélyezteti. Bejrút 2013 nyarán 
– azt követően, hogy a szíriai hadsereg akciót hajtott végre az arsal környékén települő, 
a szíriai felkelőket támogató csoportok6 ellen – figyelmeztetést küldött damaszkusznak, 
mely szerint a libanoni hadsereg azonnal válaszolni fog bármilyen erőszakos cselekedetre, 
amely az ország ellen irányul, de csak fél év elteltével következett be az első tényleges re-
akció. ez talán nem véletlen, ugyanis a szíriai helikopterek elleni támadás előtt egy nappal 
Szaúd-arábia bejelentette, hogy országa 3 milliárd dollárt ad libanonnak, hogy a hadsereg 
gyenge fegyverzetét francia fegyverek vásárlásával korszerűsítsék. Szaúd-arábia a szíriai 
ellenzék egyik fontos támogatója.

Oroszország új támadótengeralattjáró-osztályt rendszeresít

2013. december 30-án az orosz haditengerészet átvette a Szeverodvinszk névre keresztelt 
első jaszen-osztályú (Projekt 885) támadó tengeralattjáróját. építését még 1993-ban elkezd-
ték a Szevmas hajóépítő üzemben, de csak 2011-ben kezdte meg próbaútjait a tengereken. 
a haditengerészet egyelőre nyolc jaszen-osztályú tengeralattjáró beszerzését tervezi. az 
osztály második és harmadik tagja – a kazany és a Novoszibirszk – már építés alatt áll, de 
ők már a korszerűsített (hiszen már több mint húsz év telt el a Szeverodvinszk építésének 
megkezdése óta) jaszen m-osztály (Projekt 885m) tervei szerint készülnek. a Szeverodvinszk 
maximális vízkiszorítása 13 800 tonna, hossza 119 m, sebessége 31 csomó,7 hivatalosan kö-

3 http://www.mod.gov.sk/30671-en/m-glvac-darovanie-techniky-od-americanov-je-historicky-uspech/
4 mine resistant ambush Protected.
5 http://www.spacewar.com/reports/lebanon_army_fires_on_Syria_aircraft_for_first_time_999.html
6 a térségben több tízezer szíriai menekült él, akik a felkelők számára fontos toborzóbázist jelentenek.
7 1 csomó=1,852 km/h.
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zölt maximális merülési mélysége8 600 m. Személyzete 90 fő, ebből 32 tiszt. Fő fegyverzete 
24 db oniksz (SS–N–26) és kalibr (SS–N–27) típusú robotrepülőgép, valamint torpedók 
és aknák. a meghajtásához szükséges energiát egy nyomottvizes reaktor szolgáltatja.9 a 
Szeverodvinszk építési költségét különböző források 1 és 2 milliárd dollár közé teszik, 
amely összegért két Borej-osztályú tengeralattjárót lehetne építeni. az osztály következő 
tagja, a kazany esetében az építési költséget már 3,5 milliárdra becsülik, ami azt is sejteti, 
hogy elődjénél jóval korszerűbb fedélzeti rendszereket kap.

Oroszország korlátozta a hadiipari üzemek importját

2014. január 1-jei hatállyal az orosz kormány megtiltotta a hadiipari üzemek számára, hogy 
külföldön vásároljanak olyan eszközöket, amelyekhez hasonló hazai forrásból is beszerez-
hető.10 az intézkedés célja, hogy az orosz hadiipar technológiailag független maradjon a 
külföldi cégektől, illetve a hazai piac védelmével támogassa az orosz gyártókat. a tilalmi 
listán kohászati és fémöntő eszközök is szerepelnek. a kereskedelmi és Ipari minisztérium 
feladata, hogy importigény esetén megvizsgálja, vajon hazai forrásból beszerezhető-e ha-
sonló eszköz. Ha nem, akkor az importáló orosz vállalat mentesül az áFa megfizetése alól. 

