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2013. április 18–20. között hazánkba láto-
gatott Jean Paul Paloméros vezérezredes, a 
NATO Szövetséges Átalakítási Parancsnokság 
parancsnoka (SACT). Palomeros tábornok, 
aki nyolc hónapja vette át a parancsnokság 
vezetését, különleges főtitkári megbízottként 
látogatott el több európai országba, köztük 
Magyarországra is. A látogatás során talál-
kozott dr. Hende Csaba honvédelmi minisz-
terrel, dr. Benkő Tibor vezérezredessel, a 
Honvéd Vezérkar főnökével, Sztáray Péterrel, a 
Külügyminisztérium biztonságpolitikáért fele-
lős helyettes államtitkárával és Kovács István 
NATO-nagykövettel is.

A SACT-látogatást megelőzően április 9-én 
hazánkban járt Tony Johnston-Burt ellenten-
gernagy, az ACT törzsfőnöke, aki találkozott dr. 
Orosz Zoltán altábornaggyal, vezérkarfőnök-
helyettessel, valamint látogatást tett a magyar 
vezetésű Katona-egészségügyi Kiválósági 
Központban. Április 11–12-én egy szakértői 
konferenciát is rendeztek Magyarországon, 
melyen a NATO Szövetséges Átalakítási 
Parancsnokság (ACT) nyolc szakértője folyta-
tott szakmai tárgyalásokat közel kétszáz hazai 
résztvevővel.

Paloméros tábornok a Honvédelmi 
Minisztériumban tett látogatása során az ál-
tala vezetett NATO Szövetséges Átalakítási 
Parancsnokság legfontosabb projektjeire hív-
ta fel a fi gyelmet. Az általa kiemelten kezelt te-
rületek közé tartozik az „okos védelem” (Smart 
Defence), az Összekapcsolt erők kezdemé-
nyezés, a NATO védelmi tervezés, valamint a 
szövetségesi partnerkapcsolatok fejlesztése. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb fi gyel-
met kap a szövetséges erők együttalkal-
mazhatóságának és készültségének fenn-
tartása. Ezzel kapcsolatban Paloméros 
vezérezredes felhívta a fi gyelmet az afganisz-
táni műveleti együttműködés tapasztalataira, 
és hangsúlyozta a jövőbeni közös gyakorlatok 
fontosságát. 2013. január elsejével az ACT 
vette át a NATO Műveleti Parancsnokságától 
(ACO) a kiképzéssel és gyakorlatokkal kap-
csolatos NATO-feladatokat. Mivel a jövőben 
is számos potenciális kihívás fenyegeti a 
Szövetséget, így továbbra is fontos az erők 
hatékony és minőségi kiképzése és gyakor-
latoztatása. Ennek eszköze az Összekapcsolt 

erők kezdeményezés részeként a 2015 utáni 
időszakra vonatkozó új kiképzési koncepció, 
valamint az online oktatási és képzési lehető-
ségeket lehetővé tevő rendszer is. 

A képességfejlesztés területén Paloméros 
tábornok értékelése szerint Magyarország 
jól beilleszkedett a NATO védelmi tervezési 
rendszerébe, és méltatta, hogy hazánk szinte 
minden tervezési célkitűzést kész volt elfogad-
ni, a kiemelkedően fontos minőségi, illetve a 
készültségre vonatkozó célokat is beleértve. 
Az okos védelemmel kapcsolatos projektek 
a szűkös erőforrások lehető leghatékonyabb 
hasznosítását segítik elő, mindenekelőtt a ké-
pességhiányok által érintett legfontosabb terü-
leteken. A SACT, mint az okos védelem kon-
cepció megvalósításáért felelős különleges 
főtitkári megbízott, saját szerepét a nemzetek 
támogatásában is látja, amely szoros együtt-
működést követel meg a partnerekkel. A pápai 
bázisrepülőteret a SACT a partnerekkel folyta-
tott gyakorlati, műveleti jellegű együttműködés 
egyik legjobb példájának nevezte.

Hazánk szorosan együttműködik az ACT-
vel a képességfejlesztések területén, amelyek 
közül a legsikeresebb talán az MH Altiszti 
Akadémián 2008 óta folyó házilagos készíté-
sű robbanóanyagok elleni oktatás és képzés 
(C-IED). Paloméros vezérezredes programja 
részeként látogatás tett Szentendrén az MH 
Altiszti Akadémián, amely stratégiai partner-
ségre törekszik a madridi székhelyű C-IED 
Kiválósági Központtal. A NATO által akkreditált 
tanfolyamok az Altiszti Akadémián olyan har-
cászati szintű gyakorlati képzést biztosítanak, 
amely jelenleg egyedülálló a Szövetségben. 
Hazánk a robbanóeszközök elleni védelem 
oktatása mellett a jövőben egyre nagyobb 
hangsúlyt helyez a hálózatok felszámolására 
felkészítő képzésekre is.

Az ACT úgyszintén kiemelt fi gyelmet fordít 
a NATO jövőbeni kutatási és fejlesztési pro-
jektjeire is. Ezen programok közül a legkiemel-
kedőbb az úgynevezett „Forging the Future” 
(A jövő kovácsolása) kutatás, amelynek első 
fázisa megvizsgálta a 2030-ig szóba jöhe-
tő biztonsági kihívásokat. A folyamatban 
Budapest is szerepet kapott, hiszen a második 
munkamegbeszélést az elmúlt év szeptembe-

rében hazánkban tartotta az ACT. A folyamat 
következő fázisa a biztonságpolitikai kihívások 
műveletekre gyakorolt hatásainak összegzé-
se, és a végeredmény pedig a tapasztalatok 
és képességkövetelmények integrálása lesz 
a NATO védelmi tervezési rendszerébe. A 
Forging the Future fontosságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a NATO-vezetők 
részvételével levezetett Stratégiai ‘Allied 
Reach’ NATO-gyakorlat is ezt a témát dolgoz-
ta fel.

A Külügyminisztériumban folytatott tárgya-
lások során a NATO-főparancsnok fontosnak 
nevezte a külügyminisztériumi konzultáció lét-
rejöttét, hiszen, mint mondta, a NATO katonai 
átalakítása és a Szövetség politikai víziója szo-
rosan összefügg és a politikai célok megvaló-
sítását szolgálja. Sztáray Péter hangsúlyozta, 
hogy a pápai légibázis képességeinek további 
fejlesztését tervezzük, ehhez a Szövetség poli-
tikai és katonai hatóságainak támogatására is 
szükségünk van. Mindent meg fogunk tenni, 
hogy Pápa bekerüljön a NATO- műveletekhez 
szükséges repülőterek közé, és ezáltal közös 
fi nanszírozásra legyen jogosult. Paloméros 
vezérezredes kulcsfontosságú stratégiai kér-
désnek nevezte a transzatlanti kapcsolatok új 
perspektívájának kidolgozását, amely – vála-
szul az amerikai politikai fi gyelem átfordulá-
sára és katonai erők átcsoportosítására – ma-
gában foglalja az európai országok fokozott 
szerepvállalását. A vezérezredes elégedetten 
nyugtázta, hogy „Magyarországon értik az át-
alakítás lényegét”. 

A NATO Stratégiai Parancsnokság élén 
szolgáló francia parancsnok Franciaország 
2009-es visszatérését szimbolizálja a NATO 
katonai struktúrájába. Maga az ACT nem csu-
pán azért fontos, mert folyamatosan kutatja a 
jövőben felmerülő problémákat és javaslato-
kat tesz a haderő-átalakítással kapcsolatban 
a nemzetek felé, hanem azért is, mert ez az 
egyetlen NATO-parancsnokság az amerikai 
kontinensen, és szimbolizálja a Szövetség 
transzatlanti jellegét is.

Dr. Porkoláb Imre ezredes:

MAGYARORSZÁGON ÉRTIK AZ ÁTALAKÍTÁS LÉNYEGÉT
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Az elmúlt 10 év során sorozatban láthattunk-
tapasztalhattunk a világ különböző részein 
változó intenzitással végrehajtott terrorcse-
lekményeket. A válságoktól amúgy is terhelt 
korunkban az erőszakos cselekedetek, akciók 
nagy számú civil áldozattal, súlyos infrastruk-
turális károkkal jártak. Közel negyedszázaddal 
a bipoláris világ felbomlása után s több mint 
tizenegy évvel a 2001. szeptemberi terrortá-
madásokat követően ma sem szűntek meg a 
terrorcselekmények indítékaiul szolgáló okok. 
A társadalmi, gazdasági, etnikai, vallási szél-
sőségesek egyre inkább megtalálják a kap-
csolatokat a szervezett bűnözéssel, s együtt 
már bármely társadalom számára komoly koc-
kázatot, veszélyt jelentenek. A globális terro-
rizmus mutatóinak elemzése képet ad erről a 
folyamatról és kihívásról. 

Terrorizmus-nosztalgia … 
„Many academics, former intelligence and 

military operatives will miss a well-known form 
of terrorism, which was more or less sponsored 
by confl ict between the East and West.

In the West vocabulary, predominantly 
terrorists were those who were inspired by 
Marxist and Leninist ideas. Opposite, East 
perception of terrorism was point in the 
capitalist attempt to destroy the proletariat!” 

(John Mearsheimer, Atlantic Monthly, 1990) 
„Sok egyetemi tanár, egykori hírszerző és 

katonai titkos ügynök fogja hiányolni a terro-
rizmus e jól ismert formáját, amelyet többé-
kevésbé a Kelet és a Nyugat közti konfl iktus 
szponzorált. A Nyugat szóhasználatában a 
terroristák túlnyomórészt a marxizmus-leni-
nizmus eszméitől inspirált személyek voltak. 
A szemben álló, keleti blokk értelmezésében a 
terrorizmus a kapitalisták kísérlete volt a prole-
tariátus megsemmisítésére!"

A GLOBÁLIS BIZTONSÁGI KÖRNYEZET 
VÁLTOZÁSA ÉS AZ ÚJ KIHÍVÁSOK

2013. április 15. 14:50., USA, Boston-maraton: 
a nézők tömege a célba érkezők újabb nagy 
hullámát köszönti, amikor megtörténik az első 
detonáció. Házilag elkészített eszköz robban 
(az első híradások szerint vasgolyókkal, szö-
gekkel megrakott, földre helyezett csomag 
robbanószerkezetét hozták működésbe idő-
szerkezettel vagy távirányítással). Szörnyű lát-
vány, sportolóknak és nézőknek egyaránt. De 
már működik a CNN-effektus, élőben látjuk a 
sokkoló képeket és halljuk a fájdalmas segít-
ségkéréseket. 15:02: újabb, az előzőnél hatal-
masabb robbanás rázza meg az utcát, elzárva 
a futók és nézők elől a menekülési útvonalat. 
Az első információk alapján hárman meg-

haltak, mintegy kétszázan megsebesültek, 
közöttük gyerekek, sokan nagyon súlyos sé-
rüléseket szereztek. A terroristák által alkalma-
zott módszer és az eljárás ismert és ismerős! 
Bárki is követte el a robbantásokat (USA-beli 
„hazai”, avagy egy nemzetközi terrorcsoport), 
az al-Kaida-kézikönyv vonatkozó útmutatásait 
követte. S mindezt a Patriots’ Day bostoni ün-
nepnapján. Itt tart a világ – 2013-ban…! A fenti 
– a tördelésre már előkészített tanulmány elé 
illesztett – hír ékesen bizonyítja a téma aktu-
alitását… 

Mi jellemzi ma a világban lejátszódó fo-
lyamatokat? A globalizáció és a súlyosbodó 
válságok! A globalizáció, amely egyrészről 
pozitívan hat a biztonságra, egyes térsé-
gek vonatkozásában jelentős gazdasági-
tudományos-társadalmi fejlődést gerjeszt és 
eredményez, másrészről viszont más régiók 
felkészületlensége következtében új konfl ik-
tusforrásokat eredményez, mint például az 
elszegényedés, a kilátástalanság, a függőség 
növekedése. Mennyire kész ma a világ ezen új 
konfl iktusok kezelésére? A választ elég csak 
az elmúlt negyedszázadra visszaemlékezve 
összegezni: súlyos válságok, véres háborúk 
és konfl iktusok világszerte, tömegek sodródá-
sa a bizalmatlanság és a bizonytalanság felé, 
amely így alkalmas táptalaja a nemzetközi el-
lenerők cselekményeinek, mint például a ter-
rorizmus, a szervezett bűnözés, a drogkeres-
kedelem, a proliferáció (atomfegyverek vagy 
a hozzájuk szükséges anyagok továbbítása 
atomfegyverrel nem rendelkező államnak), a 
nacionalista-etnikai-vallási-törzsi konfl iktusok 
visszatérése, a szélsőséges vallási fundamen-
talizmus.

Az elmúlt negyedszázad történéseinek 
vizsgálata során a különböző régiókban 
folytatódó vagy éppen a bipoláris világrend 
megszűnése miatt beállt vákuum eredménye-
ként új konfl iktusokat találunk. Folytatódott 
a regionális konfl iktus a Közel-Keleten, az 
indiai-pakisztán határvidéken, a kaukázusi 
térségben, a közép-ázsiai régióban, Afrikában 
és a Távol-Keleten, új válsággóc alakult ki a 
közvetlen szomszédságunkban a Balkánon, 
erősödött a válság az egyiptomi–izraeli–jor-
dániai térségben is, háborúk sora Irakban, 
három évtizeden át húzódó háborúskodás 
Afganisztánban, majd az arab tavasz ma is 
folytatódó eseményei 2011-től, s a legfrissebb 
afrikai harci cselekmények 2013-ban Maliban, 
Kongóban és egész Afrika-szerte.

Melyek azok a következmények, amelyeket 
egyrészről a bipoláris világrend felbomlása, 
másrészről pedig a globalizáció mélyülő ha-
tása eredményezett? Elsősorban az „új” kihí-
vások, mint a szervezett bűnözés, az illegális 

fegyverkereskedelem, a proliferáció, a terroriz-
mus nemzetközivé válása, ezek összefonódá-
sa és összefogása. Ide sorolhatók a világpiaci 
feltételekhez sikertelenül alkalmazkodni pró-
báló országokban kialakuló társadalmi és poli-
tikai konfl iktusok, a vallási, törzsi, egyházi erők 
helyenként országromboló tevékenységének 
felerősödése. Válságba kerültek és kerülnek 
a szociális, nemzeti, etnikai, demokratikus ér-
tékek. Napjainkban nem egy nukleáris háború 
közvetlen veszélye a legfenyegetőbb (még ha 
erre Észak-Korea 2013. áprilisi retorikájában2 
találunk is közvetlen utalást!), hanem a fentiek-
ben vázolt okok miatt a regionális veszélyek, 
az aszimmetrikus kihívások, a transznacionális 
fenyegetések és a váratlan nem logikus, nem 
látható veszélyek a legsúlyosabbak. 

Nemzetközi trendek 

Nézzük, hogyan alakultak a nemzetközi tren-
dek a 2000-es évek tükrében:
 az ázsiai/csendes-óceáni térség előretöré-

se mint új globális gazdasági és politikai hatal-
mi központ (rendkívüli súlypont-áthelyeződés 
a hidegháború vége óta); 
 a folytatódó globalizációs folyamat még 

nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőb-
bé is!), és összekapcsolja részeit a kommuni-
káció, a kereskedelem, a kultúra és a közleke-
dés területén;
 súlyosbodó klímaváltozás, amelynek ha-

tásai még erősebbek, amikor és ahol a ter-
mészeti és a humán eredetű válságok (pl. a 
szegénység, a túlnépesedés, az élettér-erőfor-
rások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;
 növekvő egyenlőtlenségek a világ szá-

mos részén, amikor a gazdasági fejlődés 
eltérő helyzete okán új gazdag-szegény 
országcsoportok alakulnak ki;
 a hadviselés rohamos sebességű át-

alakulása, új kihívásai a globalizálódó vi-
lágban (aszimmetrikus, hibrid, információs, 
terrorelhárítási, geofi zikai hadviselés, felkelők 
elleni műveletek);
 a tömegpusztító fegyverek terjedése foko-

zott gondokat okoz:
– egyes államok nukleáris programjai ellenőri-
zetlenek,
– a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik 
a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris 
anyagok s egyes fejlett technológiák iránt. 

A jövőformáló stratégiai trendek között 
megtalálhatóak:
 az erősödő klímaváltozás és a környezetát-

alakulás hatásai; 
 a jelentős számú népességelvándorlás ha-

tásai;
 az ivóvízkészlet növekvő hiányának hatá-

sai;

Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy:
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 az energiaforrások birtoklásához kapcsoló-
dó válságok;
 a tengeri szállítás növekvő biztonsági koc-

kázatai;
 a fundamentalizmus (pl. iszlám radikaliz-

mus) erősödése;
 a hagyományos értékrendek és szövetsé-

gek felbomlása.
A környezetátalakulás és a klímaváltozás 

főbb kihatásai: 
 az iható vízhez való hozzáférés csökkené-

se; 
 az élelmiszergyártás és -birtoklás torzulá-

sa az alábbi tényezők következménye: növek-
vő felmelegedés, illetve a növekvő lehűlés; 
elsivatagosodás; vízhiány; megművelhető 
földterület csökkenése; növekvő árvizek, ter-
mészeti csapások; az iható vízhez jutás be-
szűkülése vagy teljes hiánya; a tengeri halá-
szat gyengülése, halhiány; 
 a népességelvándorlás növekedése, élet-

térválságok és -háborúk; 
 egyéb, a környezetátalakulásra és a klíma-

változásra visszavezethető tényezők hatásai.
A konfl iktusok lehetséges okai (többek kö-

zött): 
 a tovább fokozódó sivatagosodás, élettér-

szűkülés;
 a legelők használatával kapcsolatosan ki-

alakuló, elfajuló véres viták, háborúk; 
 a klasszikus pásztorkodó és földművelő 

népcsoportok egyre gyakoribb összecsapásai; 
 diktatórikus elnyomó hatalmi rendszerek 

instabilitása, polgárháborúk lehetősége, ezek 
migrációs kihatásai Európára (lásd Észak-Afri-
ka válságmozgalmait 2011. januártól); 
 a vízmegosztással kapcsolatos kérdések; 

iható víz csökkenése;
 fokozódó szegénység, alulmúlhatatlan 

életfeltételek;
 gyakori egészségügyi válságok, járványok; 
 ember-, emberiszerv-, műkincs-, fegyver-, 

drog-, gyógyszer-, élelmiszer-csempészet. 
A tartósan megoldatlan válságok kihívásai: 
 a prognosztizálható biztonsági kihívások: 

dezintegráció; gazdasági visszaesés; környe-
zetszennyezés; humán (technikai és mentális) 
eredetű ökológiai változások; demográfi ai rob-
banás; élettércsökkenés; elszegényedés, az 

erőforrások következmények felmérése nélkü-
li, rövid távú kimerítése.
 a válságokat sejtető kockázatok: fegyver-, 

kábítószer-, műkincs-, ember-, emberiszerv- 
kereskedelem; tömeges migráció; proliferáció; 
pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvő 
hiánya; az extrémizmus, a radikalizmus és a 
nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák 
és diktátorok létezése; a joghézagokat kihasz-
nálóknak és a szervezett bűnözés szereplő-
inek állami hatalmi ágakba való beférkőzése; 
megfelelő vezetők hiánya stb.
 az értékeket fenyegető veszélyek: a szerve-

zett bűnözés erősödése; a fekete gazdaság és 
a korrupció léte és erősödése; az erőszak-ra-
dikalizmus; vallási szélsőségesek erősödése; 
a geofi zikai hadviselés realitásai; a terroriz-
mus; a kábítószer-használat fokozott és legali-
zált terjedése.

A TERRORIZMUS (FEJLŐDÉS)TÖRTÉNETE 
AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG

A 21. század életét is megkeserítő egyik súlyos 
tényező a terrorizmus.

A terrorizmus fogalma

Sajnálatos módon kijelenthető, hogy mind 
a mai napig nincs a terrorizmusra vonatkozó 
olyan egységes jogi szövegezés, amelyet va-
lamennyi – globális, regionális, állami és nem 
állami – biztonsági szervezet, szereplő elfoga-
dott volna.

Ennek hiányában az a leginkább elfogadott 
defi níció, hogy a terrorizmus:
 meg nem engedett erőszak alkalmazása 

vagy azzal történő fenyegetés, 
 nem állami szereplők által, 
 politikai és/vagy gazdasági és/vagy tár-

sadalmi és/vagy szociális és/vagy vallási és/
vagy etnikai céljaik elérése érdekében,
 félelemkeltés, káosz, megfélemlítés útján. 

A terrorizmus történeti áttekintése

Több ezer éve ismertek a történelemben 
olyan cselekmények, amelyekre a fenti fo ga-
lommeghatározás ráillik, de akkor még nem 
alkalmazták a terrorizmus kifejezést. Maga a 
terror szó a francia forradalom korából szár-
mazik, az erőszak hatalma („Regime de la 
terreur”, azaz a terror uralma, 1793–1794) je-
lentéssel.

A francia forradalom óta eltelt időszakban 
nem múlt el úgy évtized, hogy ne minősítettek 
volna erőszakos eseményeket terrorista cse-
lekményeknek (1936, 1949, 1967, 1973: terro-
rista támadások arab államok és Izrael között; 
1968: repülőgép-elrablások; 1972: a münche-
ni olimpia terroreseményei; 1979: a fegyveres 
„harcos” iszlám megjelenése, túszejtések). 
Persze azonnal hozzá kell tenni, hogy rendsze-
rint eltérő volt egy-egy esemény minősítése a 

konfl iktusban, válságban vagy éppen háború-
ban szemben álló felek részéről.

A 2001. szeptember 11-i – az Amerikai 
Egyesült Államokat közvetlenül ért, az ENSZ 
által is terrorista cselekménynek minősített, s 
így nemzetközi legális reagálást maga után 
vonó – támadás már sokunk számára egye-
nesben közvetített tragédia volt, azt követő há-
borúkkal a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában, s 
persze áttételesen az egész világon, súlyosbít-
va a vitatott globalizáció előnyeit és hátrányait 
sok százmillió ember számára. 