Lengyelország az M–346 típusú gyakorló-repülőgépet választotta

2013 végén lengyelországban döntés született arról, hogy pilótáinak képzéséhez olasz m–346 
master típusú sugárhajtású gyakorló-repülőgépeket fog beszerezni.11 a lengyel légierő je-
lenleg mig–29 és F–16C/d vadász-, valamint Szu–22m típusú vadászbombázó, illetve több 
mint 100 TS–11 Iskra kiképző repülőgéppel rendelkezik, de ez utóbbiakat már 2009-ben 
ki kellett volna vonni a hadrendből. a lengyel pilóták kiképzése alapvetően az amerikai 
egyesült államokban történik T–38 Talon és F–16 Fighting Falcon típusú sugárhajtású 
repülőgépeken, de az ezzel kapcsolatos szerződés 2015-ben lejár, ezért az ország felkészül 
a szélesebb körű hazai kiképzésre. a gyakorló-repülőgépre kiírt tenderen az olasz gépen 
kívül a brit Hawk is bejutott a második körbe, de a versenyből a magas ár miatt kiesett. a 
korea aerospace és a lockheed martin közös terméke, a T–50 golden eagle is eljutott a 
második körig, de ez a gép is főképpen a költségvetési korlátok miatt maradt alul. az első 
körben még a cseh l–159 típus is ott volt, de a rosszul megírt és ezzel túl nagy pénzügyi 
kockázatot jelentő ajánlat miatt a második körtől visszalépett. az oroszok a jak–130-as 
repülőgépüket nem nevezték – a kedvezőtlen történelmi előzmények miatt feltehetően kevés 
esélyt adtak maguknak –, pedig annak paraméterei hasonlóak vagy jobbak a győzteséinél. 
lengyelország egyelőre nyolc (plusz négy opcionális) m–346 master gyakorló-repülőgépet 
rendel, de a csomag szimulátorokat, tartalék alkatrészeket és műszaki támogatást is tartalmaz. 
a gépekkel a pilótáknak a légcsavaros repülőgépekről a sugárhajtású harci repülőgépekre 
történő átképzését könnyítik meg.

8 a valós érték általában nem nyilvános, hiszen annak titokban tartása a tengeralattjárók számára létfontosságú.
9 http://en.wikipedia.org/wiki/yasen-class_submarine
10 http://en.ria.ru/russia/20131226/185941265/russia-limits-Imports-of-Foreign-equipment-for-defense-Industry-.

html
11 http://www.defenseindustrydaily.com/poland-seeks-advanced-jet-trainers-06423/
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A horvát védelmi minisztérium befejezte ingatlanjainak első összeírását

2013. május 3-án a horvát védelmi miniszter elrendelte a horvát tulajdonban lévő és a védelmi 
minisztérium alárendeltségébe tartozó perspektivikus és nem perspektivikus ingatlanok 
összeírását.12 a feladatot – amely nem volt egyszerű – az év végére végrehajtották. az 
összeírás a minisztérium ingatlan-nyilvántartással foglalkozó szervezete 1992-től vezetett 
saját adatbázisa, valamint a jugoszláv Néphadsereg fellelhető nyilvántartásai, az ingatlanok 
használóitól begyűjtött adatok, a földhivatalok adatbázisai, a helyi és a regionális önkor-
mányzatok nyilvántartásai, továbbá az újonnan beszerzett ingatlanok dokumentációi alapján 
készült el. az összeírás kimutatta, hogy a védelmi minisztérium nyilvántartásában 976 
ingatlan szerepel, ebből 226 perspektivikus (ezeket a minisztérium és a hadsereg továbbra 
is használni szeretné), 392 nem perspektivikus (van közöttük laktanya, raktár, gyakorlótér, 
szálloda, emlékmű, temető stb.), a maradék 358 ingatlant pedig korábban már átadták az 
állami ingatlankezelő szervezetnek. a fentieken kívül a védelmi minisztériumhoz tartozik, 
de személyi használatban van 3255 lakás és 2939 garázs. az összeírás befejezése után – a 
már pontos nyilvántartás birtokában – a minisztérium ismét áttekinti a listát, és meghatá-
rozza, hogy mely ingatlanokat szándékozik hosszabb távon megtartani, és melyeket ad át 
az állami vagyonkezelőnek.