A terrorcselekmények célkitűzései
A terrorcselekmények lehetséges célkitű-

zései lehetnek:
 védett személyek elleni támadás;
 fontos nemzetközi vagy nemzeti intézmé-

nyek rombolása;
 természeti, biológiai katasztrófák előidézé-

se;
 vegyi fegyverekkel tömegkatasztrófák elő-

idézése;
 informatikai hálózatok, vezetési rendszerek 

megbontása;
 ipari objektumok, veszélyes üzemek rom-

bolása; 
 nagy tömegeket befogadó építmények 

rombolása; 
 fegyveres erők és rendvédelmi szervek el-

leni támadás;
 légi, vasúti vagy közúti közlekedésben ka-

tasztrófa előidézése stb.
A terroristák és a terrortámadások motiváci-

ója, stratégiája
Motivációk (példák, a teljesség igénye nél-

kül):
 politikai terrorizmus (Irak nyugat-ellenessé-

ge);
 etnikai, faji alapú terrorizmus (afrikai népir-

tások);
 nacionalista indíttatású terrorizmus (szerb–

albán atrocitások);
 ideológiai érdekű terrorizmus (anarchiz-

mus);
 vallási fanatizmusból eredő terrorizmus 

(harcos iszlám);
 pszichológiai terrorizmus (szervezett bűnö-

zést segítő);
 jogi alapokat felhasználó terrorizmus 

(baszk mozgalom eseményei);
 gazdasági érdekeltségű terrorizmus 

(szerb–horvát–bosnyák élettérnyerés);
 szociológiai indoklású terrorizmus (anti-

globalizációs eseményeknél).
A terrorizmus legújabb elemei:
 a tengeri-kikötői, valamint konténerterroriz-

mus,
 az űrterrorizmus,
 a kiberterrorizmus. 

Az ún. kritikus infrastruktúrák mint a terror-
cselekmények kiemelt célpontjai: 
 az energiatermelő, -tároló és -szállító 

Zsarolási szándék
(túszejtés, gépeltérítés)

Rémületkeltési szándék 
a lakosságnál

Az állami szervek 
képviselőinek 

megfélemlítése

Az államot 
tehetetlennek 

beállítani

Pusztítási szándék
(meghatározott személyek, 

objektumok likvidálása)
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infrastruktúra (különböző tüzelési módú és 
természeti forrásokat hasznosító erőművek, 
energiakitermelő, energiaátalakító vállalatok, 
bányák, távvezetékek);
 a banki, tőzsdei és pénzügyi infrastruktú-

ra (banki hálózatok, kereskedelmi központok, 
tőzsdék stb.);
 a vízellátó- és csatornarendszerek;
 a távközlési és számítógép-hálózati rend-

szerek: a számítógépek és távközlési eszkö-
zök, hálózatok, szoftverek stb.,
 a szállítói infrastruktúra: a légitársaságok, 

a repülőterek, a közúti személy- és teherszál-
lító vállalatok, az út- és autópálya-hálózatok, 
a vasúti társaságok, a vasúthálózatok, a vízi 
szállítóeszközök stb.,
 a biztonsági, vészhelyzeti és katasztrófa-

védelmi infrastruktúra: a mentőszolgálatok, a 
rendőrség, a tűzoltóság, az egészségügyi in-
tézetek, a katasztrófavédelmi szolgálatok stb.,
 a miniszteriális, kormányzati, önkormány-

zati és más közigazgatási intézmények, szer-
vek stb.

A TERRORIZMUS ELLENI HARC AKTUÁLIS 
KÉRDÉSEI

A nemzetközi terrorizmus nem új jelenség, 
ugyanakkor új típusú stratégiai kihívást jelent 
a nemzetközi közösség számára.

A 21. századi terrorizmus jellemzői, tenden-
ciái:
– a nemzetközi terrorizmus okai nem fognak 
megszűnni az elkövetkezendő 20 évben, azaz 
a terrorizmus végleges legyőzése nem reális 
és nem valószínű;
– a politikai iszlám globalizálódásával kell szá-
molni;
– a terrorszervezetekhez kapcsolódó transz-
nacionális bűnözés fokozottan veszélyezteti 
az államok és a nemzetközi intézmények mű-
ködését;
– a terrorizmus közvetve politikai, gazdasági, 
migrációs, kereskedelmi és egészségügyi vál-
ságok kialakulásához vezet;
– a terrorista szervezetek zárt rendben működ-
nek, tagjainak toborzása konspirált körülmé-
nyek között zajlik, a kialakított sejtek és cso-
portok legtöbbször nem hierachikusak, hanem 
feladatfüggők, a fi nanszírozásuk konspirált, 
hír- és összeköttetési rendszerük korszerű és 
titkos;
– fokozódik a szélsőséges szervezetek és a 
terrorcsoportok összefogott tevékenysége;
– nő a veszélye annak, hogy a terrorizmust 
támogató országok és/vagy a terrorcsoportok 
birtokába tömegpusztító fegyverek és hordo-
zóeszközeik kerülhetnek;
– a következő 20 évben a legnagyobb veszélyt 
az al-Kaida- és a dzsihádcsoportok jelentik;
– a globális dzsihád nem jelent feltétlenül ter-
rorizmust (a dzsihád azért kezdődött, hogy 
megakadályozzák a nyugati kultúra terjedését, 
míg az al-Kaida a globális dzsihád ideológiai 
ernyője);
– az iszlám ideológusok az öngyilkos merény-
leteket a dzsihád részének tartják, s ezt a bosz-
szúra szomjazók tömegéhez fatvákkal juttatják 
el (fatwa-online.com);
– a nemzeti csoportok által irányított szélsőbal-
oldali és szélsőjobboldali terrorcsoportok egy-
aránt fenyegetést jelentenek brutális akcióikkal 
és társadalmi érzéketlenségükkel;

– a legtöbb terrorcsoport még nem képes ve-
gyi, biológiai vagy radiológiai eszközök kifej-
lesztésére, bár a szándék megvan részükről;
– a legtöbb terrorszervezet ma még nem ké-
pes nukleáris eszközök felhasználására;
– terrorista szervezetek megkísérelhetnek bio-
lógiai eszközöket alkalmazni (amit alátámaszt 
az al-Kaida afganisztáni laborjában 2002-ben 
talált biológiai anyag is);
– az európai muzulmánok általános problémá-
ja a gettósodás, az elidegenedés, a szegény-
ség, ami könnyen juttatja el őket a radikaliz-
mushoz;
– a terrorizmus Európa biztonságát fenyegető 
legsúlyosabb kihívás.

A terrorszervezetek leggyakrabban alkal-
mazott módszerei:
– kézifegyverek alkalmazása és bomba rob-
bantása,
– öngyilkos merényletek,
– túszejtés nyilvános kivégzéssel (a médianyil-
vánosság miatt),
– támadás a könnyen sebezhető célpontok, 
főleg civilek és a kritikus infrastruktúra ellen;
– házi készítésű, illetve rögtönzött robbanó-
eszközök (az al-Kaida egy sor szakirányú kézi-
könyvet is kiadott), rendkívül korszerű vezérlő 
és önindító eszközök alkalmazásával;
– az internet felhasználása korlátlan lehetősé-
get biztosít az eszmék terjesztéséhez, a sejtek 
és csoportok közötti kapcsolattartáshoz.

A TERRORIZMUS JELENLEGI HELYZETE

A terrorizmus képességeinek fejlődése mi-
nőségi ugrást mutat: széles, az összes konti-
nenst átfogó pénzügyi, biztosítási, logisztikai, 
szakmai, vezetési háttér, esetenként tetten 
érhető összefonódás az államok vezetésével 
vagy egyenesen beépülés azokba.

A terrorizmus elleni harc stratégiai szintű 
elemei:
 a kiváltó ok megszüntetése;
 a terroristaellenes erők növelése;
 a publicitás korlátozása; 
 terrorizmus elleni törvények alkotása;
 a terrorizmus elleni küzdelem kormányzati, 

nemzetközi szintű erőfeszítéseket, azok össze-
hangolását követeli!

A terrorizmus elleni harc hadműveleti szintű 
elemei:
 az állami „szereplők” és feladataik ponto-

sítása;
 a nemzeti döntéshozási rend törvényi újra-

szabályozása, majd kialakítása;
 az ellentevékenység irányítása a felkészítés 

és a végrehajtás időszakában;
A terrorizmus elleni harc azonnali, harcásza-

ti szintű elemei:
 a meglévő képességek számbavétele;
 a feladatba bevonható erők kijelölése;
 a doktrínákban, szabályzatokban a felada-

tok, követelmények megjelenítése;
 a kijelölt erők felkészítése;
 a riasztás-értesítés rendjének megterem-

tése.
A terrorizmus esetei Magyarországon
Rendszerváltás előtt: „Igazságos célért, az 

imperialista világ ellen küzdő személyek befo-
gadása!” Magyarországot semleges ország-
nak tekintették a külföldi terrorszervezetek. 

Rendszerváltástól: új kormányálláspont a 
terrorizmusról!

 Események:
 –1987: kolumbiai nagykövet elleni merénylet,
 –1991: a török nagykövet elleni merényletkí-
sérlet,
–1991: orosz zsidó emigránsok busza elleni 
támadás,
 –1998: csőbomba robbantása a földalattin.

A Magyar Honvédség lehetséges feladatai a 
terrorizmus elleni harcban 

Terrorakciók végrehajtásának megelőzése, 
megakadályozása, elhárítása során:
– egyes területek vagy objektumok fölött a lég-
tér védelmének fokozása;
– objektumok őrzés-védelmének megerősíté-
se;
– területek, útvonalak lezárása, ellenőrzése;
– közreműködés az érintett lakosság ellátásá-
ban, evakuálásában, életfeltételei biztosításá-
ban;
– segítségnyújtás a rendvédelmi szervek ré-
szére;
– harc a felderített terroristák ellen stb.

A GLOBÁLIS TERRORIZMUSINDEX (GTI) 
ÉRTÉKELÉSE 2013 TAVASZÁN 

Az egyik legelismertebb biztonságkutató 
intézet, az Institute for Economics and 
Peace3 rendszeres és globális kiterjesztésű 
elemzéseket végez a terrorizmusnak minősít-
hető erőszakos eseményekkel kapcsolatosan 
mind globális, mind regionális viszonylatban. 
Amikor egy-egy régió vagy ország biztonsági 
környezetének, állapotának helyzetét vizsgál-
juk, esetleg trendeket igyekszünk kimutatni, 
fontos ezeknek a minősítéseknek az ismerete, 
persze a kellő körültekintéssel használva az 
elemzések során a statisztikai számsorokat, 
hiszen azokat is – a szubjektivitást kizárni nem 
képes – emberek készítették!

Mit mutat s milyen következtetések vonha-
tók le a 2012-ben nyilvánosságra hozott4 glo-
bális terrorizmusmutatókból? Sokszor maguk 
a nemzetközi biztonsági és válságelemzők 
is meglepődnek, amikor egy-egy számsort 
meglátnak, avagy amikor egy-egy régió biz-
tonsági helyzetének értékelésekor a rangsort 
megtekintik. Az értékelési szempontok között 
meghatározó a terrorista támadások száma, 
a veszteségek mértéke, s a károkozás szintje. 

A fenti intézet helyzetjelentésének – 158 
országra kiterjedt vizsgálatok és elemzések 
alapján kialakult – GTI-országtáblázata azt 
mutatja, hogy a terrorista akciókkal leginkább 
veszélyeztetett országok listájának első helyein 
a súlyos háborúktól és válságoktól amúgy is 
terhelt országok találhatók.

Az első helyen Irak található, több mint 
ezerkétszáz terroreseménnyel egy év alatt, 
aminek következtében több mint ezerhétszá-
zan vesztették életüket és közel ötezren se-
besültek meg, s a terrorcselekmények közel 
hétszáz építményben okoztak súlyos károkat. 
Sajnos 2013 első negyedéve is ezt a tendenci-
át mutatja az arab lakosságrész szunnita–síita 
vallási konfl iktusaival, illetve az arab–kurd et-
nikai konfl iktussal az olajbevételek birtoklása 
körül. Ebbe a konfl iktustömegbe még határo-
zottan belejátszik az al-Kaida iraki szárnya5, 
véres terrorakciókkal (mint például 2013. ápri-
lis 6-án, amikor a terrorszervezet emberei ön-
gyilkos merényletben huszonöt embert meg-
öltek, hatvanat pedig megsebesítettek egy 
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iraki választási rendezvényen Baakúbában) 
igyekezve bizonyítani az iraki kormányzat és 
biztonsági szervezetei gyengeségét. A ’70-es 
években a perzsa Iránból az arab Irakba me-
nekült, Szaddám Huszein által is támogatott, 
sőt alkalmazott iráni ellenállókból álló, közel 
négy évtizeden át az USA által is terrorista 
szervezetnek minősített (az EU terroristalistá-
ján még mindig szereplő), többezres létszámú 
MEK-mudzsahedin harci különítmény meg-
oldatlan helyzete és sorsa is további gondok 
forrása: 2013. február 9-én rakétatámadás 
érte a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér mellett 
található MEK-tábort, melynek során 6 halott 
és több mint 40 sebesült jelezte a MEK-nek, 
hogy mára már nemkívánatos személyek a síi-
ta többségű iraki kormány számára. 

A második helyen az a Pakisztán található, 
amelynek megalakítása óta folyamatos létezési 
viszálya van szomszédaival, továbbá belső vál-
ságok feszítik a társadalom életét, egyre erősö-
dő szekuláris-vallási konfl iktusokkal, s a térség-
beli háborúk és válságok kihatásaival. A vizsgált 
egyéves időszakban több mint kilencszáz 
terroresemény történt, aminek következtében 
közel ezerötszázan vesztették életüket és kö-
zel kétezer-ötszázan sebesültek meg, mintegy 
ötszáz építmény rongálódott meg. Az Oszama 
bin Laden sikeres likvidálását követő hazai és 
nemzetközi válaszakciók vagy a Vazirisztánban 
megbúvó s onnan Afganisztánba akciózó 
tálibok tevékenysége sok fejtörést okoz az 
USA-val viszonylag stabil kapcsolatokra törek-
vő pakisztáni vezetésnek (ezzel is ellensúlyozva 
a konfl iktusokban Pakisztánnal szemben álló 
India orosz támogatottságát).

A harmadik helyen a több mint harminc 
éve folyamatosan zajló háborúkban álló 
Afganisztán található, közel négyszáz terror-
eseménnyel egy év alatt, aminek következté-
ben ezerháromszázan vesztették életüket és 
közel ezerkilencszázan sebesültek meg, mint-
egy százharminc építmény rongálódott meg. 
A több ezer éves törzsi kultúrára épült társa-
dalom belső konfl iktusai, a rendkívül bőséges 
etnikai sokszínűségből adódó dominancia 
kérdései, a regionális szomszédok érdekér-
vényesítéseinek következményei, a rendkívüli 
bevételeket hozó nemzetközi drogüzlet véres 
hatalma, a NATO-vezetésű ISAF-erők foko-
zatos létszámcsökkentéséből következő köz-
ponti kormányzati gyengülés vagy a tálibok 
hatalomba visszaeresztése 2014 után, ezek 
a tényezők minden héten kitermelik a maguk 
terrorista cselekményeit, a polgári lakosság 
kárára. Egy szamárra helyezett pokolgép rob-
bant fel 2013. április 5-én a kelet-afganisztáni 
Lagmán tartományban egy rendőrőrsnél, míg 
április 8-án egy autóbusz kilenc utasa meghalt 
és 22 megsebesült, miután a jármű egy házi 
készítésű robbanószerkezetre futott Vardak 

tartományban – mindkét esetben a tálib szél-
sőségeseket sejtik az akciók mögött. 

A negyedik helyen India található. Az itt 
elkövetett terrorcselekmények jellemzői sok-
ban hasonlítanak a Pakisztánban lezajlottak-
ra (a sok hasonlóság nem is véletlen, hiszen 
70 éve még egy közös területen fojtogatták 
az államhatalmat a belső és külső gondok, 
mígnem a vallási alapú országmegosztás és 
országalapítás mellett döntött a nemzetkö-
zösség, valós konfl iktusmegoldások nélkül). 
A fokozatosan növekvő lakosságszám, a nem 
bővülő élettér, az erőforrásokhoz való hozzá-
férés korlátozottsága, a középréteg fokozatos 
lemorzsolódása a mélyszegénységben élők 
csoportjába, a központi kormányzattal egyre 
elégedetlenebb társadalom, a szomszédokkal 
vívott több évtizedes háborúzás, továbbá az 
etnikai-vallási-gazdasági eredetű konfl iktusok 
előrejelzik a további terroreseményeket. 

Az ötödik helyen az a Jemen található, ahol 
egyre aktívabb az arab-félszigeti al-Kaida, 
ahol Saleh elnök hatalomból történő 2012. 
évi eltávolítása semmit sem oldott meg, ahol 
viszont egyre határozottabb az USA katonai 
jelenléte és regionális akciózása, így valószí-
nűsítve a továbbiakban is a terroresemények 
növekvő számát. 

A hatodik helyet elfoglaló Szomália az el-
múlt években állt már rosszabb mutatókkal 
„előkelőbb” helyen is. Vitatott megítélésű a 
nemzetközi béketeremtő erők sikere: ugyan 
hogyan is minősíthető sikeresnek az az 
AMISOM-tevékenység, amely nem képes az 
ország területét egyetlen napig sem ellenőrzés 
alatt tartani, nem képes segíteni a humanitá-
rius segélyek menekülttáborokba történő el-
juttatásában, nem képes a gyermekek jelenét 
és jövőjét egy picit is javítani. Az al-Shabaab 
terrorista csoport tulajdonképpen kihasználja 
a központi kormányzás gyengeségét, meg-
osztottságát, s ami erre a régióra is alapvető 
minősítés, a korrupció mérhetetlen szintje mi-
atti társadalmi elégedetlenséget. A 2012-ben 
beiktatott kormány próbálja megszilárdítani 
hatalmát; vidéken több körzet még mindig a 
radikális iszlamisták ellenőrzése alatt áll.

A lista hetedik helyén az a Nigéria áll, amely 
a Boko Haram szélsőséges iszlamista szerve-
zetnek köszönhetően szerepelt már az „afrikai 
ötök” korábbi bemutatásakor is. Nigéria sze-
repe és jelentősége nem hagyható fi gyelmen 
kívül Mali válságának elemzésekor, s persze 
a francia kiemelt nemzeti érdekek afrikai fel-
sorolásakor (a francia nukleáris potenciálhoz 
szükséges urán biztosítása) sem. Nigériában 
2009 óta csaknem háromezer ember esett ál-
dozatul a Boko Haram iszlamista csoport és a 
rendfenntartó erők közötti véres összecsapá-
soknak, illetve a szélsőségesek akcióinak. A 
mali konfl iktus kirobbanásakor Nigéria csapa-

tokkal sietett Bamako segítségére, s ez újabb 
erőszakhullámot robbantott ki az országban. 

A kilencedik helyen Oroszország találha-
tó. A valamikori szuperhatalom Szovjetunió 
felbomlása, a gorbacsovi peresztrojka nega-
tív következményei – többek között például a 
minden tagállamnak, autonóm területnek, et-
nikumnak a vélt és valós történelmi sérelme-
ik szabad számonkérése – a mai napig nem 
szűnő terrorista cselekményeket generáltak 
Oroszország nagyvárosaiban, vagy a kau-
kázusi régióban (Dagesztán, Csecsenföld). 
Észak-Oszétiában vagy Groznijban minden-
naposak a központi biztonsági szervek elleni 
terrorakciók, amelyek súlyos veszteségeket 
okoztak a polgári lakosságnak is. Egy év alatt 
182 terrorcselekmény történt Oroszországban, 
159-en vesztették életüket az akciókban, 431 
fő sebesült meg s 66 létesítmény esett a terror-
akciók áldozatául.

A lista tizenegyedik helyén az a muszlim 
arab Szudán található, amely esetében a ke-
resztény, illetve törzsi vallásokat követő őslakos 
feketék lakta Dél-Szudán 2011. évi önállóvá és 
ENSZ-tagállammá válása sem oldotta meg a 
szudániak etnikai-vallási-gazdasági-szociális 
konfl iktusait. Az olajból, majd az olajvezeté-
kekből származó bevételek feletti véres harcok 
most újabb konfl iktusforrással egészültek ki: a 
2013. februári hírszerzői jelentésekből tudha-
tó, hogy Mali északkeleti részéből Szudánba 
menekültek a szélsőséges iszlamista fegyve-
res csoportok. Szudán belső konfl iktusai nem 
nélkülözik a korrupciót, a tartósan uralkodó, de 
nemzetközi elfogatóparancsokkal is „büszkél-
kedő” vezetőket, az Afrika szarva régióból be-
gyűrűző al-Shabaab harcosokat, vagy éppen 
a Közép-Afrikát ma jellemző válságok, konfl ik-
tusok és háborúk hatásait.

A tizennegyedik helyen az a Szíria áll, 
amelyről a korábbi elemzésekben már volt 
részletesen szó; ugyanakkor a központi kor-
mányzat és az ellenállók szembenállásán és 
a polgári lakosságnak súlyos veszteségeket 
okozó háborúján túl kikerülhetetlen a kurd kér-
désre irányítani a fi gyelmet! A Törökországban, 
Irakban, Iránban és Szíriában élő, közel 25-30 
milliós népességi adattal rendelkező kurdok 
számára jókor jött a szíriai konfl iktus, s a hely-
zeti előnyüket gyorsan ki is használták auto-
nómiát követelve. Amikor Irakban szolgáltam 
2003–2004 időszakában, rendszeresen lehe-
tőségem volt – hivatalos minőségben – sze-
mélyesen találkozni a havi felsővezetői érte-
kezleten az iraki kurdok markáns képviselőivel 
is, így Jalal Talabanival vagy a Barzani-család 
vezető tagjaival. Nyugodt, de határozott ál-
lásfoglalásuk az iraki olajbevételek leosztása 
kapcsán, valamint a biztonsági szolgálatuk-
ként ismert Peshmerga-erők háttérben való 
megjelenése már akkor jelezte számomra: az 
USA-erők vezette nemzetközi csapatok távo-
zása után (ez 2011. december 31-ével megtör-
tént) az arab lakosság síita–szunnita véres val-
lási háborúján túl kiújulhat az arab–kurd etnikai 
konfl iktus, majd egyre gyakoribbak lesznek a 
terrorcselekmények a kurdok autonómiájának 
kiharcolásáért, s persze a kurd álom, a négy 
országban szétszórt 25 milliós kurd népesség 
önálló államának megteremtéséért. Ezek az 
események és a kurdok egyre gyakoribb akci-
ói, például Törökországban vagy éppen Szíria 
északkeleti részén, csak növelik Szíria véres 

A terrorista szervezetek negyedik típusa             Vallási alapú terrorizmus

A terrorista szervezetek harmadik típusa             A terror alkalmazása ideológiai céllal
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napjait. S ha ehhez hozzátesszük, hogy bizo-
nyítottan jelen vannak Szíriában az al-Kaida 
nemzetközi terrorszervezet zsoldos harcosai, 
látható az ok, amiért a nemzetközi biztonsági 
szervezetek összehangolt lépése késik.

A lista tizenhetedik helyén az az Irán ta-
lálható, ahol az elmúlt időszak terrorista cse-
lekményeinek szervezői és végrehajtói között 
sokan Izrael titkosszolgálatait vagy éppen a 
perzsa Iránnal egyre keményebben fellépni kí-
vánó (de az ehhez szükséges komplex katonai 
hadműveleti képességgel nem rendelkező!) 
arab államokat sejtik.

A lista huszadik helyén Izrael található, 
amely a Hamasszal és a Hezbollahhal vívja 
gyakran nem is fi nom akcióit; az Izrael nagy-
városaiban, telepesi régióiban, illetve a Gázai 
övezetben történt terrorcselekmények elköve-
tésével, valamint a polgári lakosságnak oko-
zott szenvedések okozásával a fenti szerveze-
tek egymást vádolják.

A negyvenharmadik helyen az a Mali talál-
ható, ahol 2012 januárjától a tuareg szepara-
tista lázadók, valamint a velük egy ideig még 
„szövetséges” al-Kaida nemzetközi terrorháló-
zat harcosai és a radikális szélsőséges fegy-
veres iszlamisták követtek el terrorcselekmé-
nyeket a központi kormányzat, a hadsereg és 
a lakosság ellen, vagy éppen a saria-jogrend 
bevezetése eredményeképpen brutális eljárást 
alkalmaztak a polgári lakossággal szemben. 
2012 márciusában a fővárosban, Bamakóban 
államcsínnyel leváltották az elnököt, Amadou 
Toumani Tourét. A puccs az iszlamistáknak 
kedvezett leginkább, akik kiszorították a ha-
talomból a tuarageket. A Mali területének 
kétharmadát kitevő északi részek áprilisra 
három radikális iszlamista csoport, az Iszlám 
Maghreb al-Kaidája (AQMI), az Anszár ad-Dín 
nevű szélsőséges szervezet és a Mozgalom a 
Nyugat-afrikai Dzsihád Egységéért (MUJAO) 
irányítása alá kerültek. Az azóta tartó harcok és 
terrorcselekmények intenzitása, illetve száma 
a 2013. januári francia intervenció következté-
ben, valamint a nemzetközi erősödő összefo-
gás hatására (ebbe beleértem a MISMA afrikai 
békekikényszerítő erőket és 2013. áprilistól az 
EU kiképzőit, közöttük a Magyar Honvédség 
katonáit is) egyre csökken, de mivel ilyen ese-
tekben előbb-utóbb megkezdődik az aszim-
metrikus hadviselés is, várható a terrorakciók 
számának újbóli emelkedése. 

A GTI-lista elemzésekor láthatjuk, hogy 
éves szinten az összes terrorcselekmény 30%-
át Irakban követték el, s ha az iraki adatokhoz 
hozzászámítjuk a második és harmadik helyen 
lévő Pakisztán és Afganisztán számadatait, azt 
kapjuk, hogy bizony ezen három országban tör-
tént meg a terroresemények több mint 50%-a!

2001. szeptember 11. óta a terrorcselek-
mények száma évente megnégyszereződött, 
s ebben a leginkább érintett országok kö-
zött található Irak, Pakisztán és Afganisztán. 
Ugyanakkor a terrorcselekményekben 
elhalálozottak száma a 2007. évi csúcshoz (az 
iraki konfl iktus forráspontja) képest is jelentő-
sen csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt öt 
évben mintegy 23%-kal csökkent a terrorcse-
lekmények halálos áldozatainak száma. 

Irak, Pakisztán, Afganisztán, India és 
Jemen a különböző „veszteség-szempontok” 
szerint egyaránt a terrorizmus által legveszé-
lyeztetettebb országok között volt található. 

Irak vonatkozásában a terrorcselekmé-
nyeknek minősített esetek számadatainak 
elemzése azt mutatja, hogy 2001. szeptember 
11. után – egészen a 2003. márciusi, USA-
vezetésű intervenció kezdetéig – a terrorista 
aktivitás az országban a 2000 előtti szintre 
csökkent, majd azt követően, különösen 2003. 
május 1-je után, drámaian emelkedett a már 
említett 2007. évi csúcsig. 

Afganisztánban és Pakisztánban azt köve-
tően nőtt meg a terrorcselekmények száma, 
amikor Irakban 2008-ra eldőlt a küzdelem az 
USA-vezetésű, NATO-támogatottságú nem-
zetközi erők (és a velük együttműködő iraki 
kormányzat, fegyveres erők) javára a nemzet-
közi terrorista csoportokkal szemben, s utób-
biak elhagyták Irakot, áttelepülve leginkább 
Pakisztán északnyugati és Afganisztán délke-
leti régióiba. 

Az elmúlt évtized egyik legmarkánsabban 
jelentkező sajnálatos fejleménye volt, ahogyan 
a terrorista szervezetek „rátaláltak” a korábban 
csak a szervezett bűnözés által alkalmazott el-
járásokra: az al-Kaida tagjai bankokat rabol-
tak ki Irakban, a tálibok váltságdíjat követeltek 
Afganisztánban a túszaikért cserébe, az Afrika 
szarva régióban tevékenykedő al-Shaabab 
pedig folyamatosan pénzmosással is foglal-
kozik Szomáliában. Az eredmény: a terrorista 
szervezetek és a szervezett bűnözés egymás-
ra találása, amint arra közelmúltbeli példa volt 
az Algériában lévő gáztelep munkásainak tú-
szul ejtése és váltságdíj követelése. 

Érdekes emlékezni Oszama bin Ladennek 
az AQIM-tagok felé a túszejtés és a csempé-
szés beszüntetésére irányuló követelésére, mi-
vel tartott attól, hogy a bűnözési akcióik letérítik 
az al-Kaida tagokat ideológiai küldetésükről. 
Amint látható a történésekből, az AQIM-tagok 
bin Laden halála óta egyre nagyobb számban 
követnek el köztörvényes bűncselekményeket 
Észak-Afrikában. 

Ugyancsak sajnálatos tény, hogy Moammar 
Kadhafi  uralmának bukása óta Líbia gyakorla-
tilag ellenőrizetlen fegyverbazárként/fegyver-
raktárként működik a világ terroristái számá-
ra. Az USA volt külügyminiszterének, Hillary 
Clintonnak a szenátus előtt tett nyilatkozatá-
ban nem is titkoltan tényként szerepelt, hogy 
az algériai gáztelep elleni támadásnál használt 
fegyverek Líbiából származtak. 

A kiberterrorizmusról 

A terroristák a globalizációs fejlesztések, a 
gyors műszaki fejlődés révén és a korszerű 
technológiának köszönhetően számos új lehe-
tőséghez jutottak. Az információs forradalom 
széles körű lehetőségeket teremtett a modern 
társadalom számára. Sajnálatos, hogy egyide-
jűleg rendkívül sebezhetővé tette az informati-
kai és a számítógépes rendszerek működését. 

A globális internethálózat biztosítja azt is, 
hogy a terroristák információkhoz jussanak a 
lehetséges célpontokról, megbénítsák azok 
külső kommunikációját (azon át a belső kom-
munikációt támadják), behatoljanak belső 
elektronikai-informatikai csatornákba, átve-
gyék az irányítást a vezérlő- és ellenőrző rend-
szerek felett. A kiberterrorizmusban nincsenek 
országhatárok. 

A nemzetközi biztonsági elemzések szerint 
az olyan szervezetek, mint az al-Kaida vagy a 
Hezbollah, jól képzett informatikusokat alkal-

maznak.  Az elektronikus dzsihád magában 
foglalja: a számítógépes rendszerekbe történő 
behatolást; a számítógépes rendszerek rom-
bolását; az interneten keresztül történő vallási 
propagandát; a kibertevékenységet; interaktív 
párbeszédet. 

Az interneten végrehajtott kibertámadások 
és a kibernetikai kémkedés megelőzte a ter-
rorizmust az Egyesült Államokat fenyegető 
kockázatok toplistáján, ez olvasható a CIA 
2012. évi, 2013. március 20-án nyilvánosság-
ra hozott értékelésében. 2013. március 22-én 
Dél-Koreát kibertámadás érte. Kérdés: Kína, 
Észak-Korea vagy egy harmadik fél állt a tá-
madások mögött? 2013. április 4-én pedig 
hackerek támadták meg az észak-koreai re-
zsim hivatalos honlapját. Válasz volt a márci-
usi támadásra? A közlemények arról szóltak, 
hogy az Anonymous hackercsoport6 bénítot-
ta meg az észak-koreai rezsim hivatalos infor-
mációs honlapját. A Kínából működtetett por-
tál több profi lja is a hackerek áldozatául esett. 
És még vége sem volt márciusnak, amikor 
az internet történelmének eddigi legnagyobb 
túlterheléses támadása indult meg a levélsze-
mét elleni küzdelem egyik legfontosabb alak-
ja, a londoni és genfi  székhelyű Spamhaus 
nonprofi t szervezet ellen. Gyakorlatilag le-
hetetlen a megbízóra rábizonyítani, hogy ő 
indította a támadást. A Spamhaus szóvivője 
szerint a szervezet 80 szerverét és a mögöt-
tük levő DNS-infrastruktúrát érő túlterheléses 
támadás időnként eléri a 300 gigabites sáv-
szélességet is. 
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1 GTI: Global Terrorism Index – globális ter-
rorizmusmutató
2 Észak-Korea vezetője 2013 áprilisában 
nyíltan beszélt az USA elleni nukleáris csa-
pásokról, valamint javasolta a Dél-Koreában 
lévő diplomáciai testületek távozását az or-
szágból, a közelgő háborúra utalva. 
3 Ausztrál és USA-alapítású, biztonsági kuta-
tásokkal foglalkozó, független intézet.
4 www.economicsandpeace.org/gti (Letöl-
tés: 2013. január 11.)
5 al-Qaida in Iraq
6 Anonymous hackercsoport: Az Anony-
mousnak az elmúlt évek során sikerült meg-
ismertetniük magukat a világ szinte összes 
nagyobb cégével és hatóságával. Olyan kis 
„csínytevések” fűződnek a nevükhöz, mint 
az FBI és a Sony elleni sikeres támadás, 
vagy az internetes gyerekpornó-hálózatok 
lebuktatása. Az Anonymus mint nemzetkö-
zi csoportosulás kisebb sejtekből áll, de ez 
nem gátolja azt, hogy akció esetén össze-
dolgozzanak. 
7 Az Európai Unió tagállamainak és külső 
partnereinek együttműködése alapján az 
EUROPOL (European Police Offi ce – Eu-
rópai Rendőri Iroda) elemzői és szakértői 
évente összeállítják az EU terrorizmus- és 
helyzet/trend-jelentését. A 2012. évi jelen-
tés (TE-SAT 2012) 44 oldalon ismerteti az 
EUROPOL – terrorizmussal kapcsolatos 
– főbb helyzetmegítélését, az EU-t 2011-
ben érintő terrorcselekmények adatait és 
minősítéseit, külön kitérve a vallási, az et-
nikai, a szeparatista, a szélsőséges bal- és 
jobboldali és az anarchista alapú csoportos, 
valamint az egyéni végrehajtású terrorcse-
lekmények ismertetésére, a trendekre és a 
terrorizmus területén a közeljövőben várható 
fejleményekre. A jelentés része az a hat szí-
nes melléklet is, amelyeken vizuálisan is jól 
láthatóak a statisztikai adatokból levonható 
következtetések, különböző szempontok és 
összefüggések szerint. Az EU közvetlenül 
a 2004. március 11-i madridi, majd a 2005. 
július 7-i londoni terrorcselekményeket kö-
vetően 2005-ben döntött a terrorizmus elle-
ni európai akciótervről, a terrorizmus elleni 
stratégia kidolgozásáról, továbbá az ún. há-
gai program elkészítéséről. Az EU a terroriz-
mus elleni küzdelemben fontos elemként te-
kint a megelőzésre, az új tendenciák időbeni 
megismerésére, a védekezésre, a korszerű 
eljárások (pl. a biometrikus azonosítók) 
széles körű alkalmazására, az üldözésre, a 
válaszadásra, a kölcsönös információáram-
lásra is épülő stratégiai rendszerre.
Az USA-ban a belbiztonsági minisztériumon 
kívül a terrorizmus elleni küzdelem fő szer-
vezeti felelőse az FBI (Federal Bureau of 
Investigation – Szövetségi Nyomozó Iroda), 
amelynek terrorizmussal kapcsolatos webol-
dalán (www.fbi.gov/about-us/investigate/
terrorism) részletes anyag olvasható külön-
böző állandó és ideiglenes munkacsoportja-
iról, a célprogramokról, a terrorelhárítás főbb 
feladatcsoportjairól, a globális veszélyek 
2013. évi értékeléséről, a terroristák által al-
kalmazott főbb eljárásokról és eszközökről, 
a nemzetközi és államokbeli terrorista cso-
portokról, s a megelőzés lehetséges és java-
solt formáiról is. 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(NATO), amelyet immár több mint 60 évvel 
ezelőtt hoztak létre megálmodói, jelentős sze-
repet töltött be a 20. század második felének 
és a 21. század első évtizedének történetében. 
A Szövetség úgy vált 64 év elteltével a Föld 
legsikeresebb biztonsági közösségévé, hogy 
számtalan kihívással és mérhetetlen mennyi-
ségű változással dacolva kellett talpon ma-
radnia, számos politikai és katonai kihívásra 
kellett választ adnia. 

A Szovjetunió erejével szembeni egyen-
súlyozás jellemezte a Szövetség első négy 
évtizedét, amelyet a vasfüggöny lebontása 
után az ún. „unipoláris” világ követett azzal a 
kihívással, hogy a tagállamok találják meg a 
Szövetség identitását, szerepét az új világban. 
Az Egyesült Államok ellen váratlanul bekövet-
kező terrorista támadás fordulatot hozott a 
Szövetség életében; az elmúlt bő évtizedet a 
terrorizmus elleni harc, az új biztonsági kihívá-
sok elleni küzdelem jellemezte. 

Ez az éra is véget érni látszik azonban a 
2014-re tervezett kivonulással Afganisztánból 
– a Szövetség ismét jelentősebb művelet, fel-
adat nélkül marad. A NATO életével foglalkozó 
irodalom döntő többsége két irányból közelíti 
meg ezt a témát: vagy történelmi betekintést 
nyújt a Szövetség múltjába, vagy a katonai 
műveletek, illetve képességek részletes hátte-
rét vizsgálja. 

Ezzel szemben jóval kevesebb fi gyelmet 
kap a politikai stratégiai előretekintés víziója és 
az abból eredő katonai következtetések levo-
nása. Ugyanakkor a nemzetközi biztonságot 
veszélyeztető erők és tényezők napjainkban is 
léteznek, legfeljebb változó intenzitással fejtik 
ki hatásukat. Ez az „ismeretlenségi tényező” 
jelentős kihívás elé állítja mind a politikai stra-
tégia megfogalmazásáért felelős szakembere-
ket, mind pedig a katonai stratégiai tervezőket. 

A NATO-val foglalkozó irodalom arra a 
tényre is rávilágít, hogy a Szövetség már több 
stratégiai kereszteződésen áthajtott. Az új 
kihívásoknak való megfelelés mindig is fog-
lalkoztatta a Szövetség vezető testületeit és 
meghatározó személyiségeit. A tagállamok 
állam- és kormányfői 1990-es csúcstalálkozó-
jukon például deklarálták: a „Szövetség a vál-
tozás motorja”1; vagy ahogy Manfred Wörner 

1992-ben kifejezte: „egy olyan Szövetségnek, 
mint a miénk folyamatosan adaptálódnia kell, 
ha túl akar élni.”2 

Mindezek alapján egy koncepció tűnik ál-
landónak: a változás. A világ folyamatos válto-
zásban van körülöttünk, amelynek mélyreható 
hatásai lesznek a NATO-ra nézve is. Emellett a 
globalizáció oly mértékben kitágította a straté-
giai környezetet, hogy nem elegendő pusztán 
az euroatlanti régió földrajzilag behatárolt te-
rületére fókuszálni a biztonság szavatolásának 
tervezése során. 

Tovább nehezíti a döntéshozók feladatát a 
„biztonság” koncepciójának radikális változá-
sa, az erőegyensúly nyugatról keletre tolódá-
sa, valamint a hagyományostól eltérő kihívá-
sok felbukkanása. Ezen tényezők forradalmi 
változásokat sürgetnek, ugyanakkor, ahogy 
azt Ian Hacking kifejezte, „a forradalmak tönk-
reteszik a kontinuitást.”3

Mindezek a dilemmák felvetik azt a kérdést, 
hogy milyen NATO, milyen katonai képességek 
szükségeltetnek ahhoz, hogy az előre nehezen 
megjósolható kihívásokra megfelelő választ 
tudjon adni az a Szövetség, amely több vihart 
megért, mint bármely más szervezet. Emellett 
az is felmerül, hogy milyen elvárásoknak kell a 
Szövetségnek megfelelnie azokban a tagálla-
mokban, ahol a biztonsági kihívás eltávolodni 
látszik a hagyományos katonai kihívásoktól.

KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGOK : 
A DINAMIKUSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZET

Ezen írás keretei nem biztosítanak lehetőséget 
arra, hogy valamennyi, a jelen korban és a köz-
eljövőben fenyegető biztonsági kihívást rész-
letesen bemutassunk, így a vizsgálat tárgyát 
leszűkítettük a legfontosabb kihívásokra, ame-
lyek közül talán az egyik legkiemelkedőbb, a 
katonai területet leginkább érintő kihívás az 
aszimmetrikus hadviselést alkalmazó4 gerilla-
hadviselés5, valamint a szemben álló félnél 
egyre inkább megjelenő gerilla-gondolkodás-
mód előtérbe kerülése. 

Véleményünk szerint a történelem során 
számtalanszor bizonyítást nyert az a tény, 
hogy nem a létszámbeli fölény, nem is az al-
kalmazott fegyverrendszerek minőségbeli 
különbsége dönti el egy összecsapás kimene-

Dr. Porkoláb Imre ezredes–
Szőnyegi János ezredes:

NATO-MEGÚJULÁS, VAGY VISSZA 
A GYÖKEREKHEZ?

„Van, aki azt mondja, hogy már nincs szükségünk a NATO-ra, mert 
nincs a biztonságunkra leselkedő potenciális veszély. Én azt állítom, 

hogy nincs ránk leselkedő veszély, mert van NATO.”
Bill Clinton elnök, a West Point Katonai Akadémián a végzősöknek 

elmondott beszédéből (1997)
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telét, hanem annak képessége, hogy mekkora 
előrelátással rendelkezik valaki, hogyan képes 
mentálisan megnyerni az összeütközést, és 
proaktív hozzáállással, innovatív módon felké-
szülni a jövőre.

Dinamikusan változó környezet alatt azt 
értjük, hogy a biztonságra veszélyt jelentő új 
kihívások megjelenésével a 21. században 
olyan újfajta környezeti hatásokkal kell szem-
benéznünk, amelyek egy-két évtizeddel ez-
előtt még nem jelentettek veszélyt a döntés-
hozók számára. A katonai összetevők közül a 
legveszélyesebb egyértelműen a gerillaharc 
és a terrorizmus felerősödése. Ezek olyan 
aszimmetrikus konfl iktusok kialakulásához ve-
zethetnek, amelyek egy adott állam társadalmi 
berendezkedését gyökeresen megváltoztat-
hatják és ezáltal megteremtik a polgárháború, 
az anarchia lehetőségét. A NATO-tagországok 
legutóbbi konfl iktusait vizsgálva6 szinte min-
den esetben aszimmetrikus összecsapás so-
rán kellett alkalmazni az erőket.

A gazdasági élet területén a környezeti 
változások nyomán bekövetkezett kihívásokat 
Thomas L. Friedman7 foglalta össze. Friedman 
könyvében tíz különösen fontos kihívásról tesz 
említést. Felhívja a fi gyelmet arra, hogy a tripla 
konvergencia eredményeképpen – úgy 2000 
tájékán, a korábban bemutatott kihívások és 
azok egymással való kölcsönhatása nyomán – 
egy megváltozott világ jött létre, amely teljesen 
új környezetet teremtett a nemzetek számára. 
Ennek következményeként mind a nemzetálla-
mok, mind a nagyvállalatok másképp kezdtek 
el viselkedni, és a szabályok átformálása mind 
a mai napig folyamatban van. A konvergencia 
második tényezőjeként, az új horizontális kap-
csolatok eredményeképpen, kiegyenlítődtek 
bizonyos folyamatok. Végül a harmadik össze-
tevő: éppen akkor, amikor ez a kiegyenlítődés 
bekövetkezett, világméretű térnyerés indult be, 
és több milliárd kínai, indiai vette fel a versenyt 
a fejlett nyugati gazdasággal. A versenyhely-
zetben egyesek együttműködtek, mások pe-
dig klasszikus versenypozíciókat alakítottak ki.

A jövőbeni képességfejlesztések szem-
pontjából a környezet változásainak és az új 
típusú kihívásoknak az ismerete elengedhetet-
lenül fontos, hiszen ezek befolyásolják legin-
kább a vezetői magatartást és döntéshozatalt 
a megváltozott helyzetben, amely pedig alap-
vetően határozza meg, hogy mely nemzetek 
milyen képességekre helyeznek majd hang-
súlyt a jövőben. 