Japán erősíti katonai kapcsolatait Franciaországgal 

a japán külügyminiszter és a védelmi miniszter januárban Párizsba látogattak, ahol part-
nereikkel a két ország katonai együttműködésének kiszélesítéséről tárgyaltak ún. „2+2” 
formátumban.13 Franciaországba Spanyolországból érkeztek, de korábban már az amerikai 
egyesült államokkal, ausztráliával és oroszországgal is folytattak „2+2” tárgyalásokat. 
e tárgyalások egyik fontos célja, hogy japán erősítse nemzetközi katonai (és hadiipari) 
kapcsolatait, valamint jelenlétét a nemzetközi porondon. az ország ennek érdekében az 
utóbbi időben növelte részvételét az eNSz-missziókban, és nemrég – a katonailag már 
hosszabb ideje jelen lévő Franciaországhoz és az amerikai egyesült államokhoz hasonlóan 
– dzsibutiban katonai bázist is létrehozott,14 hogy aktívabban vehessen részt a kalózkodás 
elleni harcban. elemzők szerint az aktivitás erősödésének egyik oka a kína és japán közötti 
területi vita a Tiaojü/Senkaku-szigetek kapcsán. a japán fél igyekszik maga mellé állítani 
tárgyalópartnereit a kérdésben, amelynek megoldatlansága szerinte veszélyezteti a távol-
keleti térség biztonságát. a spanyolországi és a franciaországi látogatások célja lehet az 
is, hogy a két ország közvetítésével japán szeretné növelni befolyását latin-amerikában 
és afrikában. a francia védelmi miniszter szerint a kétoldalú tárgyalások eredményeként 
a két fél a jövőben a legújabb generációs helikopterek, pilóta nélküli repülőeszközök és 
tengeralattjárók fejlesztése és gyártása terén is együttműködést tervez. 

12 http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/8910-po-prvi-put-završen-popis-nekretnina-
morh-a.html

13 http://www.spacedaily.com/reports/France_japan_vow_to_strengthen_defence_ties_amid_China_spat_999.
html

14 http://en.wikipedia.org/wiki/djibouti_armed_Forces
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Hat év késéssel végre megérkezett Indiába  
a Vikramaditya repülőgép-hordozó

január első hetében megérkezett honi, még fejlesztés alatt álló kikötőjébe (karwar, 
karnataka állam) oroszországból az indiai haditengerészet legújabb repülőgép-hordozója, 
a vikramaditya (r33).15 a hajó még admiral gorskov néven állt szolgálatba a szovjet 
haditengerészetnél 1987-ben, de a Szovjetunió felbomlása és a hidegháború befejezése 
után nem volt fedezet az üzemeltetésére, ezért 1996-ban kivonták a hadrendből. két évvel 
később India és oroszország tárgyalásokat kezdett a hajó további sorsáról, de a két ország 
csak 2004-ben állapodott meg, hogy a hajót India ingyen megkapja, viszont 771 millió 
dollárért oroszország az addig helikoptereket hordozó hajót alkalmassá teszi repülőgépek 
hordozására, valamint bizonyos korszerűsítéseket is végrehajt rajta, a munkálatokat pedig 
2008-ig befejezi. a megállapodással párhuzamosan India 1 milliárd dollárért megrendelt 
12 db mig–29k és 4 db mig–29kUB hajófedélzeti repülőgépet és egyéb fegyverzetet.16  

Lengyelország 2014. évi védelmi költségvetése

a lengyel költségvetés védelmi célokra fordítható része 32 milliárd zloty (9,83 milliárd 
USd), ami 2%-kal haladja meg az előző évit, és az ország eddigi legnagyobb védelmi költ-
ségvetése.17 ebből az összegből 3,48 milliárd zloty (1,07 milliárd USd) értékben speciális 
tartalékot képeztek, amelyet 14 beszerzési programban szereplő, prioritásként megjelölt 
fegyverek és eszközök vásárlására lehet csak fordítani. Speciális tartalékként 2022-ig mintegy 
91,5 milliárd zlotyt (28,1 milliárd USd) határoztak meg. ezt az összeget pl. helikopterek, 
hajók, tengeralattjárók, pilóta nélküli repülőeszközök és légvédelmi rendszerek beszerzésére 
lehet elkölteni. Ha az adott évre meghatározott speciális tartalékot nem sikerül elkölteni, 
akkor a maradék összeg hozzáadódik a következő évi speciális tartalékhoz. a megnövelt 
költségvetéssel a lengyel kormány igyekszik eleget tenni annak a törvénynek, amely a gdP 
1,95%-ában határozza meg a védelemre fordítandó összeget.

Csehország repülőgépeket ad el egy amerikai cégnek

a cseh kormány január közepén jóváhagyta 28 db szubszonikus l–159 típusú repülőgép 
eladását az amerikai draken International vállalatnak.18 a jelenlegi elképzelések szerint az 
amerikai cég 24 komplett és négy nem komplett repülőgépet vásárolna 21,72 és 25,8 millió 
dollár közötti összegért. a végső árat az eladásra kerülő gépek műszaki állapota határozza 
majd meg. a védelmi tárca birtokában jelenleg 36 db l–159 szerepel az eladásra kínált 
repülőgépek listáján. Tárolásukra 2006 óta 260 millió koronát (13 millió USd) költöttek. a 
típusból 2003-ig a cseh haderő összesen 72 db-ot kapott, közülük jelenleg 24 van hadrend-
ben. két gép balesetben megsemmisült, a többit vagy a gyártó aero vodochody vállalat 
raktározza, vagy pedig más célokra használják. 

15 http://www.spacewar.com/reports/Indias_Soviet-era_carrier_arrives_six_years_late_999.html
16 http://en.wikipedia.org/wiki/INS_vikramaditya_(r33)
17 http://www.defensenews.com/article/20140110/deFreg01/301100021/Poland-Plans-record-defense-

Spending-2014
18 http://www.army.cz/en/ministry-of-defence/newsroom/news/government-sells-l-159-subsonics-93130/
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Több mint 25 ezer orosz tiszt beosztás nélkül szolgál

Szergej Sojgu védelmi miniszter egy januári sajtókonferencián elmondta, hogy az orosz 
haderőben legalább 25 ezer tisztnek nincs konkrét beosztása, de számuk hamarosan drasz-
tikusan csökkenni fog.19 a beosztásukból felmentett tisztek közül sokukat azért nem lehet 
tartalékállományba helyezni, mert nem tudnak számukra a törvényi előírásoknak megfelelő 
lakhatási lehetőséget biztosítani. a miniszter a költségvetés helyzetével magyarázta a ki-
alakult helyzetet. véleménye szerint minél előbb el kell dönteni, hogy közülük kiket lehetne 
visszavenni az aktív szolgálatba, és kiket kell ténylegesen tartalékállományba helyezni. 
remélte, hogy nem sokan kerülnek az utóbbi csoportba. 

Kína növelte a Maliban szolgáló ENSZ-kontingense létszámát

az eNSz BT 2013 tavaszán határozott arról, hogy maliban békefenntartó missziót kezd 
mINUSma20 néven. az első katonák – a tervezett 11 200-ból – júliusban érkeztek az ország-
ba, amikor a francia csapatok megakadályozták az iszlamista behatolók előrenyomulását a 
főváros, Bamako felé.21 kína egyike a misszióban részt vevő 35 nemzetnek. decemberben 
egy 150 fős kontingenst küldött gao városába, amely az ország északi, sivatagos részén 
fekszik és az iszlamista fegyveresek gyakori célpontja, majd 2014 elején 245 fővel bővítet-
te a létszámot.22 az eNSz BT határozatának elfogadása után kína több mint 500 katonát 
ajánlott fel a főképpen afrikai államok katonái által alkotott eNSz-kontingensbe, így az 
ország ebben az eNSz-misszióban képviselteti magát a legnagyobb létszámmal. 