A biztonságpolitikai környezet elemzésé-
vel, valamint a NATO- és EU-tagságból adódó 
kötelezettségvállalásokkal összefüggésben 
érdemes tehát – a nemzeti érdekek tükrében – 
folyamatosan nyomon követni a közeljövőben 
várható biztonságpolitikai jellegű kihívásokat. 
A vizsgálat szempontjából a politikai és kato-
nai vezetők a következő kérdésekre keresik a 
választ:

1. Melyek a biztonsági környezetből adódó 
várható főbb biztonságpolitikai kihívások a jö-
vőben?

2. Milyen hatásuk lehet ezeknek az új biz-
tonságpolitikai kihívásoknak a műveletekre?

3. Milyen képességeket kell a haderőnek 
fejlesztenie ahhoz, hogy ezekben a művele-
tekben sikeresen helytálljon?

A 21. század eleje számos komoly kihívást 
intéz a fejlett demokráciákhoz. A felsorolás-

ban szerepelnek olyan kiemelt, megdöb-
bentő események, mint a 2001. szeptemberi 
terrortámadás az Egyesült Államok ellen, de 
gondolhatunk a 2006-os „karikatúraháborút” 
követő zavargásokra Franciaországban vagy 
a folyamatos veszélyforrást jelentő szokat-
lan időjárási körülményekből fakadó árvizek 
és hurrikánok által okozott pusztításra. Az 
emberiség jelenlegi életvitele, a több helyen 
tapasztalható pazarló életmód előrevetíti azt 
is, hogy bolygónk kulcsfontosságú ásványkin-
cseinek jelentős részét hamarosan kimerítjük, 
és a környezet állapotának további romlása az 
eddigieknél is pusztítóbb globális természeti 
katasztrófákkal fenyeget. A jelenlegi migrációs 
problémák, a lélekszám további növekedése 
és koncentrációja a fejlett ipari körzetekben és 
nagyvárosokban további biztonsági kihíváso-
kat jelent. Mindezek a kihívások folyamatosan 
változnak, és hatással vannak a katonai alaku-
latok alkalmazásának jellegére is. 

Ugyanakkor a közelmúltban új fenyegeté-
sek és kihívások jelentek meg, amelyekre csak 
nemzeti erőfeszítéseinket összehangoló kor-
mányzati fellépéssel, képességeink tudatos 
fejlesztésével és rugalmas alkalmazásával, 
valamint széles körű nemzetközi együttmű-
ködéssel lehetséges hatékony választ adni.8 
A biztonság átfogó értelmezésével párhuza-
mosan bővült a biztonsági kockázatok köre 
is. A biztonságpolitikában a hagyományos 
nemzetállami szereplők mellett egyre nagyobb 
szerephez jutnak az ún. nem állami szereplők, 
mint a nemzetközi szervezetek, multinacionális 
vállalatok, nem kormányzati szervezetek, illet-
ve sajnos sok esetben a nemzetközi bűnözői 
és terrorista csoportok is. 

Az átrendeződő nemzetközi rendszer sajá-
tossága, hogy abban egyszerre vannak jelen a 
hagyományos biztonsági kockázatok és az új, 
gyakran globális megjelenésű vagy kiterjedé-
sű fenyegetések. Az új típusú fenyegetések és 
kihívások változatosabbak, kevésbé láthatóak 
és jelezhetőek előre. 

Jellemző tendencia a külső és belső kocká-
zati tényezők közötti határvonal elmosódása. 
A kockázati tényezők globális, regionális és 
belső szinten, de általában nem egymástól el-
különülten, hanem egyszerre és egymást erő-
sítve jelentkeznek. A globális kihívások között 
szerepelnek: nemzetközi terrorizmus és a ge-
rillaharc; tömegpusztító fegyverek elterjedése; 
instabil régiók és működésképtelen államok 
által jelentkező kihívások; illegális migráció; 
gazdasági instabilitás; információs társada-
lom kihívásai; globális természeti, civilizációs 
és egyéb veszélyforrások.

Írásunk azt kívánja hangsúlyozni: nem vélet-
len az ACT9-nél beindult gondolkodás, hiszen a 
Szövetséges Átalakítási Parancsnokság mindig 
is arra volt hivatott, hogy előre gondolkozzon és 
felmérje az előttünk álló veszélyeket. 

ELŐREMENEKÜLÉS A JÖVŐBE: KUTATÓMUNKA 
AZ ACT-NÉL

A nemzetközi környezetben bekövetkezett vál-
tozások, az egyre erősödő versenyhelyzet új 
típusú szemlélet bevezetését követeli meg a 
döntéshozatalban és a feladatok tervezésé-
ben. A hagyományosan szakmai ismereteken 
alapuló menedzsment-folyamatok az utóbbi 
években folytatott kutatások szerint nem biz-

tosítanak elégséges versenyelőnyt; az üzleti 
életben is felismerték, hogy adaptív vezetésre 
és az új típusú kihívások időbeni felmérésére 
van szükség. Erre vállalkozott a Szövetség át-
alakítási parancsnoksága is, amikor egyik fő 
célkitűzéseként a jövőbeni kihívások hatékony 
feltérképezését jelölte meg annak érdekében, 
hogy kellő előrelátással javaslatokat fogalmaz-
hasson meg a tagországok részére képesség-
fejlesztési irányaikat illetően.

Az ACT-nél folyó kutatómunka elsősorban 
arra keresi a választ, hogy milyen kihívások 
jellemzőek a jelen kor, illetve a közeljövő biz-
tonságpolitikai, valamint gazdasági környe-
zetében, és ezen kihívások közül melyek be-
folyásolják döntően a NATO-haderő műveleti 
képességeinek kialakítását?

Az új típusú kihívások, a gazdasági válság 
okozta erőforrás-csökkenés egyre nagyobb 
terhet ró a NATO-tagországok politikai és ka-
tonai vezetésére, és az ezek mentén kialakuló 
pszichés, illetve fi zikai terhelés megköveteli a 
vezetők részéről a rugalmasságot, a váratlan 
helyzetekre való gyors és hatékony reaktivitást 
és ugyanezen környezetben a proaktivitást. 
Azok a szervezetek, amelyeknek vezetői képe-
sek az ad hoc helyzeteket gyors reakcióidővel, 
minimális kockázattal és maximális hatékony-
sággal kezelni, és ezen kompetenciáik men-
tén szocializálják csapatukat, versenyelőnyre 
tesznek szert másokkal szemben. 

A katonai szervezetek működése is hason-
ló igények mentén történik, mint amit napja-
ink üzleti szférája is megkíván. A gazdasági, 
biztonságpolitikai és nem utolsósorban me-
nedzsment-ismeretekkel és vezetői tulajdon-
ságokkal felruházott vezetői réteg nyilvánvaló-
an támogatja a gyorsan változó környezetben 
a jövő kihívásait feltérképező kutatásokat. 

A tét viszont óriási: képes-e a transzatlanti 
szövetség megújulni és az afganisztáni kivo-
nulást követően a reagálóképességét meg-
őrizve felkészülni a jövőbeni kihívásokra, vagy 
esetleg egy másik utat választva visszatér a 
gyökerekhez?

MUNKAFOLYAMAT: A NATO MEGÚJULÁSA

Az ACT felismerte a chicagói csúcstalálkozót 
követően megfogalmazott azon kritikát, mi-
szerint a Szövetség még mindig csak a jelen 
kihívásaival foglalkozik és nincs olyan eljárási 
módszere, amellyel a hosszú távú tervezést, 
képességfejlesztést és transzformációt haté-
konyan segítené. A védelmi tervezési folyamat 
ezért felelős fejezetei10 sem foglalkoznak kielé-
gítően a hosszú távú kitekintéssel. A Katonai 
Bizottság által a chicagói csúcstalálkozó után 
kiadott feladatszabás ad útmutatást arra, hogy 
az ACT végezzen el egy, a jövő biztonságpoli-
tikai környezetét vizsgáló elemzést. 

A projekt első fázisa egy ún. stratégiai elő-
retekintő elemzés11 lett, amelynek célja annak 
vizsgálata, hogy fog kinézni a biztonságpoli-
tikai környezet 2030-ban. A cél nem az, hogy 
minden eddig létezőtől különböző, új elemzést 
tegyen az asztalra a parancsnokság, hanem 
az, hogy a nemzetek, a különböző tudomá-
nyos intézetek, nemzetközi szervezetek által 
már beazonosított kihívásokat összegezze. 

Ennek érdekében három szakértői szintű 
konferenciát rendeztek 2012-ben. Az első ren-
dezvény Brüsszelben volt október 24–25-én 
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azzal a céllal, hogy a résztvevők megvitassák 
a globális biztonságpolitikai kihívásokat és be-
azonosítsák a leginkább várható veszélyeket. 
Ennek megfelelően a konferencia címe A glo-
bális biztonságpolitika 203012 lett. Ezt követte 
három héttel később, a november 13–14-én 
Budapesten megrendezett munkaműhely, 
amely már a brüsszeli konferencián beazo-
nosított kihívásokat tekintette át A 2030-as 
évek globális biztonságpolitikai kihívásainak 
összegzése13 címmel. Végül december 3-án 
Washingtonban, az Egyesült Államok Atlanti 
Tanácsának közreműködésével zárult a soro-
zat, amikor is a Kihívások katonai alkalmazá-
sai14 című témát vitatták meg a meghívottak. 

A jövő biztonságpolitikai elemzésével pár-
huzamosan indult a parancsnokságon a má-
sodik fázis, amely a jövő műveleteinek meg-
vívása körülményeit, kereteit15 fogja taglalni. 
Ennek a szakasznak a kidolgozása jelenleg 
még előkészítés alatt áll. A cél, hogy várhatóan 
2014 tavaszáig készüljön el a projekt egészét 
átfogó jelentés és előterjesztés.

ÖSSZEGZÉS, ZÁRÓGONDOLATOK 

A hidegháború relatív stabilitását és kiszámít-
hatóságát egy olyan új világ váltotta fel a 21. 
században, amely nemcsak új kihívásokat, ha-
nem azok kiszámíthatatlanságát és a megszo-
kott erőgócpontok eltolódását hozta magával, 
olykor láthatatlan és államokhoz nem köthető 
ellenségképpel. Emellett a viszonylagos állan-
dóságot egy rendkívül gyorsan változó és for-
málódó biztonságpolitikai környezet jelenléte 
fűszerezi tovább. Míg az észak-atlanti szövet-
ség jól szolgálta a hagyományos erőegyensúly 
fenntartását a Szovjetunióval szemben, és az 
ún. prisoners’ dilemma (fogolydilemma) játék-
elmélet hasznos elem volt a Varsói Szerződés 
tagállamai elleni fegyverkezési harcban, addig 
ezek az eszközök többszörösen is elavulttá 
váltak mára. A szinte kézzel tapintható és meg-
állíthatatlan változások ellenére is úgy tűnik, 
hogy a Szövetség továbbra is a rendelkezésre 
álló katonai képességek tökéletesítésére és a 
hagyományos konfl iktusok kezelésére választ 
adó műveleti képességekre koncentrál. Míg a 
NATO új épületegyüttesének 2016-os átadása 
akár szimbóluma lehetne egy újabb reform 
kezdetének, láthatóan a Szövetségnek nincs 
hosszú távú víziója.

Ezzel párhuzamosan azonban egyre nyil-
vánvalóbban egy veszélyes, anarchikus világ 
képe rajzolódik ki a témában érdekelt olvasó 
előtt. Míg az „állam”, az „erő”, a „veszély” és 
„biztonság” továbbra is központi kérdései ma-
radnak a nemzetközi kapcsolatoknak, addig a 
„biztonság” fogalma több irányból is össztűz 

alá kerül, gyökeresen átalakul és a korábbi-
aknál jóval összetettebb gondolatokat hordoz 
magában. Potenciális veszélyforrásokként 
már nem a nagyhatalmakra, hanem magukra 
az új kihívásokra koncentrálunk az ideológiai 
és vallási kihívásoktól kezdve az urbanizáci-
ón, demográfi ai, társadalmi és demokratikus 
átalakulások során át a technológia hihetetlen 
tempóban bekövetkező változásáig.16

Levonható tehát az a végkövetkeztetés, 
hogy amennyiben a NATO túl sok időt veszte-
get el jelenlegi formájának polírozásával, akkor 
nem lesz képes megfelelni a 21. század kihí-
vásainak. Ugyanakkor kár lenne elvesztegetni 
azt a tudásbázist, műveleti tapasztalatot és azt 
az interoperabilitási szintet, amelyet az elmúlt 
évtizedekben halmozott fel a Szövetség. 

A jövő biztonságát sokkal inkább egy új 
módon, új eszközökkel és új, rugalmasabb – a 
globalizált világ kihívásait megelőző és azokra 
még időben megfelelő választ kereső és képes-
ségeket felvonultató – NATO tudná szavatolni. 
Véleményünk szerint alapvetően két választási 
lehetősége van a NATO-nak: a nevében föld-
rajzilag korlátozott (észak-atlanti) Szövetséget 
egy olyan szervezet váltja fel, amely közös ér-
dekek mentén (demokrácia, gazdasági együtt-
működés, nemzetközi intézményrendszerek) 
kialakított struktúrában keres választ a jövő új 
típusú kihívásaira, vagy pedig megmarad egy 
hagyományos katonai szervezetként az egyre 
csökkenő katonai költségvetés miatt számos 
problémával küzdő és egyre inkább hasznave-
hetetlen és korlátozott képességekkel.

1 ”The London Declaration on a Transformed 
North Atlantic Alliance,” Issued by the NATO 
Heads of State and Government participating 
in the meeting of the NAC at London, 8-9 May 
1990.
2 Manfred Wörner, quoted in International 
Defence Review 12 (January 1992): 35.
3 Ian Hacking, Introductory Essay in Thomas 
S. Kuhn, The Structure of Scientifi c Revolutions 
(The University of Chicago Press, Chicago, 
2012): xxxiii
4 Aszimmetrikus hadviselés: A kifejezés ere-
detileg Andrew J. R. Mack 1975-ös cikke nyo-
mán (Why Big Nations Lose Small Wars) ter-
jedt el és napjaink egyik leginkább elfogadott 
terminológiája annak a jelenségnek a leírá-
sára, amikor egymással (katonai erőforrások 
tekintetében) jelentős mértékben különböző 
hadviselő felek vívnak háborút. Ebben a for-
mában a gyengébb fél folyamatosan törekszik 
arra, hogy kihasználja az erősebb fél gyenge-
ségeit (Dávid és Góliát harcára hasonlít eb-
ben). A legmeglepőbb, hogy a gyengébbnek 
(legalábbis a katonai erőforrások tekintetében 
gyengébbnek) tartott fél a történelem folya-
mán gyakran ér el sikereket az erősebbnek 
tartott féllel szemben. A gyengébb fél által 
leggyakrabban alkalmazott módszert a ha-
gyományostól eltérő vagy gerillamódszernek 
is nevezik. Éppen ettől sajátosak az ilyen ösz-
szecsapások, mert a hagyományosnak tartott 
harcban a két fél ereje, szervezeti felépítése és 
még gondolkodása is nagy mértékben meg-
egyezik, így viszonylag kiszámítható.
5 Gerilla-hadviselés: Gerilla-gondolkodás-
mód alapján harcoló ellenfelek által alkalma-
zott hadviselési forma, amely kerüli a közvet-
len konfrontációt, nem tartja be a bürokratikus 
szervezetek által alkotott szabályrendszert, és 
folyamatos, hosszú ideig tartó kisebb csapás-

mérésekkel próbálja meg gyengíteni annak 
hatalmát, a végső célkitűzés, a politikai hata-
lomátvétel megszerzése érekében.
6 Például: Irak, Afganisztán, Líbia, Afrika szar-
va (kalózellenes műveletek)
7 Thomas L. Friedman: És mégis lapos a föld: 
a XXI. század rövid története, HVG Kiadó, Bu-
dapest, 2006.
8 A Magyar Köztársaság nemzeti bizton-
sági stratégiája, II. fejezet, Biztonsági kör-
nyezet, http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/
Kulpolit ikank /Biztonsagpolit ika /Nemzeti_
biztonsagi_strategia; internethivatkozás ellen-
őrzése 2012. december 11-én.
9 Allied Command Transformation – Szövet-
séges Átalakítási Parancsnokság, amely a 
Szövetség Norfolkban működő stratégiai pa-
rancsnoksága.
10 NDPP (1 fázis – Politikai iránymutatás, 2 
fázis – Képességkövetelmények meghatáro-
zása)
11 Strategic Foresight Analysis
12 The Global Security Arena in 2030
13 The Shared Perspective of the Global 
Security Arena in 2030
14 The Military Implications of the Shared 
Perspective of the Global Security Arena in 
2030
15 Future Framework of Allied Operations
16 Csak gondoljuk át a háromdimenziós 
nyomtatás hatását a műveletek logisztikai 
támogatásában – drasztikus költségcsökken-
tést okozna. Ugyanakkor ne feledjük a „másik 
oldalt” sem: már ma lehet nyomtatni olyan 
gépfegyvert, amely 300 lövés leadására al-
kalmas meghibásodás nélkül – azaz bármely 
terroristacsoport tagja elvileg Bagdadból ki-
nyomtathat Minnesotában egy gépfegyvert, 
amely életek kioltására alkalmas.

A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA

A Magyar Honvédség közreműködése Koszovó válságkezelésében 1999–2011
Összeállította: Kovács József–Rózsa Tibor
A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásainak egyik legnagyobb kihívása az ötvenezer 
fővel, harminckilenc ország közreműködésével megalakult KFOR békefenntartói műveleteiben 
való részvétel, amelynek keretein belül katonáink 1999 óta látnak el békefenntartói feladatokat 
Koszovóban. A missziós alakulatok működési körzetét, feladatait és mindennapi életét mutatja be a 
könyv. Keménytáblás, 230 oldal, több mint 100 színes fotóval
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A nemzeti haderő vezetési és irányítási képes-
ségének alapvető támogatását valósítja meg 
a hazai és a missziós műveleti területek kö-
zött a polgári szolgáltatókra épülő műholdas 
gerinchálózat, amely lehetővé teszi a közel 
valós idejű hang- és adatkapcsolati össze-
köttetések tervezését és megvalósítását. A 
világszerte megfi gyelhető műszaki trendek 
és azok állandó változása, a miniatürizálás, 
az egyre fejlettebb képességekkel rendelkező 
hardver- és szoftverelemek fejlesztése szük-
ségszerűen egy olyan fejlesztési folyamatot 
eredményez, amelyből a Magyar Honvédség 
is profi tál. Tudományos közleményünkben 
(mely terjedelmi okokból két részre bontva 
jelenik meg) a jelenleg alkalmazott, nemzeti 
VSAT-rendszert (VSAT-rendszernek nevezzük 
az olyan műholdelérési szolgáltatásokat biz-
tosító infokommunikációs rendszereket, amely 
űrszegmensből [műholdak], földi vezérlő/
irányító elemekből és végponti felhasználói 
terminálokból állnak) kívánjuk bemutatni az 
olvasónak, valamint javaslatokat fogalmazunk 
meg a fejlesztések lehetséges irányairól.

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

A műholdas rendszer fő szolgáltatása a tábori 
(mobil) híradó- és informatikai központ csat-
lakoztatása az MH hazai stacioner hálózatai-
hoz. Teljes értékű kapcsolódást nyújt, minden 
olyan szolgáltatás elérhető a távoli végponton, 
ami egy magyarországi katonai objektum hír-
központjából kiadható. Az analóg hanginter-
fészeknek köszönhetően azonban hírközpont 
nélkül is üzemelhet, ha csak kevesebb fel-
használó kiszolgálására van szükség. Emellett 
specializált célrendszerek adatfolyama is átvi-
hető. Eddig légvédelmi tűzvezetés érdekében 
Link11B adatkapcsolat és a mobil radarcso-
portok adatfolyamának eljuttatása lett vizsgál-
va, tesztelve, minden esetben teljes sikerrel. 
A szolgáltatási rendszer elvileg minden olyan 
adatfolyam átvitelére képes, ami IP csomag-
folyamként jelenik meg, vagy azzá alakítható. 
A tesztelések fő célja minden esetben a rend-
szerintegráció, valamint annak a vizsgálata, 
hogy a műholdas átvitelből eredő késleltetés 
(futási idő hozzávetőlegesen 7-800 ms) nem 
okoz-e problémát valós idejű rendszerek-
ben1. Reális alkalmazási lehetőség például a 
3D gerincradar-mérőpontok adatfolyamának 
átvitele. E rendszerteszt megtervezésére egy 
későbbi időpontban kerül sor.

A műholdas átvitel miatt nagyon fontos az 
algoritmikus információvédelmi megoldások 
alkalmazása. Az alkalmazott műholdak ún. 
„bent-pipe” átjátszók, vagyis a szolgáltatási 
terület bármely pontjáról beérkező rádiójelet a 

teljes területre visszasu-
gározzák. Az informá-
ciós hadviselés korá-
ban a katonai híradás 
során mindig fi gye-
lembe kell venni, hogy 
„az ellenség is hallja!”. 
Úgyszintén fi gyelembe 
kell venni, hogy a mű-
holdas távközlés során 
a lehallgató akár több 
ezer kilométer távol-
ságban is lehet. Emiatt 
a nyílt adatokat a mű-
holdas rendszeren és a 
kapcsolódó földi átviteli 
úton AES-256 IPsec2 
alagutakkal védi a 
szolgáltató, a minősí-
tett adatok pedig ezen felül akkreditált rejtjelző 
eszközökkel védhetők.

RENDSZERTERVEK 

A kialakított szolgáltatási rendszer alapvetően 
képes – a jelenlegi formájában is – kiszolgálni 
a külföldön szolgálatot teljesítő kontingensek 
igényeit, azonban országvédelmi feladatokkal 
kapcsolatban vannak hiányosságai. Ennek 
fő oka az, hogy a kidolgozás időszakában 
ezek a feladatok még nem voltak előtérben, 
és ma sem elsődlegesek. Amennyiben a 
VSAT-rendszert országvédelmi feladatokra is 
alkalmassá kell tenni, akkor elengedhetetlen 
a rendelkezésre állásra vonatkozó előírás szi-
gorítása. A mai követelmény akár havi hat óra 
egybefüggő kiesést is megenged, mert a misz-
sziókban jelen lévő helyi parancsnok, egyéb 
kapcsolattartási lehetőségei segítségével, eb-
ben az időszakban is képes az egység/alegy-
ség vezetésére. Egy magasabb szintű (ezred/
dandár) parancsnoki vezetési pont hírközpont-
ja vagy például egy légvédelmi tűzalegység 
nem „szakadhat le” ennyi ideig az állandó há-
lózatról. (10. ábra) A viszonylag alacsony, hoz-
závetőlegesen 99,5%-os rendelkezésre állás 
oka az volt, hogy így a rendszer tervezője na-
gyobb szabadságot kap a hálózati (rendszer-) 
tervezéskor. A magasabb rendelkezésre ál-
láshoz fókuszáltabb műholdkapacitás (ezáltal 
kisebb szolgáltatási terület, vagy bonyolultabb 
rendszer) és erősebb rádiós egységek kelle-
nek, valamint elengedhetetlen az üzemeltetés 
szigorúbb szabályozása.

Szükséges továbbá a rendszer fel adat-
végrehajtással szembeni rugalmasságának 
növelése. Jelenleg egyetlen végponti hívó-
szám-változtatás vagy átviteli kapacitásváltoz-
tatás is telefaxos igényléssel történik, átfutási 

ideje több nap, miközben az érdemi konfi gu-
ráció-módosítás munkaideje alig percekben 
mérhető. A rugalmasság fokozásához az 
szükséges, hogy a Magyar Honvédség a sa-
ját kezébe vegye a forgalomkezelést. Ehhez 
nem szükséges saját hubot építeni, mert a 
piacon kidolgozott megoldások vannak rá. 
Egy meglévő kereskedelmi szolgáltató hubja 
biztosítja a rádióhálózat technikai rendsze-
rét, a forgalomkezelő rendszert pedig az MH 
maga valósítja meg. A jelenleg használt szol-
gáltatónál maradva, az iDirect Virtual Network 
Operator (VNO) [10] rendszere alkalmas ezen 
igény kielégítésére. Beruházásigénye min-
denképpen van, mind infrastrukturális, mind 
távközlés-technikai, mind humán erőforrás 
oldalról vizsgálva, de a létrejövő képesség-
növekedés is hatalmas. Huszonnégy órás 
rendszerfelügyeleti szolgálatot üzemeltetve 
bármilyen felhasználói igényre vagy műsza-
ki problémára azonnal reagálhat a rendszer, 
mert műszakilag képes rá, de a mostani szer-
ződéses környezet bürokratikus akadályokat 
képez.

A forgalomkezelés ebben az esetben ma-
gába foglalná a VNO rendszerébe tartozó 
terminálok rádiótechnikai beállításainak keze-
lését is, ami a hubot üzemeltető rendszerszol-
gáltatóval közösen meghatározott kereteken 
belül (maximális rendszerszintű rádiós sávszé-
lesség és adóteljesítmény) korlátlan rugalmas-
ságot adna a honvédségi rendszer üzemeltetői 
kezébe. A felhasználói hálózatok és célrend-
szerek totális kontrollja pedig visszakerülne a 
katonai rendszerfelügyelők kezébe (jelenleg 
a szolgáltató teljes körű együttműködésére is 
szükség van).

A forgalomkezelés átvételéhez kapcsoló-
dó előny, hogy csökkenteni lehet a végponti 
eszközkészletet, mert egy eszközbe lehet ösz-

Gulyás Attila okl. mk. százados–Horváth Attila mk. őrnagy:

GONDOLATOK A NEMZETI VSAT-KÉPESSÉG 
FEJLESZTÉSÉRŐL (2.) 

10. ÁBRA MAGASABB PARANCSNOKI TÁBORI VEZETÉSI PONT, HÍRKÖZPONT [11]
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szevonni „szolgáltatói” és „felhasználói” funk-
ciókat. Egyidejűleg azonban változatosabb, 
jobban testre szabható végponti eszközkész-
leteket lehet összeállítani, mert nem kell évekre 
előre meghatározni és szerződésben rögzíte-
ni, hogy milyen képességet kell a végpontnak 
biztosítani. Mindig az igényeknek megfelelően 
lehet a végponti eszközöket beszerezni és 
készletezni.

Amennyiben viszont az a követelmény je-
lentkezik, hogy magas intenzitású katonai 
műveletek támogatására is alkalmas rend-
szerrel rendelkezzünk, ahhoz katonai távköz-
lési műholdak és saját hub szükséges. Erre 
vonatkozóan az elmúlt évek során spanyol 
(XTAR-EUR), brit (Skynet) és olasz (SICRAL) 
rendszerekkel kapcsolatban érkeztek fel-
ajánlások. Ez azonban olyan jelentőségű és 
erőforrásigényű beruházás lenne, amihez éve-
kig tartó, fókuszált felkészülés szükséges. 

Politikai szempontból mérlegelendő ezzel 
kapcsolatban, hogy a rendszer működésé-
hez alapvetően szükséges műholdat fontos-e 
NATO-szövetségeseink felügyelete alatt tudni, 
vagy megelégszünk a piacon megvásárolha-
tó és üzletfelek között szokásos, szerződéses 
garanciákkal. Meg kell viszont jegyezni, hogy a 
katonai műholdak támadások elleni védettsé-
ge magasan felülmúlja a polgáriakét, annak el-
lenére is, hogy a polgári területen is történnek 
erre irányuló lépések. Ha fennáll annak esélye, 
hogy akár a hírrendszer földi elemeit, akár a 
műholdat fegyveres vagy elektronikai támadás 
éri, azoknak csak a katonai rendszerek képe-
sek ellenállni.

ALKALMAZÁSI PROFILOK

A Magyar Honvédség alkalmazásában tele-
pített és üzemeltetett végponti rendszerek a 
települési helytől és az adott missziótól függő 
szolgáltatási konfi gurációval rendelkeznek. 
Jelenleg a nemzeti felhasználásokra (gya-
korlatok, kiképzési rendezvények és a nem-
zeti kiképzések, valamint a tartalékképzés 
érdekében) két készlet VSAT földi terminál áll 
rendelkezésre (Székesfehérvár és Budapest), 
valamint a NATO/ISAF3-missziók tekintetében 
az alábbi helyszíneken települnek a végponti 
terminálok:

– MH KFOR Kontingens Koszovó;
– MH Nemzeti Támogató Elem – Afganisztán, 
Mazar-e-Sharif;
– MH Tartományi Újjáépítési Csoport – Pol-e 
Khumri;
– MH Műveleti Tanácsadó Csoport – Khilagay4;
– MH Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és 
Biztosító Kontingens – Kabul;
– MH Különleges Műveleti Kontingens5.

A hazai alkalmazások közül kiemelkedik 
a hazánk és a többi NATO-nemzet területén 
végrehajtott nemzetközi gyakorlatok híradó és 
informatikai támogatása, valamint a jelenleg 
vizsgálati eljárási szakaszban lévő, a tábori 
vezetési és irányítási rendszereket támogató 
híradó és informatikai rendszer fejlesztése. A 
10. ábrán a 2012 áprilisában végrehajtott gya-
korlaton készített, tábori vezetési pont alkal-
mazásának fotója látható.

Érdemes részletesen megvizsgálni a rend-
szerszintű szolgáltatásokat a működés és 

a szolgáltatások mélyebb szintű megértése 
érdekében. A nemzeti bérelt rendszer a távo-
li végpontokon a következő szolgáltatásokat 
biztosítja:

– Maximum 8 db analóg fővonali csatlako-
zás kéthuzalos interfészen, RJ-11 csatlakozá-
sokon. Egy hangcsatorna digitalizálva, 64 kb/s 
sávszélességen, tömörítés nélkül kerül átvitel-
re, a fennmaradó hangcsatornákat az átvitel 
során tömörítik;

– Az analóg felületen ki nem adott, de ösz-
szesen maximum 12 db hangcsatorna tömörí-
tett átvitele Euro ISDN szabvány szerinti frakci-
onált E1 felületen, BNC csatlakozással;

– Informatikai aktív eszköz csatlakoztatásá-
ra 10/100 Mb/s Ethernet felület, RJ-45 interfész 
biztosításával.

A berendezések forgalmi elsőbbséget 
biztosítanak a tömörített és nem tömörített 
hangcsatornák átvitelének. Ezen forgalmi el-
sőbbség biztosítása után a további szolgálta-
tási igényeket a szabad kapacitás mértékében 
elégíti ki a berendezés. Az informatikai szol-
gáltatások közül forgalmi elsőbbséget biztosít 
a video-telekonferencia átvitelének (Diffserv 
TOS bit alapján). A teljes távközlési rendszer-
ben egyidejűleg biztosított átviteli kapacitás 
alaphelyzetben 2,5 Mb/s. Ebből a haszná-
latban lévő távoli végpontok igényeik szerint 
kapnak sávszélességet, végpontonként leg-
feljebb 512 kb/s sebességig. A biztosított sáv-
szélesség szimmetrikus. Az átvitel során, a 
forráshálózatok jelfolyamainak multiplexálását 
követően az adatfolyamot a teljes átviteli úton 
algoritmikus információvédelemmel, AES-
algoritmussal és IPSec VPN-nel védik [12]. A 
távoli végpontok menedzselése a műholdas 
kapcsolaton keresztül lehetséges. Mind a mű-
holdas beltéri egység, mind a végponti router 
jogosulatlan használat ellen jelszóval védett. A 
műholdas összeköttetés hibája esetén a táv-

menedzselés a Hungaro DigiTel Kft. által biz-
tosított analóg telefonmodemen, vagy az MH 
által biztosított Inmarsat modemen keresztül 
lehetséges. A nemzeti központi végpont tekin-
tetében a Hungaro DigiTel Kft. a csillagpontos 
műholdas távközlési szolgáltatás biztosítá-
sához saját telephelyén létesített műholdas 
központot (teleport), ahol a műholdas link köz-
ponti antennáit és berendezéseit elhelyezte. 
Ennek megfelelően az MH központi telephe-
lyére antennákat nem telepít, a teleport és az 
MH központi telephelye közötti adattovábbítás 
két független bérelt vonalon történik. A két füg-
getlen útvonal végére egy-egy Cisco router 
kapcsolódik, amelyek egymás teljes értékű 
tartalékai. A 11. ábrán a rendszervázlat látható. 

A végponti architektúrából értelmezhető 
(12. ábra) a részletezett végponti szolgál-
tatások elérését lehetővé tevő router slot-
kiosztása. A bérelt rendszer képes lehet 
internetszolgáltatás biztosítására is. A magán-
célú internetszolgáltatás alapvetően különbö-
zik az MH-rendszerek forgalmának átvitelétől. 
Míg az MH-rendszerek esetében a felhasználói 
szolgáltatásokat az MH biztosítja, és a szolgál-
tató feladata azok multiplexálása és átvitele, 
addig a magáncélú internetszolgáltatás ese-
tében a felhasználói szolgáltatást (az internet 
elérését) a szolgáltató biztosítja.

A magáncélú internetszolgáltatáson az ál-
talános lakossági internetelérés során igénybe 
vehető, a publikus internetkapcsolatnál meg-
szokott szolgáltatások, protokollok, forgalom-
típusok érhetőek el, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az MH által a szerződéskötést követően 
meghatározott szolgáltatásokat, protokollokat, 
weboldalakat korlátozni kell. Az ezzel kap-
csolatos eljárásrendet később szabályozzák. 
A tartalmak korlátozásának megvalósítása 
redundáns McAfee tartalomszűrő eszközök 
segítségével történik. A későbbiekben a ma-
gáncélú internetszolgáltatás nagyobb fel-
használói élményének biztosítása érdekében 
Riverbed Steelhead WAN gyorsító eszközöket 
implementálnak a topológiába. Ezek feladata 
a leggyakrabban használt protokollok6 alkal-
mazásszintű optimalizálása.

A rendszerszolgáltatások tehát – alapszin-
ten – lehetővé teszik a közel valós idejű polgári 
(nyílt forrású) kapcsolattartást, a nemzeti veze-
tési és irányítási rendszer híradó- és informati-
kai támogatását.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tudományos közleményünkben – a bevezető-
ben jelzettek szerint – arra vállalkoztunk, hogy 
átfogó képet alkotunk a Magyar Honvédség 
polgári műholdas képességét biztosító 
infokommunikációs rendszerről és bemutatjuk 
a rendszer fejlesztéseinek lehetséges irányait 
is. Igyekeztünk szemléletesen, képekkel-ábrák-
kal illusztráltan, részletekbe menően kifejteni 
a VSAT-rendszer általános elemeit, a Magyar 
Honvédség által bérelt hardverek és szoftverek, 
a szolgáltatások együttesét, amely szolgáltatá-
si szintek nélkül a hadműveleti vezetés és irányí-
tás nehezebben valósulhatna meg.

A polgári műholdas szolgáltatások a 
Magyar Honvédség műveleti vezetésének 
integráns részét képezik, és a nyílt üzemmó-
dokban az elsődleges hang- és adatkap-
csolati rendszereknek tekinthetők. A Magyar 

12. ÁBRA NEMZETI VSAT-RENDSZER VÉGPONTI ARCHITEKTÚ-
RÁJA (FORRÁS: A SZERZŐK ARCHÍVUMA, EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A 
HUNGARO DIGITEL KFT.-VEL)

11. ÁBRA NEMZETI VSAT-RENDSZERVÁZLAT (FORRÁS: A SZERZŐK 
ARCHÍVUMA, EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A HUNGARODIGITEL KFT.-VEL)
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Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült 
Hírközlő Hálózatával összekapcsolva le-
hetőséget teremt a napi rendszerességgel 
megvalósuló nyílt, nem nyilvános hang- (te-
lefon-) összeköttetések létesítésére, elektro-
nikus levelek és csatolmányok küldésére és 
fogadására, periodikus és ad hoc jelleggel 
videotelekonferencia-hívások létesítésére, le-
bonyolítására. Lehetőség adódik továbbá zárt 
csatorna létrehozására a NATO-ban szabvá-
nyosított híradó-technikai eszközökkel, amely-
lyel a missziók hatályos műveleti követelmé-
nyeiben megfogalmazott feltételeknek is eleget 
teszünk. A szolgálati és a – későbbiekben – 
magáncélú internetszolgáltatás sokat alkalma-
zott, integráns része a szolgáltatáscsomagnak.

A bérelt rendszer nagy előnye, hogy – mivel 
a szolgáltató kereskedelmi vállalkozás kereszt-
szerződései lehetővé teszik – jelentős, a Föld 
több országát érintő lefedettségi tartománnyal 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a Magyar 
Honvédség katonai szervezeteinek, hogy mo-
bil módon valósítsák meg a gyors áttelepülést, 
a teljes rendszer telepítését, üzemét és bontá-
sát. Az ISAF műveleti területen a 2013/14-es 
években jelentős átalakulás valósul meg, és 
a nemzeti csapatok diszlokációjával a gyors 
áttelepíthetőség lehetősége felértékelődik. 
Ezeknek a kihívásoknak a nemzeti bérelt mű-
holdas szolgáltatások megfelelnek.

Összefoglalásképpen kijelenthető: a 
polgári műholdas szolgáltatások a Magyar 
Honvédség béke- és műveleti vezetési és irá-
nyítási rendszerének híradó és informatikai tá-
mogatását megvalósító, folyamatosan fejlődő 
és fejlesztés alatt álló szolgáltatások, amelyek 
kiesésével a vezetés és irányítás egy alacso-
nyabb szinten valósulna meg. Ennek elkerü-
lése érdekében a témakör, a fejlesztési lehe-
tőségek további kutatása és a rendszer egyre 
magasabb szintű ismerete további folyamatos 
felkészülést, önképzést igényel.

(Vége)
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1 Ez a légvédelmi felderítő radarok adatfo-
lyamával kapcsolatos tesztek előtt merült 
fel elméleti problémaként, mert reális esélye 
volt annak, hogy ugyanazt a célt egy földi 
átviteli utat és a műholdas átviteli utat hasz-
náló radar is látja. Az ugyanabban az idő-
pillanatban előálló céladatok nem azonos 
időben érkeznek be a feldolgozóhoz, így el-
vileg két célt jelképezhetnek. A tesztek során 
azonban egyértelművé vált, hogy a célrend-
szer ezt a problémát kezeli.
2 AES-256 IPsec – Advanced Encryption 
Standard: szimmetrikus kulcsalgoritmus 
(2001), amely ugyanazt a kulcsot alkalmazza 
a kulcsoláshoz (encrypting) és a visszakul-
csoláshoz (decrypting) is.
3 ISAF – International Security Assistance 
Forces
4 Az MH Katonai Tanácsadó Csoport 
(Military Advisory Team) átalakul és 2013 ta-
vaszán – tervezetten – áttelepülést hajt végre 
Mazar-e Sharif települési körletbe.
5 A települési hely titkos információ.
6 http, ftp, smtp, pop3, cifs stb.
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Az évek óta a Nemzetközi Bíróság körözési 
listáján szereplő Bosco Ntaganda1, nem kis 
meglepetést okozva, 2013. március 18-án 
feladta magát az USA kigali (Ruanda) nagy-
követségén. A döntése igazi okát ugyan nem 
tudni, de az utóbbi időszakban az M23 láza-
dó csoporton belüli szakadás mindenképpen 
egyfajta magyarázata lehet a „terminátor” 
döntésének. Felmerülhet természetesen az is, 
hogy talán nem is volt ez annyira a saját elha-
tározása…

Mindenesetre a dolog végkimenetele pozi-
tív fordulatot vett a kezdetben felmerült bizony-
talanságot követően. A bizonytalanságot két 
tényező okozta. Az első Ntaganda állampol-
gársága volt, amit sokan kongóinak gondol-
tak, de a Nemzetközi Bíróság szakértői a ruan-
dai hatóságokkal együttműködve megtalálták 
a választ a kérdésre. Bosco Ntaganda ugyanis 
Ruhengeriben született, és ez a város Ruanda 
északkeleti részén fekszik. Tehát nemzeti ho-
vatartozását tisztázták, ruandai állampolgár, 
kiadatása a ruandai kormány döntése. 

A másik ok, amely kisebb hezitálásra adott 
okot az volt, hogy az USA és Ruanda nem 
aláírója a Nemzetközi Bíróság megalakítá-
sát tartalmazó Római Egyezménynek. Ez a 
bizonytalanság azonban rövid ideig tartott, 
hiszen nyilvánosan fel sem merült a kiadatás 
megtagadása, csupán a megfelelő jogi formu-
lák tisztázása került időbe. 

Csak emlékeztetőül: március 19-én, egy 
nappal az után, hogy Ntaganda feladta magát 
az USA-nagykövetségen, a ruandai kormány 
kijelentette, hogy semmiféle kapcsolata sincs 
ezzel az üggyel. Szerintük ez az Egyesült 
Államok, továbbá Bosco hazája, Kongó, va-

lamint a Nemzetközi Bíróság felelősségébe 
tartozik. Eközben az USA-nagykövetség a 
ruandai hatóságok együttműködését kérte az 
ekkorra már „Bosco-ügy”-nek nevezett helyzet 
megoldásában. 

Az ügy előrehaladtával felmerül néhány 
kérdés: Ki vagy mi tette lehetővé Bosco in-
tegrálását a kongói hadseregbe? Hány ilyen 
„Ntaganda” van még a FARDC (kongói kor-
mányhadsereg), a titkosszolgálatok vagy 
egyéb fontos államigazgatási szervek kötelé-
kében?

A lehetséges válaszok megadása előtt 
azonban vissza kell kanyarodni az M23 felé, és 
a kampalai tárgyalások2 aspektusából célsze-
rű vizsgálni a kérdéskört. Már több hónap telt 
el azóta, hogy a kongói kormány tárgyalóasz-
talhoz ült az M23 képviselőivel Kampalában. 
A tárgyalások közvetlen célja, hogy véget ves-
sen az ország keleti területein kirobbant há-
borús helyzetnek, amely belső és külső segít-
séget sejtetett és sejtet ma is az M23 mellett. 
Az ENSZ szakértői vizsgálócsoportja az M23 
külső támogatásának gyanúját egyébként 
bizonyítékokkal is alátámasztotta. Az ENSZ-
szakértők két országot említettek meg érintett-
ként, Ruandát és Ugandát.

A kongói kormány és az M23 képviselői ál-
tal március 15-én aláírt egyezmény meglehe-
tős ködbe burkolózott, részletek nem kerültek 
nyilvánosságra. A kérdés az, hogy ki mit kért 
vagy inkább követelt, és ki mit ígért? 

Időközben az M23 mozgalomban szaka-
dás keletkezett, két frakció alakult. Egyik ré-
szét a mozgalom korábbi elnöke, Jean-Marie 
Runiga, de sokkal inkább Ntaganda vezeti, 
míg a másik szárny az „erős ember”, Sultani 

Makenga irányítása alatt áll. Megbízható for-
rások szerint Kinshasa kész megegyezni a 
mozgalom ez utóbbi szárnyával, melynek tag-
jai a „békegalamb” szerepében tetszelegnek. 
Ez utóbbi szerep igazolódni látszik, hiszen az 
M23 a tárgyalásokat kiterjesztette a Kongói 
Demokratikus Köztársaság más egyéb belső 
problémáinak megoldására is, nem marad-
tak meg a szigorúan vett fegyveres konfl iktus 
megoldásánál.

Ki is valójában Sultani Makenga3? 2012. jú-
lius 16-án Kinshasában a Legfelsőbb Védelmi 
Tanács Kabila elnök vezetésével törölte a had-
sereg sorából és megfosztotta rendfokozatától 
azokat a főleg tábornokokat és főtiszteket, akik 
a hadseregből dezertálva az M23 soraiban je-
lentek meg. Ezek között volt Ruzangiza ezre-
des, alias Sultani Makenga, Bosco Ntaganda 
(ez utóbbi mint az M23 szellemi atyja), vala-
mint Vianney Kazarama ezredes, a mozgalom 
szóvivője. Kazarama korábban Makengával 
együtt a dél-kivui hadműveleti parancsnoksá-
gon dolgozott mint kommunikációs tiszt, őr-
nagyi rendfokozatban. A Legfelsőbb Védelmi 
Tanács e döntése egy a védelmi miniszter, 
Alexandre Luba Ntambo által aláírt nyilatkozat-
ban hivatalosan is megjelent.