Az Egyesült Arab Emírségekben bevezetik a kötelező katonai szolgálatot

az egyesült arab emírségek lesz a Perzsa (arab)-öböl második állama, ahol bevezetik a 
kötelező katonai szolgálatot.23 a január közepén bejelentett törvényjavaslat szerint a 18–30 
év közötti férfiaknak minimum kilenc hónapos katonai kiképzésen kell részt venniük. ez 
az időtartam azokra vonatkozik, akik rendelkeznek középiskolai végzettséggel. akik ennél 
alacsonyabb végzettségűek, azoknak két évet kell szolgálniuk a haderőben. a törvényjavaslat 
egy másik pontja szerint a haderő két részből fog állni: a nemzetvédelmi erőből és a tarta-
lékból. az új törvény célja olyan haderő kialakítása, amely képes megvédeni az országot, 
a határait és az erőforrásait. az állam hadereje jelenleg 65 ezer fős, védelmi költségvetése 
meghaladja az évi 10 milliárd dollárt (több mint a gdP 5%-a), szárazföldi csapatai, légi-
ereje és haditengerészete korszerű eszközökkel rendelkezik.24 az állomány jelentős részét 
Nagy-Britanniában, Franciaországban és az amerikai egyesült államokban képezik ki.

Összeállította: gál Csaba ny. mk. ezredes

19 http://en.ria.ru/military_news/20140114/186512611/more-Than-25000-russian-Soldiers-Serving-Without-
duties.html

20 mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au mali.
21 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml
22 http://www.spacedaily.com/reports/Chinese_troops_bolster_UN_peacekeeping_mission_in_mali_999.html
23  http://www.defensenews.com/article/20140119/deFreg04/301190026/Uae-Introduces-mandatory-military-

Service
24  http://en.wikipedia.org/wiki/Union_defence_Force_(Uae)
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The problems related to Improvised explosive devices (Ieds) appeared as early as the late 
20th century NaTo operations in the Balkans. The alliance was not able to identify an 
efficient response to such threats in Iraq or afghanistan later on. In the summer of 2008 
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Ied-capability-building generated by the losses, taking into consideration the operational 
commitments and country-defence missions of the Hungarian defence Forces.  

Col. zoltán Bárány: The process of operations planning at operational level  . . . . . . . . . . . . . 52
on the basis of the analysis of conflicts in the late 20th century and in the first decade of the 
21st century it can be forecast that during combat or crisis-response operations the Hungar-
ian defence Forces will be involved in missions with activities to be done in permanently 
changing environment. a fundamental precondition of the execution of such missions is 
the joint operations planning done in close cooperation with our allies and also with other 
players with impact on the operational environment. 52
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The weakening great-power position of France combined with the conservation of economic 
dependence at any cost resulted in a unique situation. one of the possible consequences of 
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this process may be the armed crisis in the Central african republic, threatening not only 
the security of that country but also of the region and even that of the entire continent. at 
first sight the civil war may seem to be a conflict between Islamist Seleka and Chrisitan 
anti-Balaka militias but the analysis of the route cause requires a more comprehensive ap-
proach. The author makes an attempt to do this. 
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the missions of the Bundesheer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

due to the influence of external changes (e.g. NaTo- and eU-enlargements) the security 
situation of austria significantly changed in the first decade of the 21st century. This made 
the federal government decide to amend the document Security and defence doctrine, ap-
proved in 2001, and to develop it into a security strategy. The new document takes into 
consideration the events of the past years and also provides guidelines for the next decade. 
The new austrian security policy concept was approved by the government in march 2011. 
The author analyses the issue in the light of various documents, the situation of the armed 
forces and the discussions within austrian society. 
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at the zrínyi miklós National defence University – as seen by the customers  . . . . . . . . . . . 107

How were unit commanders satisfied with the complex knowledge and practical skills of 
freshly graduated officers in various periods of time? most probably, there has never been 
a prefect preparation and there will be not one in the future either. The author evaluates 
the military and professional training conducted at the National defence University on the 
basis of contemporary documents and in the light of this statement. 
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The author and his colleagues elaborated a methodology supplement – with competition 
support – for the ministry of defence, allowing its military personnel and civil employees 
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The joint logistic and Support Command of the HdF would turn 14 years old this year. 
The organization was disbanded on 31st december 2006 after a mere 6-year-long operation. 
The author, former commander of the organization, wishes to commemorate the significant 
but short-lived command. 
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