Mi változott meg időközben, hogy 
Makenga, de nevezzük inkább a saját nevén, 
Ruzangiza részese lehet a kongói hadsereg 
kötelékébe történő ismételt integrációnak? 
Valós személye vagy a nemzetisége már nem 
merül fel kérdésként? De nem csupán az ő 
újabb integrálása merült fel a kongói hadsereg 
állományába, hanem az általa vezetett frak-
cióhoz tartozóké is. Kétszer ugyanazt a hibát 
elkövetni inkább vétek, mint tévedés, pedig 

Nagy Sándor ezredes:

TÁBORNOKOK, FŐTISZTEK A KELET-KONGÓI 
KONFLIKTUSBAN

BOSCO MINT A HADSEREG TÁBORNOKA MAKENGA MÉG A HADSEREGBEN
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kaptak beosztást. Gyakorlatilag egy legalizált 
felderítőhálózatot hagyott a kongói vezetés lét-
rejönni, igaz emellett továbbra is működött a 
volt CNDP-sek saját információs rendszere, a 
csúcson Bosco Ntagandával. 

Ez a történet ismétlődni látszik, és a kor-
mány nem tanul a korábbiakból. Bosco gya-
korlatilag hiteltelenné, nevetségessé tette a kor-
mányt, pedig a jelenlegi helyzet sokkal inkább 
tragikus, mint komikus. Jelenleg Makenga az, 
akivel Kinshasa a kelet-kongói konfl iktust lezá-
ró kampalai egyezmény aláírására és a béke 
megteremtésére készül. Nagy valószínűséggel 
a Kinshasa és Makenga között született meg-
állapodásban benne foglaltatik a jelenleg viselt 
tábornoki rendfokozatának elismerése, ami tel-
jes egészében a Bosco-forgatókönyvet ismétli. 
Íme, az új-régi hiba, amit a kormány készül elkö-
vetni. Sokak szerint nem kizárt azonban, hogy 
Makengának is felelnie kell majd mindazon 
bűntettekért, amelyeket az ő parancsnoksága 
alatt követtek el a fegyveresei az észak-kivui 
hadműveletek során.

Vajon a kongói vezetés őt is a védőszár-
nya alá helyezi majd, mint ahogy tette azt 
Ntagandával? Nem lenne meglepő, hiszen a 
tévedések sorozatába ez is beleférne. 

Bosco esetéből okulva és az M23 kap-
csán levonható tanulságok alapján a koráb-
binál sokkal alaposabban kéne megvizsgálni 
a hadsereg állományát, majd kiterjeszteni ezt 
a biztonsági szektor egyéb területeire is. Nem 
ártana, ha a vezetés tisztában lenne azzal, 
kik is szolgálnak a hadsereg, a rendőrség és 
az egyéb, a biztonság szempontjából fontos 
szervek állományában. Ha nem tanulnak a 
közelmúlt eseményeiből, és egy korábbi hi-
bát újra elkövetnek, nagy valószínűség szerint 
ugyanazzal a következménnyel kell számolni-
uk, mint korábban. 

a kongói vezetés erre készül, nem okulva a 
CNDP esetéből.

Azarias Ruberwa, az RCD4 volt alelnöke azt 
nyilatkozta, hogy szerinte a kormánynak nem 
volt és most sincs más lehetősége a helyzet 
megoldására, mint az M23 rebelliseinek (so-
kan közülük a hadsereg kötelékéből dezertál-
tak) a nemzeti hadseregbe való ismételt integ-
rálása. (A kormány nem is gondolkodott más 
alternatívában a tárgyalásokat megelőzően és 
annak során sem.) Hogyan valószínűsítheti ezt 
az egyetlen megoldási javaslatot Ruberwa? 
Ezek szerint a kampalai egyezmény felülírhat-
ja a kongói alkotmányt? Az ugyanis konkrétan 
szabályozza a Kongó szuverenitását veszé-
lyeztető helyzetekre való reagálást.

Vajon levonta-e a kormány a következte-
téseit a Bosco-esetből? Bosco, akit kongói 
állampolgárnak mutattak be a nyilvánosság 
előtt (és csak a közelmúltban derült ki valódi 
állampolgársága), a kongói hadsereg tábor-
nokaként szolgált (hosszú ideig a rebellis hutu 
FDLR és más illegális fegyveres csoportok el-
len indított kelet-kongói hadműveletek második 
embere volt) mindamellett, hogy neve ott sze-
repelt a Nemzetközi Bíróság körözési listáján, 
mégis Kabila elnök védőszárnya alatt állt. A 
CNDP-nek a kongói hadseregbe 2009-ben 
történt integrációja már Bosco és a kormány 
megegyezésének eredménye volt, miután 
Ntaganda korábbi főnökét, Laurent Nkundát 
kijátszotta a ruandai vezetésnek. Kabila elnök 
őt tartotta a „béke zálogának”, mivel sem más 
megoldás, sem megfelelő katonai erő nem volt 
a kezében. 

Nos, a béke záloga tekintetében az elnök 
tévedett – de nem ez az első és nem is az utol-
só tévedése.

A CNDP-vel vívott háború lezárása a 2009. 
március 23-án aláírt Gomai egyezménnyel 
ugyan megtörtént, de az M23 példája okán 
lehet-e hinni annak hitelességében? A válasz 
nem, mert az tévedés, sokkal inkább hiba 
volt. Főként hiba volt az integráció kapcsán 
azoknak a korábban már jól működő dandá-
roknak a tönkretétele, amelyek kötelékébe a 
volt CNDP-fegyvereseket integrálták (Mixage). 
A legtöbb kulcsbeosztásba a korábbi rebel-
lisek kerültek, ezzel is kedvezve nekik a már 
évek, évtizedek óta a hadseregben szolgáló 
képzett katonákkal szemben. Nagy számban 
kerültek parancsnoki vagy parancsnokhelyet-
tesi beosztásba, sokan közülük a felderítésben 

1 Bosco Ntaganda, korábban a CNDP má-
sodik embere, majd az integrációt követően 
a kongói hadsereg tábornoka. 2006-óta a 
Nemzetközi Bíróság körözi háborús és em-
beriség elleni cselekményekért.
2 A kongói kormány és az M23 között folyó 
tárgyalások színhelye Kampala, Uganda fő-
városa. Innen az egyezmény neve, amit már-
cius 15-én írt alá a két delegáció.
3 Sultani Makenga ezredes, 2012. márciusi 
dezertálását követően tábornok, eredeti ne-
vén Ruzangiza (tutszi), korábbi CNDP-tag, 
az M23 katonai vezetője
4 RCD (Rassemblement congolais pour la 
démocratie = Kongói egyesülés a demok-
ráciáért) Ruanda által katonai erőkkel tá-
mogatott rebellis kongói csoport a 1998-as 
második kongói háború idején
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OROSZ MAGÁNTŐKE BEVONÁSA A NUKLEÁRIS 
FEGYVEREK FEJLESZTÉSÉBE?

Dmitrij Rogozin miniszterelnök-helyettes az-
zal a javaslattal állt elő, hogy hasznos lenne 
orosz magánvállalatok bevonása a nukleáris 
fegyverek egyes elemeinek (pl. elektronikai 
részegységek és új anyagok) fejlesztésébe 
és/vagy gyártásába. Rogozin szerint ebben a 
tevékenységben – természetesen előzetes át-
világítás után és szoros állami felügyelet alatt 
– 300–400 magánvállalat is részt vehetne, a 
magántőke részesedése pedig elérhetné a be-
fektetett összeg 30–35%-át. Azért csak ennyit, 
mert az ország védelmi szektorában hagyo-
mányosan sok, mintegy 1350 hadiipari vállalat 
működik. Az Amerikai Egyesült Államokban 
kicsit más a helyzet, ott a hadiipari komplexum 
60%-a van magántulajdonban. A magántőke 
bevonása nem csak több forrást eredményez-
ne, hanem erősítené a vállalatok versenyét is, 
ami csökkenthetné az árakat, illetve javíthatná 
az elkészült termék minőségét. A szovjet idők-
ben kifejlesztett fegyverek esetében gyakran 
nem volt szempont az eszköz ára, inkább a 
kívánt eredmény elérése volt fontos. A magán-
tőke bevonásával már a ráfordított összeg is 
fontos szempont lesz, ami csökkentheti a be-
szerzési árat és versenyképesebb terméket 
eredményezhet.

ÚJ LÉGPÁRNÁS HAJÓ AZ IRÁNI 
HADITENGERÉSZET SZÁMÁRA

Irán folytatja haderejének erőteljes fejleszté-
sét, hogy jelezze felkészültségét egy esetle-
ges ellene bekövetkező támadás elhárítására. 
Az egyik legújabb haditengerészeti eszköze a 
Tondar (villám) típusú légpárnás hajó (1. kép), 
amelynek hamarosan kezdődő sorozatgyártá-
sától az iráni katonai vezetés azt várja, hogy a 
haditengerészet hatékonyabb lesz a part men-
ti vizeken, a támadó felderítésben, valamint a 
tengeri szállításban és mentésben. Fedélzetén 
rakétákat és gépágyúkat hordoz tengeri, légi 
és szárazföldi célok ellen, emellett pilóta nél-
küli repülőeszközöket alkalmazhat légi felde-
rítésre. 

AMERIKAI HÍRSZERZŐI ÉRTÉKELÉS A 2030-IG 
BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti 
Hírszerző Tanácsa (National Intelligence 
Council) jelentést készített „Globális trendek 
2030: alternatív világok” címmel. A jelentés 
nem csak a hírszerzéssel foglalkozó állami 
szervezetek véleményét tükrözi, hanem tar-
talmazza egyes külföldi és civil amerikai szak-

értők véleményét is. A jelentés legfontosabb 
megállapítása szerint a kínai gazdaság keve-
sebb mint két évtized alatt lehagyja az ame-
rikait, 2030-ra pedig Ázsia gazdasági ereje 
meghaladja Észak-Amerika és Európa egyesí-
tett gazdasági teljesítmé-
nyét. Eközben Európa, 
Japán és Oroszország 
relatív gazdasági telje-
sítménye folyamatosan 
csökkenő tendenciát 
mutat majd. Ez a soro-
zat ötödik jelentése, az 
előző 2008-ban készült. 
Célja nem a várható jövő 
bemutatása, hanem in-
kább az, hogy a döntés-
hozókat stratégiai gon-
dolkodásra késztesse. A 
globális gazdaság mű-
ködőképessége egyre 
inkább a fejlődő világban 
bekövetkező fejlődéstől, 
semmint a hagyomá-
nyos Nyugattól függ. A 
jelentés szerint Kína a 
legnagyobb gazdasági 
hatalomként továbbra is 
megelőzi Indiát, de an-
nak lemaradása 2030-ra 
jelentősen csökken. Ez 
annak lesz a következ-

ménye, hogy az indiai gazdaság növekedési 
üteme várhatóan nőni, míg a kínai növekedé-
si ütem csökkeni fog. India gazdasági ereje 
2030-ra megegyezik majd a mai kínaival. Kína 
jelenlegi gazdasági növekedési üteme – ami 
évi 8–10% – 2030-ban már csak emlék lesz.

A jelentés szerint a feltörekvő piacok gazda-
sági erősödése elősegíti a technológiai innová-
ciót, illetve azt eredményezi majd, hogy a tőke 
és a vállalkozások egyre erőteljesebben lesz-
nek jelen a fejlődő országokban, közülük is a 
leggyorsabban fejlődőkben, mint Kína, India és 
Brazília. Az internet jövőbeni hatalmasságai – 
ma a Google és a Facebook tekinthető ilyennek 
– számos kormányénál nagyobb adathalmazt 
fognak kezelni. Ez lehetővé teszi majd számuk-
ra, hogy legalább akkora entitások viselkedésé-
re legyenek hatással, mint egyes kormányok. A 
kommunikációs technológiák széles körű elter-
jedése lehetővé teszi az állampolgárok számá-
ra, hogy szervezkedjenek és a kormányokkal 
is szembeszálljanak, mint ahogyan az a Közel-
Keleten történt, de a kormányok számára is 
megkönnyíti az állampolgárok megfi gyelését. 

A jelentés szerint a Közel-Kelet nagyon in-
stabil jövő elé néz, ha a jelenlegi iráni rezsim 
hatalmon marad és sikerül kifejlesztenie a 
nukleáris fegyvert. Másfelől, ha a térségben 
mérsékelt, demokratikus kormányok kerülnek 
hatalomra, vagy áttörés következik be az iz-
raeli–palesztin viszonyban, akkor nagyon po-
zitív változások történhetnek a térségben. Az 

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

NEMZETKÖZI KATONAPOLITIKAI ÉS HADITECHNIKAI 
SZEMLE

1. KÉP AZ IRÁNI HADITENGERÉSZET ÚJ, TONDAR TÍPUSÚ LÉGPÁR-
NÁS HAJÓJA

2. KÉP A JILONG TÍPUSÚ KÍNAI PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP

3. KÉP A PAK DA HÁROMNÉZETI RAJZA
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iszlám terrorizmus 2030-ra eltűnhet, de a ter-
rorizmus valamilyen formája fennmarad, mert 
egyes államok alkalmazhatnak ilyen csopor-
tokat, hogy nagyfokú bizonytalanságot tartsa-
nak fenn bizonyos térségekben. A halált okozó 
és a romboló technikákhoz (pl. számítógépes 
hálózatokhoz) való könnyebb hozzáférés azt 
eredményezheti, hogy ezek szakemberei elad-
hatják szolgálataikat a legtöbbet fi zetőnek, aki 
akár terrorista is lehet, de a feladatuk nem sok 
áldozattal járó merényletek végrehajtásában 
való részvétel, hanem gazdasági és pénzügyi 
zavarok keltése lesz. 

A jelentés szerint a következő két évtized-
ben a jelenleginél szélesebb kör számára lesz-
nek elérhetőek a halált okozó technológiák és 
a hadi eszközök széles skálája, mint például 
a precíziós csapásmérés, valamint a számí-
tógépes és a biológiai terrorizmus eszközei. 
Valószínűleg versengés alakul ki az államok 
között a számítógépes támadás és védeke-
zés terén. A háborúkkal foglalkozó hadtörté-
nészek szerint a számítógépek alkalmazása 
a hadviselésben hasonló jelentőségű, mint 
a XX. század elején a légierő megjelenése 
volt, amely bár jelentős szerepet játszott, de 
alkalmazása mégsem jelentette feltétlenül a 
háború megnyerését, ahogyan azt kezdetben 
néhányan gondolták. Az információs techno-
lógia alkalmazásával hálózatba szervezett 
szociális mozgalmak könnyen szervezhetnek 
ún. csináld magad forradalmakat, mert így ha-
tékonyan kommunikálhatnak és együttműköd-
hetnek a hasonlóan gondolkodókkal. 

KÍNA BEMUTATTA AZ ÚJ PILÓTA NÉLKÜLI 
REPÜLŐGÉPÉT

A Jilong típusú pilóta nélküli repülőgépet (2. 
kép) a Csengdu vállalat fejlesztette 2006 óta, 
és jelenleg már gyártja is. A gép első felszállá-
sára 2008-ban került sor, makettjeit azóta több 
kiállításon is bemutatták, de magát a repülőké-
pes eszközt a nyilvánosság csak 2012 végén 
láthatta. Radarkeresztmetszete alacsony, ki-
alakítása az amerikai MQ–9 Reaper típuséhoz 
hasonló. A háromágú toló légcsavart a törzs 
végén, a V alakban kialakított vezérsíkok után 
helyezték el. A gép felszállótömege 1100 kg, 
hossza 9,34 m, magassága 2,77 m, a szárnyak 
fesztávolsága 10 m. A repülőgép maximális 
sebessége 280 km/h, utazósebessége 200 
km/h, maximális repülési magassága 5300 m, 
szolgálati csúcsmagassága 5000 m, maximá-
lis repülési ideje 20 óra, eközben 4000 km-t 
repülhet. Hasznos teherként 100 kg érzékelőt 
és 100 kg fegyverzetet (rakétát) hordozhat, va-
gyis csapásmérésre is alkalmazható. A gyártó 
szerint a gép exportképes, és „már megjelent 
a nemzetközi piacon”.

AZ ÚJ OROSZ BOMBÁZÓ REPÜLŐGÉP NEM LESZ 
HIPERSZONIKUS

Oroszországban a Tupoljev Tervezőiroda 
dolgozik a nagy távolságú légierő perspek-
tivikus repülőkomplexuma (perszpektyivnij 
aviacionnij kompleksz dalnyej aviaciji – PAK 
DA) kifejlesztésén (3. kép). A cél, hogy az or-
szág 2025–2030 között hadrendbe állíthassa 
a Tu–96 és a Tu–160 típusú hadászati bombá-
zó repülőgépek utódát, egy „lopakodó” képes-
ségekkel rendelkező korszerű repülőgépet, 

amely versenyre kelhet amerikai vetélytársai-
val. 2012 közepén Rogozin miniszterelnök-he-
lyettes hiperszonikusként jellemezte a gépet, 
de jelenleg semmi sem utal erre a képességre, 
bár nem kizárt, hogy a majdani fegyverzetére 
célzott ezzel a jelzővel. A szakértők kezdet-
ben úgy értékelték, hogy az új repülőgépet a 
Tu–160 alapján fejlesztik ki, de később orosz 
illetékesek azt nyilatkozták, hogy teljesen 
új konstrukcióról van szó. Szakértők szerint 
az új repülőgép hatósugara 3500 km körül, 
felszállótömege pedig 100–120 tonna között 
lesz. Feltehetően négy hajtómű hajtja majd, 
és nem kizárt, hogy felhasználnak valamit a 
fejlesztés alatt álló Szuhoj PAK FA-program 
eredményeiből, pl. az elektronikus berende-
zéseket és a kifejlesztett hajtóművet. A gép 
fegyverzete feltehetően hiperszonikus sebes-
séggel repülő, ramjet hajtóművel ellátott, nagy 
hatótávolságú eszköz lesz. A gép prototípusát 
2020-ban szeretnék legyártani.

INDIA CHINOOK HELIKOPTEREKET VÁSÁROL

Az India által 15 db nehéz szállítóhelikopter 
beszerzésére kiírt tender az orosz Mi–26T2 
Halo és az amerikai CH–47C Chinook részvé-
telével megtartott csapatpróba után ért véget, 

az utóbbi típus győzelmével. Az indiai szakem-
berek által végrehajtott csapatpróbán mindkét 
helikopter megfelelt, végül az ár/hatékonyság 
arány és az üzemeltetési költségek döntöttek 
a Chinook javára. Oroszország érezhetően 
kezdi elveszteni szinte egyeduralkodó szere-
pét India fegyverimportjában, hiszen az utóbbi 
időben két másik fontos tenderen is veszített: a 
Mi–28N alulmaradt a 22 harci helikopterre kiírt 
tenderen az amerikai AH–64D Apache heli-
kopterrel szemben; a MiG–35 típus pedig még 
a döntőig sem jutott el a többfeladatú közepes 
harci repülőgépre kiírt tenderen, ahol végül a 
francia Rafale nyerte el a legalább 10 milliárd 
dolláros szerződést. Oroszország ennek elle-
nére nem panaszkodhat, hiszen még mindig 
India a legfontosabb vásárlója, és 2012-ben a 
tervezett 13,5 milliárd dollár helyett több mint 
14 milliárdért exportált fegyvereket és más 
haditechnikai eszközöket a világ országaiba, 
és ezzel tartja második helyét az Amerikai 
Egyesült Államok mögött. (4. kép)

MOSZKVA KORSZERŰSÍTI RAKÉTAVÉDELMI 
RENDSZERÉT

1972-ben a Szovjetunió és az Amerikai 
Egyesült Államok megállapodott, hogy mind-

4. KÉP EGY CH–47F TÍPUSÚ HELIKOPTER, AZ ÚN. PINNACLE (OROM) MANŐVER KÖZBEN

5. KÉP AZ A–350 TÍPUSÚ ELFOGÓRAKÉTA SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVÖN, KONTÉNERBEN



Honvédségi Szemle

172013/3

két ország csak egy rakétavédelmi rendszert 
épít ki egy meghatározott körzet védelmére. A 
szovjetek Moszkva és körzete védelmét része-
sítették előnyben, az amerikaiak pedig Grand 
Forks Légibázis (Észak-Dakota) körzetét, mert 
a hidegháború idején ott volt a Hadászati Légi 
Parancsnokság, és a körzetben települtek a 
támadó interkontinentális ballisztikus raké-
ták. Az Amerikai Egyesült Államok 2002-ben 
egyoldalúan felmondta a megállapodást. A 
Szovjetunió kezdetben az A–35 jelű rakétavé-
delmi rendszert építette ki, amely 1971 és az 
1990-es évek között működött. Fő fegyverzete 
az A–350 típusú (NATO-elnevezése kezdetben 
SH–01, majd ABM–1 Galosh), nukleáris rob-
banófejjel szerelt elfogórakéta volt (5. kép). Az 
1990-es évek elején elkezdődött a rakétavé-
delmi rendszer átalakítása és átfegyverzése. 
Az A–135 (ABM–3) jelű rendszer 1995 február-
jában lett hadra fogható. Orosz értékelés sze-
rint az A–135 rendszer a Moszkva ellen indított 
rakéták 90%-át és a Közép-Oroszországot 
támadó rakéták 60%-át lett volna képes meg-
semmisíteni. A rendszerben alkalmazott 51T6 
(SH–11 Gorgon) típusú nagy hatótávolságú, 
két indítókörzetben telepített elfogórakétákat 

2007 februárjában ki-
vonták a hadrendből. 
Jelenleg 68 db 53T6 
(SH–8 Gazelle) típu-
sú (az amerikai Sprint 
rakétához hasonló) 
rövid hatótávolságú 
elfogórakéta képezi a 
rendszer fegyverze-
tét öt indítókörzetben, 
egyenként 12 vagy 16 
rakétával. Az orosz 
katonai vezetés elhatá-
rozta a rakétavédelmi 
rendszer korszerűsíté-
sét, egyrészt a hiányzó 
rakéták pótlása érde-
kében, de az indoko-
lásban az is szerepel, 

hogy az elmúlt évtizedekben Moszkva térsé-
gében több új fontos objektum épült, amelye-
ket szintén meg kell védeni. A korszerűsítés a 
rakétákon kívül érinti az észlelő és célkövető 
radarokat is. A rendszerbe állítás várható idő-
pontjáról, az új eszközök típusáról, teljesítmé-
nyéről még nem közöltek adatokat, de sejtetik, 
hogy a rendszer hamarosan működőképes 
lesz. A védelmi minisztérium szóvivője sze-
rint 2012 augusztusában a kazahsztáni Szari 
Sagan lőtéren sikeres kísérletet hajtottak végre 
egy rövid hatótávolságú rakétavédelmi rend-
szerrel, de nem említette a tesztelt rakéta típu-
sát. 

CSEHORSZÁGBAN BEZÁRJÁK A PREROV 
LÉGIBÁZIST

A Prerov légibázis 1994-ben kezdte meg mű-
ködését, azóta többször átszervezték. Az 
1990-es évek végén kivonták a hadrendből 
az ott állomásozó Mi–2 Hoplite típusú heli-
koptereket, majd megkezdődött a Mi–24D 
Hind harci helikopterek kivonása is, ami 2004-
ben fejeződött be. 2003-ban elkezdődött 16 
Mi–35 (Mi–24V) Hind, majd 2005-ben szintén 

16 Mi–171 Hip típusú helikopter leszállítása 
és szolgálatba állítása (6. kép). Beszerzésük 
még a Szovjetunió visszamaradt adóssága 
terhére történt. A légibázist 2007 elején bezá-
rásra ítélték, majd az év végén a döntést visz-
szavonták, és csak a Mi–35 helikopterszázad 
települt át Namest nad Oslavou repülőterére. A 
gazdasági és pénzügyi válság következtében 
a cseh haderőnek is fokozatos költségvetési 
megszorításokat kell elviselnie, emiatt ismét 
felmerült a légibázisok számának csökken-
tése. A védelmi miniszter döntése értelmé-
ben 2014. január 1-jén bezárják a légibázist, 
amelynek állományát és eszközeit áttelepítik 
Namest nad Oslavou repülőterére, ahol a jö-
vőben a haderő helikopterbázisa fog működni. 
A szállító repülőgépek a főváros melletti Kbely 
légibázison, a vadászrepülőgépek pedig a 
Caslav légibázison települnek. A cseh haderő 
ezeken kívül még a Pardubice melletti repülő-
teret is használja. Prerov repülőtere nem ma-
rad üresen, azt a LOM Praha állami helikopter-
javító vállalat fogja használni, emellett a helyi 
civilek szeretnék regionális repülőtérként is 
igénybe venni.

EURÓPA A „LOPAKODÓ” REPÜLŐGÉPET 
GYÁRTÓK KLUBJÁNAK TAGJÁVÁ VÁLT

A hat európai vállalat által közösen fejlesztett 
Neuron (időnként a nEUROn írásmódot is alkal-
mazzák) típusú pilóta nélküli harci repülőgép 
prototípusa 2012 decemberében végrehajtot-
ta első felszállását a fővállalkozó Dassault cég 
repülőteréről (7. kép). Az öttonnás kategóriá-
jú deltaszárnyú repülőgépnek Rolls-Royce 
Turbomeca Adour típusú hajtóműve van, kiala-
kítása alapján pedig kis radarkeresztmetszet-
tel rendelkezik. A francia Dassault és Thales 
mellett egy-egy svéd, görög, svájci, spanyol 
és olasz cég vesz részt a fejlesztésben. A fran-
ciaországi kísérleti repülések befejezése után 
a gépet Svédországban és Olaszországban 
is tesztelik majd. A géptípusból egyelőre nem 
tervezik további példányok legyártását, mert 
nincs szándék sorozatgyártásra. A program-
nak három kinyilvánított célja van: a tervezés-
ben részt vevő európai vállalatok fejlesztési 
kapacitásainak fenntartása, mivel a Rafale-, 
az Eurofi ghter- és a Gripen-programokon kívül 
2030-ig más fejlesztési program nincs a lát-
határon; azon technológiák tanulmányozása 
és értékelése, amelyek 2015 után felhasznál-
hatóak lehetnek a következő generációs harci 
repülőgép fejlesztésénél; megfelelő együtt-
működés kidolgozásával létrehozni egy olyan 
csapatot, amely kifejlesztheti a következő 
generációs harci repülőgépet. Sikeres repü-
lésével a Neuron csatlakozott a már legalább 
két típusból álló „lopakodó” pilóta nélküli repü-
lőgépek családjához. Az amerikai Lockheed 
Martin cég RQ–170 Sentinel típusú gépe már 
szolgálatba állt és rendszeresen részt vesz be-
vetéseken, a Northrop Grumman cég X–47B 
típusú gépe pedig tesztrepüléseket végez. A 
brit BAE Systems hasonló kategóriájú Taranis 
típusú repülőgépe várhatóan 2013 első felé-
ben emelkedik levegőbe. 

6. KÉP EGY CSEH FELSÉGJELŰ MI–171 TÍPUSÚ HELIKOPTER

7. KÉP A NEURON MAKETTJE
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felbontású műholdképen a rendszer képes 
megjeleníteni a saját/baráti, az ellenséges és 
a semleges erőket. Az IFTS a NATO STANAG8 
2019 APP-6A szerinti szimbólumrendszert 
használja. [1]

Kiemelt szempont volt az IFTS megalkotá-
sánál az interoperabilitás, a más rendszerek-
kel való együttműködés lehetőségének biz-
tosítása. Ezen a területen mind ez idáig csak 
részeredményeket sikerült felmutatni, ugyanis 
a másik széles körben elterjedt erőkövetési 
rendszerrel, az amerikai FBCB29-val, csak mi-
nimális szinten tud együttműködni, azaz látja a 
másik rendszer azonosítóját és pozícióját, de 
nem képes sem üzenetet küldeni, sem pedig 
fogadni tőle. [5]

A rendszer minősítése ISAF Mission 
Restricted (bizalmas), mely értelmében a 
rendszeren közölt információk nem lehetnek 
e szintnél magasabbak, továbbá az ott közölt 
adatok, üzenetek, pozíciók is alapvetően ezzel 
a minősítéssel rendelkeznek. [5]

AZ IFTS ALKALMAZÁSA AZ MH AFGANISZTÁNI 
SZEREPVÁLLALÁSA SORÁN 

Az IFTS-t Afganisztánban több magyar alegy-
ség is alkalmazta/alkalmazza, többek között 
az MH PRT10 és az MH OMLT11 is. Az IFTS volt 
az amerikai BFTS-t12 megelőzően az első erő-
követési rendszer, mely a minősített összeköt-
tetés egyik, gyakran egyetlen módját nyújtotta 
az alegységek és az elöljáró harcvezetési pon-
tok között. A rendszert jól lehetett alkalmazni 
konvojkövetésre, az MH PRT 11. váltás után 

2011 szeptemberében az Afganisztánban 
feladatot végrehajtó Magyar Honvédség 
Tartományi Újjáépítési Csoport Hadműveleti 
Központjába olyan információ futott be, amely 
szerint az ellenállók házi készítésű robbanó-
eszközt helyeztek el egy kiemelt fontosságú 
főútvonal mentén. A hatályos műveleti uta-
sításoknak megfelelően megkezdték a rob-
banószerkezet elhárítására való felkészülést. 
Mindemellett az akkor még csak pár napja 
működtetett, az amerikai féltől kapott erőkö-
vetési rendszerbe is betáplálták az informá-
ciót. A térképes felület segítségével pontos 
helymegjelöléssel és információval látták el 
a veszélyjelzést, melyet a rendszert használó 
valamennyi terminál fi gyelemmel kísérhetett. 
Ennek köszönhetően egy, a területen elhala-
dó amerikai katonai menetoszlop is tudomást 
szerzett a fenyegetésről. Az információ bevite-
le és az oszlop megállása között mindössze 
tíz perc telt el, mely nem lett volna elegendő a 
hagyományos, több szintet érintő kiértesítésre. 
A menetoszlop a feltételezett robbanóeszköz 
előtt állt meg. A helyszínre kiérkező magyar 
csapatok és az amerikai fél között is e rend-
szeren keresztül történt meg a kapcsolatfelvé-
tel, majd a tűzszerészek sikeresen semlegesí-
tették a robbanóeszközt.

A fenti példa is jól mutatja, hogy napjaink 
aszimmetrikus hadviselésében milyen fontos 
szerepet tölt be a harctérről származó infor-
mációk közel valós idejű nyomon követése, 
legyen szó saját, szövetséges csapatok moz-
gásáról, vagy az ellenséges tevékenységről. 
Az afganisztáni műveletek során alkalmazott 
modern erőkövetési rendszerek lehetőséget 
biztosítanak a harcászati és magasabb szintű 
parancsnokoknak és törzsüknek, hogy digitális 
térképes alapon kövessék a harcászati helyzet-
képet, továbbá a műveletben részt vevő alegy-
ségekkel szöveges üzeneteket válthassanak.

Napjaink műveleteiben komoly szerepe 
van a csapatok esetleges baráti tűztől való 
megóvásának. A harctéri tűztámogatást is 
nagyban segítik ezek az erőkövetési rendsze-
rek, ugyanis így pontos képet kaphatunk a 
saját csapatok helyzetéről, ezáltal minimálisra 
csökkentve a baráti tűz kockázatát.

ISAF ERŐKÖVETŐ RENDSZER (IFTS)

Az IFTS (ISAF FORCE TRACKING SYSTEM) 
a Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő 
(ISAF1) által biztosított modern erőkövetési 
rendszer, amely a NATO afganisztáni katonai 
szerepvállalása során minden szövetséges 

nemzet számára elérhető. Az IFTS létreho-
zásának az volt a célja, hogy a felhasználók 
részére közel valós idejű információkat, térké-
peket, műholdképeket biztosítson, továbbá a 
rendszer folyamatosan frissüljön, javuljon, így 
támogatva a parancsnokok információs igé-
nyeit, ezáltal nagymértékben segítve őket a 
döntéshozatalban. [7]

Szempont volt, hogy az aszimmetrikus 
hadviselés következtében a műveleteket nem 
széles IT2-spektrumú zászlóaljak, dandárok, 
hanem rajok, szakaszok, századok végzik, 
ezáltal a végpontoknak több szinten feldolgoz-
ható – harcászati, hadműveleti – információkat 
kell biztosítani. Ezen alapszik az IFTS és más 
hasonló elvű erőkövetési rendszerek sikere, 
hiszen például a végeken egy HMMWV-ben3 
tevékenykedő csoportparancsnok és a kabuli 
Hadműveleti Központban (CJOC4) ülő operátor 
is ugyanazt a kezelőfelületet és információkat 
látja a rendszerből anélkül, hogy redundáns 
elemek gátolnák a hatékony felhasználást. [7] 

Az IFTS erőkövetési rendszer direkt és indi-
rekt úton támogatja:
 a csapatok önvédelmi (FP5) képességét;
 a magasabb szintű manőverképességet 

(harcászati – hadműveleti);
 a logisztikai ellátás megszervezését;
 a csapatok műveleti vezetési-irányítási 

(C26) képességét.
A harcászati helyzet folyamatos követése 

(SA7) az egyik legszembetűnőbb képessége 
az erőkövetési rendszereknek, köztük az IFTS-
nek is. A kezelő által opcionálisan kiválasztott 
térképfajtán (domborzati, város) vagy nagy 

Károly Krisztián főhadnagy:

SZÖVETSÉGES ERŐK  KÖVETÉSE AZ AFGANISZTÁNI 
HADSZÍNTÉREN

„Ha ismerjük a földet, és ismerjük az eget, akkor a győzelmünk tökéletes lesz.”
(Szun-Ce)

1. ÁBRA MAGYAR NYELVŰ IFTS-OKTATÓPROGRAM (FORRÁS: A SZERZŐ)
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pedig VIP13-követésre is bevetették. A PRT és 
OMLT között pedig az egyik legfontosabb vé-
dett összeköttetési módot biztosította.

Az Afganisztánban szolgáló magyar csa-
patok többször végeztek olyan műveleteket, 
amelyek során helyőrségüktől távol foglaltak 
FOB14-t. Ilyenkor az IFTS a minősített kommu-
nikáció egyik alternatíváját nyújtotta elsődle-
ges vagy másodlagos lehetőségként. [13]

Az MH PRT 11. váltás híradó- és informati-
kai tisztjeként mélyrehatóan megismerkedhet-
tem az IFTS-szel, problémáival és azok meg-
oldási lehetőségeivel.

A PDT-100 antennák mágnestalpaik segít-
ségével kiválóan rögzíthetők fémfelületekhez, 
azonban a magyar erők által is alkalmazott 
amerikai harcjárművek olyan kompozit anyag-
ból készülnek, melyek antimagnetikusak. 
Megoldásként a járművek tetejére fémlemezt 
erősítettek és erre rögzítették az antennákat. 

Az eszköz kezelési és karbantartási utasítá-
sában olvasható, hogy az antenna 5 méteres 
körzetében más sugárzó eszköz nem üzemel-
het, azonban az 5 méteren belül működő más 
kommunikációs eszközök (Iridium műholdas 
telefon, 50W-os URH rádió) nem zavarják a 
rendszert. [7] [8]

Az eszköz az L-sávban működik 
(1,525GHz–1,660GHz). Bár a jammer (zava-
róeszköz) hivatalosan ezt a tartományt nem 
zavarja, mégis, aktív zavarás mellett nem al-
kalmazható az eszköz. A probléma valószínű-
leg a felharmonikusoknak vagy a vevő beme-
netére eső nagy teljesítménynek köszönhető. 
Ugyanis a jammer antenna, amely 100W-tal 
sugároz, 2 méter távolságra helyezkedik el az 
IFTS-antennától, amely a zavarást érzékelvén 
letilthat. Az általunk elvégzett próbaüzemek is 
bizonyítják, hogy a működő rendszer bekap-
csolt aktív zavaróeszköz mellett a terminál és 
a műhold közötti kommunikációt visszajelző 
ikon (Lock) sárgára vált – nincs kapcsolat a 
műholddal –, és az eszköz képtelen lesz az 
üzenetküldésre-fogadásra, valamint a töb-
bi egység sem látja a pozíciónkat. Mindezek 
mellett továbbra is követhető a saját és más 
egységek helyzete a térképen. 

A PDT-100 antennának viszonylag nagy 
látószögre – a vízszinteshez képest 18°-ra – 
van szüksége az üzembiztos kommunikáció 
fenntartásához (a GEO-pályás műholdak mi-
att). Ebből eredően a gyakorlati tapasztalat azt 
mutatja, hogy a szűk völgyekben a kommu-
nikáció nem működik, és a helyzetfrissítés is 
lassabb. [12]

Gyakori hibajelenség, hogy a helyi 
gyorsítótár megtelik, melyre egy hibaüzenet 
hívja fel a fi gyelmet. Ilyenkor ki kell jelentkezni 
a rendszerből, és back adminnal kell újra be-
jelentkezni a Windows-ba. A megfelelő adatok 
ürítése után a rendszert újra kell indítani. A gya-
korlati tapasztalat azt mutatta, hogy érdemes 
volt minden kimenetel előtt végrehajtani ezt a 
karbantartást, így jelentősen megnövelve (kb. 
fél óra) az előkészületre fordítandó időt. [14]

Összességében megállapítható, hogy az 
IFTS mára egy megbízható rendszerré fejlő-
dött, azonban lassú betöltődése (bekapcso-
lással együtt 15 perc) és a gyakori szervizelési 
igénye, továbbá az aktív zavarással szembeni 
érzékenysége miatt alulmaradt a modernebb 
FBCB2 BFTS-rendszerrel szemben.

2012 júliusáig az Afganisztánba készülő 
missziós állomány IFTS-célfelkészítése nehe-
zen volt megoldható. Honi területen a Magyar 
Honvédség nem rendelkezik IFTS-terminállal, 
és elenyésző magyar nyelvű leírás érhető el. 
Az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj bázi-
sán megrendezett OMLT 9. célfelkészítés, és 
a Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító 
Kontingens szolnoki részfelkészítése során 
bevezettük az angol nyelvű segédprogramok 
használatát, továbbá az elkészített magyar 
nyelvű segédanyagokat a kiutazó állomány 
híradó-informatikai szakszemélyzete részére 
átadtuk.

Az IFTS-szakfelkészítés során a követke-
ző megállapításokat tettem: bár a felkészülő 
állomány nagy része rendelkezik angol alap, 
illetve középfokú nyelvvizsgával, azonban 
az idegen nyelvű oktatóprogramok a nyelvi 
specifi kumok miatt nehezen értelmezhetőek. 
A probléma megoldásaként a rendelkezésre 
álló angol nyelvű segédanyagokból, az IFTS 

Operator Training v2.0 számítógépes program 
továbbfejlesztésével, létrehoztam egy önálló, 
magyar nyelvű html-es segédprogramot. Az 
IFTS Kezelői Kurzus v2.1 felhasználócentrikus, 
az operátor által elérhető legfontosabb funkci-
ókra fókuszál, valamint beépítésre kerültek az 
MH PRT-11 tapasztalatai (1. ábra). 

BLUE FORCE TRACKING SYSTEM (BFTS) 
RENDSZER ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 
TAPASZTALATAI

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya a 
háborús tapasztalatokból levont következte-
tések alapján elhatározta a vezetés-irányítási 
rendszer korszerűsítését. Az USA korábbi há-
borúiban nem volt ritka jelenség a baráti tűz, 
amikor is a távoli tűztámogató alegységek az 
információk pontatlansága és kommunikációs 
torzulások miatt olykor a saját csapataikra ve-
zettek tüzet.

Napjainkban két fő részre oszthatjuk a 
rendszert: az FBCB2 BFT-re15, illetve az FBCB2 
EPLRS-re16. A legelterjedtebb az FBCB2 BFT 
(2. ábra), amely képes maximum bizalmas ösz-
szeköttetést teremteni a műholdas csatornák 
kihasználásával. Az EPLRS olyan rendszer, 
mely a földi URH rádiórendszeren keresztül 
hoz létre minősített (titkos) összeköttetést két 
állomás között. Missziós területen a köznyelv-
ben az egyszerűség kedvéért az FBCB2 BFT-
rendszert BFTS-nek, az FBCB2 EPLRS-t pe-
dig EPLRS-nek nevezik. [10]

A Magyar Honvédség Tartományi 
Újjáépítési Csoport a CONS-egyezmény alap-
ján, 2011 tavaszán kapta meg az első BFTS-
terminálokat a MRAP MAXXPRO és HMMWV 
1151 típusú harcjárművekbe beépítve. A rend-
szer teljes körű üzembe helyezésére azonban 
2011 szeptemberéig várni kellett.

A misszióban szolgálatot teljesítő állomány 
részére a FBCB2 FTS egy új rendszer volt, 
korábban csak néhányan találkoztak a más 
alapokon nyugvó IFTS-rendszerrel. Elsőként 
a híradó-informatikai szakállomány felkészí-
tése történt meg. A szakemberek átlagosan 6 
óra alatt sajátították el a terminálok alapvető 
karbantartását, kezelését. Ezt követte az őr- 
és biztosítószázad kijelölt állománya, illetve 
a hadműveleti részlegen szolgálatot teljesítő 
váltásos állomány. A tapasztalatok alapján el-
mondható, hogy a nem szakállomány felkészí-
tése 2 fős csoportokban (több ember nem fér 
oda az eszközhöz) kb. 50 percet vesz igénybe. 
Ez az oktatás érinti az eszköz ki-be kapcsolá-
sát, az SA kezelőfelület bemutatását, az üze-
netek küldését-fogadását. Az ismeretek elsa-
játítását követően, 3-4 héttel később, haladó 
foglalkozás lett levezetve a kijelölt hadműveleti 
és biztosító állománynak.

Következtetésként megállapítható: a ren-
delkezésre álló, egyelőre csak angol nyelven 
elérhető segédprogramokat felhasználva, 
még a hazai felkészítés keretében, a híradó-
informatikai szakállománynak kétnapos, az 
egyéb állománynak egynapos, számítógép-
pel támogatott képzést kellene megvalósítani, 
melynek fő iránya a program alkalmazásaira 
irányul. Ehhez szükséges a jelenlegi képzési 
programok kiegészítése. Az így megszerzett 
tudásanyag a missziós területre történő kiér-
kezést követően, a beillesztő foglalkozások 
során frissítendő. Két-három fős csoportok-

2. ÁBRA AZ FBCB2 BFT-PROGRAM KEZELŐFELÜLETE (FORRÁS: FBCB2 COURSEWARE V 3.5 SZÁMÍTÓGÉPES TÁVOKTATÁSI TANANYAG 
FBCB2 BFT/ LEADER NET/ SYSTEM START UP PROCEDURES P. 11, 13. DIA)
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ban mintegy 50 percet vesz igénybe, fókuszál-
va az eszköz ki- és bekapcsolására, valamint 
az alapvető karbantartásra. Mindemellett a 
hadműveleti beosztottak informatikai mun-
kaállomásaira feltelepíthetők a már említett 
segédprogramok, amelyek vállalati környezet-
ben is licenszmentesek. Ezek az intézkedések 
nagyban könnyítenének a beillesztő tréningek 
zsúfoltságán, valamint jelentős idő takarítható 
meg, továbbá hozzájárul az eszközök mind 
professzionálisabb szintű felhasználásához is.

A BFTS-állomások üzemeltetésénél elő-
forduló probléma volt, hogy az egyes felhasz-
nálók, többek között akik nem részesültek 
teljes körű felkészítésben, nem előírássze-
rűen állították le a terminált. Gyakori volt az 
áramtalanítással történő leállítás, mely négy-
öt alkalom után a Linux operációs rendszer 
összeomlását eredményezte. Egyes esetek-
ben az informatikai szakállomány vissza tud-
ta állítani az eredeti helyzetet, de sajnos sok 
esetben csak a merevlemez cseréje jelentett 
megoldást a problémára. Az ilyen cserék az 
amerikai fél logisztikai ellátásától függenek, 
és 2-6 hét időtartamra tehetők. A probléma 
megelőzhető a honi és missziós területen tör-
ténő felkészítéssel, ismétlő foglalkozásokkal, 
valamint komoly visszatartó erővel rendelke-
zik a kontingensparancsnok által kiszabható 
pénzbírság is. Mindazonáltal a probléma teljes 
mértékig nem küszöbölhető ki, mert mindig 
is lesznek olyan emberek, akik nem túl nagy 
technikai érzékkel rendelkeznek. Ezek tükré-
ben érdemes tartalék merevlemez-meghajtó-
kat igényelni az amerikai féltől, így technikai 
meghibásodás esetén sem esnek ki eszközök.

Az MH PRT híradó szakemberei a terminá-
lok átvizsgálása és a felhasználói panaszok 
során gyakran regisztrálták a külső GPS-
antennához kapcsolódó W3R koaxiális kábel 
szakadását. A vezeték megfelelő szakmai is-
meretekkel és a rendelkezésre álló (civil keres-
kedésben is kapható) javítóanyaggal könnyen 
helyreállítható.

Nem volt ritka jelenség az antenna és a 
terminál közötti összeköttetés megszakadása. 
Ezt a szakszemélyzet a szoftveres „Offl ine” 
módban történő karbantartással javította. 
Legtöbbször elegendő volt az antenna ily mó-
don történő újraindítása.

A hadműveleti munka könnyebbé tétele ér-
dekében az ott elhelyezett AN/UYK-128 egysé-
get érdemes lenne felváltani a már megrendelt 
„TOC kit” készlettel. A felhasználóbarátabb 
Panasonic CF laptop megkönnyítené a mun-
kát, illetve projektoros kivetítési lehetőséget 
is biztosítana. A harcvezetési központban 
szolgálatot teljesítő hadműveleti beosztottnak 
lehetősége van az üzenetek almenüben előze-
tes harcintézkedést, harcparancsot és kiegé-
szítő harcintézkedéseket kiadni az alárendel-
tek részére. Ez hasznosnak bizonyulhat, ha a 
csapatok több napig FOB-n tevékenykednek, 
és a harcászati helyzet gyors változása meg-
követeli az újabb parancsok kiadását.

Bár a terminál a szélsőséges környezeti 
hatásoknak is ellenáll, azonban a folyó műve-
letek, az afganisztáni homok és a felhasználók 
miatt szükséges gyakori nagykarbantartások-
kal és alkatrészcserékkel számolni. Ezeket az 
amerikai fél – kellő koordináció mellett – egy-
előre bérmentve nyújtotta. Az amerikai mobil 
javítócsoportoknak általában két hónapra elő-

re megvan a javítási tervük. A PRT-s tapaszta-
latok alapján érdemes évente nagykarbantar-
tást leigényelni, valamint tartalék alkatrészeket 
fenntartani.

További fontos tapasztalat, hogy az üze-
nettovábbításnál célszerű FLASH üzenetként 
továbbítani a kívánt információkat. A ROUTINE 
üzenettovábbítási eljárásnál gyakori volt az 
üzenetek késése, nem egy esetben több órá-
val később történt meg a kézbesítés. Ez kielé-
gíti a ROUTINE eljárást, ugyanis 14 óra áll ren-
delkezésre az üzenet továbbítására. FLASH 
eljárás esetén az üzenetnek 10 percen belül el 
kell jutnia a címzetthez. Ez a gyorsaság már 
kielégítette a harcászati követelményeket. [10]

A KÖZÖS HARCÁSZATI KÉP MEGALKOTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI

A magyar katonák a NATO-vezetésű 
Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő 
keretén belül látnak el békemissziós felada-
tokat Afganisztánban. Az erők nagy része a 
német irányítás alatt álló Északi Regionális 
Parancsnokság (RC-N17) alárendeltségében, 
illetve területén működő PRT-ben és OMLT-
ben tevékenykedik. Ezeket a csapatokat sze-
relték fel a műveleti területen található erőkö-
vetési rendszerek nagy részével. Ezek a már 
korábban említett IFTS- és BFTS-eszközök. 
Az Északi Régióban állomásozó más NATO-
országok is rendelkeznek erőkövetési rend-
szerekkel, így a németek és a norvégok is. 

A mindenki által egységesen értelmezett 
harcászati helyzetkép – vagy ahogy az an-
gol terminológiában használják: common 
operating picture (COP) – kirajzolása elen-
gedhetetlen a sikeres többnemzeti együttmű-
ködés és feladat-végrehajtás érdekében. Ezt 
felismerve megfogalmazódott a NATO-ban 
egy széles körben elérhető, FFTS függet-
len, SA-, illetve az NFFI18-információk meg-
osztására szolgáló platform. Ennek szelle-
mében szükséges az FFTS19-rendszerek 
interoperabilitásának megteremtése. A min-

den oldalú együttműködés kialakításának első 
lépése a haderőnemek – szárazföldi, légierő, 
haditengerészet – közötti átjárhatóság biztosí-
tása (C4I, ellenség-barát felismerő rendszerek 
stb.). [4] [9]

A szárazföldi és légierő haderőnemek ko-
operációjának alappillére a következő felté-
telek teljesülése: a légi járművek fedélzetén 
működtetni kell harctéri azonosító eszközöket; 
szabvány üzenetküldési formákat; C2 infor-
mációszolgáltatások (erőkövetés) biztosítása 
meghatározott harcászati adatkapcsolati úton 
az elöljáró irányában. Ezeket az elvárásokat a 
2012-ben hatályba lépett NATO STANAG 5527 
szabvány tartalmazza. [2] [3]

A szövetséges NATO-országok által közö-
sen értelmezett helyzetkép (COP) kialakításá-
nak második lépcsője a különböző nemzetek 
C2-rendszereinek összekapcsolása (gondo-
lok itt az erőkövetési rendszereknél magasabb 
kategóriákra). [11] Ezen interoperabilitás kiala-
kításának érdekében a tagállamok létrehoztak 
egy önkéntes programot (MIP20), mely alapján 
vállalják C4I-rendszereik összekapcsolását. 
Ennek szellemében többek között évente 
megrendezik a Combined Endeavor gyakor-
latot, melyen hazánk is képviselteti magát. A 
többnemzeti gyakorlatok célja a tagországok 
rendszerei összekapcsolhatóságának vizsgá-
lata és gyakorlati megvalósítása. Jelenleg a 
MIP v.2 és MIP v.3 szabványoknak kell meg-
felelniük összekapcsolhatóság tekintetében a 
C4I rendszereknek. [9]

A MIP-alkalmas rendszerek képesek meg-
osztani egymással SA-adataikat (saját csapa-
tok feltöltöttsége, kapacitása, elhelyezkedése, 
illetve az ellenségről szerzett információk), a 
tervezett mozgások, műveletek, illetve az ABV-
helyzet információit. [9]

Az erőkövetési rendszerek interopera bi-
li  tásának gyakorlati megvalósulása a NATO 
afganisztáni műveleteiben a következőképpen 
működik: az ISAF-erők számára rendelkezés-
re áll egy titkos minősítési szintig alkalmazható 
informatikai hálózat, az Afghanistan Mission 

3. ÁBRA NFFI-INFORMÁCIÓK PUBLIKÁLÁSA AZ AMN-HÁLÓZAT FELÉ (FORRÁS: R. PORTA NC3A, BRIEF OF FFT INTEROPERABILITY, 05 
FEBRUARY 2009)
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Secret (AMN), korábbi nevén ISAF SECRET. 
Az AMN-hálózat lehetőséget nyújt a felhasz-
nálók számára levelezésre, saját zártcélú hon-
lapok készítésére, és további alkalmazásokkal 
az SA- és NFFI-információk térképen való 
megtekintésére.

A NATO komoly informatikai háttérintéz-
ményt hozott létre, melynek feladata többrétű: 
2012 elején még csak öt olyan rendszer volt 
(amerikai, német, norvég, francia, IFTS), me-
lyek érdemleges NFFI-információkat tudtak 
megosztani a közös harcászati helyzetkép 
kirajzolásához. Ez az informatikai háttérintéz-
mény azonban nem egységes, a tagállamok 
híradó-informatikai elemeiből épül fel. A szö-
vetséges országok erőkövetési rendszerei az 
IFTS Control Center felé megküldik az NFFI-
információikat (3. ábra), amelyeket az AMN-
hálózat felé publikálnak. [9][11]

Az erőkövetési rendszerek összekap-
csolása számos műszaki anomáliát vet fel. 
Példaként: az RC-North területén járőröző 
német terminál elküldi a pozícióját műholdon 
keresztül a területi felvevőpontba, majd innen 
továbbítják a német rendszer központi szer-
verére. Az itt feldolgozott és a NATO számára 
hozzáférhető NFFI-információkat továbbítják 
az IFTS Control Centerbe, amely összegzi az 
öt különböző rendszerből kapott SA- és NFFI-
adatokat, és továbbítja az AMN-hálózatba. Az 
AMN-hálózatban az iGeoSIT21-alkalmazáson 
keresztül elérhetővé válnak a terminálok hely-
zetinformációi. [11] Az iGeoSIT-alkalmazás 
az AMN-hálózaton elérhető Java-alkalmazás, 
melynek segítségével elérhetők az NFFI- és 
SA-információk. A program felhasználói felü-
letén megjelennek az IFTS Control Centerből 

kapott információk, illetve az így kialakult 
SA- kezelőfelületre további adatokat lehet fel-
vinni. Az iGeoSIT-alkalmazást értelmezhetjük 
2,5. lépcsőnek is az erőkövetési rendszerek 
interoperabilitásához vezető úton. [11]

Jelenleg is fejlesztések folynak a teljes 
interoperabilitás kialakítására, mint a szöveges 
üzenetek küldése és fogadása az iGeoSIT- és 
az FFTS-terminálok között. További technikai 
fejlesztéssel elérhetővé válhat, hogy a külön-
böző FFTS-terminálok lássák egymást (har-
madik lépcső), illetve szöveges üzeneteket 
is válthassanak. Ez – a jelenlegi rendszerfel-
építés mellett, a tesztek eredményei alapján – 
megközelítőleg 30 percet venne igénybe, így a 
gyakorlati alkalmazás még távoli. [6]

ÖSSZEGZÉS

A magyar katonák a nemzetközi egyezmények 
alapján biztosított erőkövetési rendszereknek 
köszönhetően nagyobb biztonságban hajt-
hatják végre feladataikat missziós területen. A 
rendszerek által nyújtott interaktív térképes fe-
lületen az elöljáró fi gyelemmel kísérheti az alá-
rendelt alegység közel valós idejű mozgását, 
tevékenységét a műveleti területen. Mindezen 
gyakorlati tapasztalatok alátámasztják, hogy 
korunk hadviselésének elengedhetetlen része 
a pontos harchelyzetismeret és a szövetsége-
sekkel azonos harcászati helyzetértelmezés.

Megítélésem szerint hazánknak a kor által 
támasztott kötelezettségek kielégítésére szük-
sége lesz saját C4I-, illetve erőkövetési rend-
szer bevezetésére. Az így létrejövő rendszerek 
nagyfokú együttműködést eredményezhetné-
nek a szövetséges országokkal.

1 International Security and Assistance Force – Nemzetközi Biztonsági 
Közreműködő Erő
2 Information technology– információs technológia
3 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – nagymozgékonyságú, 
többcélú kerekes jármű
4 Combined Joint Operational Center – Többnemzeti Összhaderőnemi 
Hadműveleti Központ
5 Force Protection – az erők megóvása
6 command and control – vezetés és irányítás
7 Situational Awareness: helyzetismeret
8 Standardization Agreement for procedures and systems and 
equipment components – Eljárások, rendszerek és felszerelés-összete-
vők szabványosítását meghatározó megállapodás (NATO)
9 Force XXI Battle Command Brigade and Below – a XXI. századi 
haderő harcászati szintű vezetési rendszere (USA)
10 Provincial Reconstruction Team – Tartományi Újjáépítési Csoport
11 Operational Mentoring and Liaison Team – Műveleti Tanácsadó és 
Összekötő Csoport

12 Blue Force Tracking System – a „kék” (azaz saját, baráti, koalíciós) 
erők mozgását követő rendszer
13 Very Important Person – nagyon fontos személy
14 Forward Operational Base – előretolt hadműveleti bázis 
15 Force XXI Battle Command Brigade and Below Blue Force Tracking 
System – a XXI. századi haderő harcászati szintű vezetési rendszeré-
nek „baráti” erők követési rendszere (USA)
16 Force XXI Battle Command Brigade and Below Enhanced Position 
Location Reporting System – a XXI. századi haderő harcászati szintű 
vezetési rendszerének megerősített helyzetjelentő rendszere (USA)
17 Regional Command North – Északi Regionális Parancsnokság
18 NATO Friendly Force Information – NATO baráti erők információi
19 Friendly Force Tracking Systems – baráti erők követési rendszerei
20 Multilateral Interoperability Programme – többoldalú együttalkalmaz-
hatósági (interoperabilitási) program
21 Interim GEO Spatial Intelligence Tool – ideiglenes geográfi ai helyzet-
felderítő alkalmazás

(A szerző dolgozatával I. helyezést ért el a 
2012. őszi  TDK-konferencán)
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A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA

M. Szabó Miklós: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1980–1989
Az akadémia vezetése és a teljes személyi állomány maximális odaadásának 
köszönhetôen és a folyamatos korszerûsítések eredményeként a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia minden megrázkódtatást elkerülve teremtette meg a rendszerváltást követô 
viszonyok közötti töretlen továbbmûködés, a NATO-akadémiák közösségének egyenran-
gú tagjává válás, illetve a Nemzetvédelmi Egyetemmé való átalakulás feltételeit. A kötet e 
közösség teljesítménye elôtti tisztelgés. 

Keménytáblás, 176 oldal, ára: 2800 Ft



Honvédségi Szemle

22 2013/3

Kiképzés–felkészítés

Immár harmadik alkalommal készült fel 
az 5. Bocskai István Lövészdandár 62. lö-
vészzászlóalja mint a Magyar Honvédség 
Zászlóaljharccsoport (továbbiakban: MH 
ZHCS) bázisa, hogy a NATO egységes előírá-
sainak megfelelően megmérettessen és ösz-
szegezve az addigi felkészülését „harcra kész” 
minősítést kaphasson.

A CREVAL-ellenőrzés előtti felkészülés min-
dig kiemelt jelentőségű a zászlóalj életében, 
bár a tervezési munkálatok és kiképzés sokkal 
hosszabb időszakot ölel fel, mint az MH ZHCS 
terveiben szereplő néhány hónap. A szűken 
vett felkészülés 2012. február 27-én indult és 
az MH ZHCS október eleji harcászati gyakorla-
tával zárult; ez nagyjából 6 hónapos kiképzési 
időszakot takar, bár némi nehézséget jelentett, 
hogy mind a dandár kiképzési ciklusait (I.–II. 
félév), mind a zászlóalj munkatervezési időin-
tervallumát (áprilistól szeptemberig, októbertől 
februárig) keresztülszeli.

A tervezés alapját a HM Honvéd Vezérkar 
főnöke által kiadott, de időszakonként felülvizs-
gált és módosított „Hadműveleti követelmé-
nyek” jelentik. Ez az okmány nem feladatokat, 
hanem – mint neve is mutatja – képességeket 
határoz meg, szem előtt tartva az egyéb, lö-
vészalegységekre megszabott előírásokat 
és pontosan meghatározva a kiképzési moz-
zanatokat. Ugyanakkor – fi gyelembe véve 
az erőforrásokat és a lehetőségeket – széles 
körű segítséget nyújt a parancsnok részére a 
felkészítés irányvonalának és módszerének 
meghatározásában. Az alárendelt parancsno-
kokat is célszerű már a tervezés kezdeti sza-
kaszában bevonni, így biztosítva lehetőséget 
arra, hogy az állomány felkészültségének vagy 
a felkészültség hiányosságainak ismeretében 
a legcélszerűbb kiképzési tevékenységet „ál-
modja papírra” a zászlóalj vezetése.

Ha úgy tetszik, a nulladik mozzanat a foglal-
kozásvezetők felkészítése. A katonák kiképzé-
sének legfőbb letéteményese a jól képzett, kel-
lő tapasztalattal, szakmai és vezetői tudással 
felvértezett altiszti gárda, ezért rajparancsnoki 
és altiszti felkészítések alapozták meg a zász-
lóalj éves felkészülését. Ez azonban nem befe-
jezett tevékenység, hanem egy egész kiképzé-
si időszakon átívelő folyamat, természetesen 
nagyban támaszkodva a vezénylőzászlósi 
rendszer észrevételeire és javaslataira.

A folyamat első lépcsőfoka az egyéni felké-
szítés, ami általános és szakfelkészítést takar. 
Bár az egyéni felkészítés volt a megelőző év 
fő célkitűzése, ezt érthető okokból (missziós 
feladat ellátása, fl uktuáció, békehiányok és 
tartósan távollévők pótlása) mégis az elejétől 
végre kell hajtani. Természetesen a felkészítés 
során azzal a feltevéssel számolunk, hogy a 

legénységi állomány már rendelkezik az alap-
kiképzés során elsajátított tudásanyaggal.

Ha bárki csak egy kis időt töltött lövészal-
egységek kiképzésének tervezésével, akkor 
nem ismeretlen a raj-, szakasz- és század-
összekovácsolás fogalma. Ezek azonban a 
konkrét felkészítésen túlmenően kiképzési idő-
szakokat is jelentenek egy zászlóalj életében. 
Ez a fajta tagolás ugyanis egyértelműen csak 
a gépesítettlövész-harcászatot takarja, hiszen 
az ellátószakasznak vagy a páncéltörő rajnak 
például ilyen felkészítése nincs! Azonban ha 
hozzáigazítjuk azokhoz, vagy megpróbáljuk 
megfeleltetni az adott szakterület kiképzési 
tárgyköreit, akkor jó eséllyel a végső megmé-
rettetésen minden alegység képes lesz ké-
pességeinek maximumát nyújtani. Nem lehet 
a felkészülés minden mozzanatát részletesen 
felvázolni, arra ott vannak a kiképzési és mun-
katervek, ezért az alábbiakban csak a fél év 
néhány mérvadó aspektusát eleveníteném fel.

LŐKIKÉPZÉS

A lövész lőkiképzés szorosan ráépül az álta-
lános lőkiképzés tudásanyagára, sőt némikép-
pen keveredik is annak elemeivel. Az azonban 
mindenképpen igaz, hogy rendkívül alapos 
lőelméleti felkészülésnek és vizsgáztatásnak 
kell megelőznie a gyakorlati végrehajtást. Az 
egyéni lőgyakorlatok szokásos menetét (egyé-
ni lőgyakorlatok védelemben, támadásban, 
ellenőrző lőgyakorlat) és a kötelék lőgyakor-
latokat (raj-, szakasz-) a felkészülés időszaká-
ban tűzpár lőgyakorlatokkal terveztük áthidalni 
mind a lövészkatonák, mind a harcjárművek 
tekintetében. Bár ezeket – talán indokolatlanul 
– a lőutasítás az egyéni lőgyakorlatok között 
tárgyalja, nagyon jól segítik a csoportos harc-
tevékenységek alapjainak begyakorlását. Egy 
alapvetően kiképzési jellegű írásnak nem len-
ne szabad pénzügyi-gazdálkodási kérdések-
ről szólnia, mégis meg kell említenem azokat a 
tényezőket, amelyeket a folytonos tervezések 
közepette fi gyelembe kellett vennie mind a 
zászlóaljnak, mind az alakulatnak. 

A helyőrségi lőtér adottságai folytán a 
zászlóalj fő fegyverzeti eszközének tekinthető 
30 mm-es gépágyúnak csak a lőtéri változatai 
alkalmazhatóak, amelyek ára a harci változat 
többszöröse. A Magyar Honvédség központi 
gyakorló- és lőterein, a megadott biztonsá-
gi keretek betartásával bármely lőszertípus 
használható, ám az oda való kitelepülésnek 
komoly üzemanyagköltség-vonzata van, az 
élelmezési és személyi kiadásokat nem is 
említve. Ráadásul az egyes lőgyakorlatok lo-
gikai sorrendjét nem célszerű megbontani (a 
raj kötelékben végrehajtott lőgyakorlatát meg 

kell hogy előzzék a harcjármű-irányzók egyé-
ni lőgyakorlatai, a szakaszokét a harcjármű-
tűzpároké). Az erőforrásokkal való takarékos-
ság szem előtt tartásával fi gyelembe kellett 
venni, hogy a kollektív fegyverek használatára 
– a fő fegyverkezelők helyettesítésére – indo-
kolt volt „létszámon felüli” lőgyakorlatok beik-
tatása. Végezetül komoly kapacitást kötött le 
a lövészetek nyilvántartása és pótlása, például 
olyan előre nem tervezhető okok miatt, mint 
a tűzgyújtási tilalom, amely különösen akkor 
jelent gondot, ha egy típusú fegyver összes 
rendszeresített lőszere gyújtó- vagy fényjelzős 
lövedék.

A jól megtervezett és változatosan leve-
zetett kezelőszemélyzet- és (lövész) köte-
lék-lőgyakorlatok (raj) pedig – túlhaladva a 
kiképzési ág kereteit – egyfajta erőpróbái a 
lőkiképzésben (célfelderítés, tűzhelyesbítés) 
és a harcászatban (tűzvezetés, parancsnoki 
munka) tanultaknak. A felkészülés ideje alatt 
– a rugalmasabb felhasználás érdekében – 
külön lőgyakorlat lett tervezve a rajok harcjár-
műves és harcjármű nélküli tűzvezetésének 
begyakorlására, gondolva azokra a helyze-
tekre, ahol a lövészeknek nélkülözniük kell a 
BTR–80/A típusú páncélozott eszközeiket.

MŰSZAKI KIKÉPZÉS

A műszaki kiképzés jelentős részét az erődítés 
és az álcázás tárgykörei tették ki; ezek önma-
gukban is komoly különbségeket jelentenek a 
zászlóalj alárendeltjeinél az eltérő haditechni-
kai eszközök, harcrendi elemek és az alkal-
mazott eljárások tekintetében. Nagy hangsúlyt 
fektettünk a robbantás ismeretének felelevení-
tésére mind a tűzzel való gyújtás, mind a villa-

Csepregi Balázs őrnagy:

AZ MH ZÁSZLÓALJHARCCSOPORT 
CREVAL-FELKÉSZÜLÉSÉNEK KIKÉPZÉSI KÉRDÉSEI



Honvédségi Szemle

232013/3

Kiképzés–felkészítés

mos gyújtás fogásainak elsajátításával. Ebben 
nagy segítséget nyújtottak – az egyébként az 
MH ZHCS műszaki modulját is biztosító – mű-
velettámogató műszaki zászlóalj szakemberei. 

A nem szervezetszerű átjárónyitó katonák 
felkészítése kapcsán több mint félszáz fő lett 
kiképezve robbanó és nem robbanó műszaki 
zárakon történő akadályelhárításra, nyújtott 
töltetek készítésére és alkalmazására. Külön 
időkeretben lett felkészítve a földrobbantás 
„fortélyaira” az állomány, amely az erők meg-
óvása kapcsán különösen sebezhető, vagy 
kiemelt célpontot jelenthet az ellenséges erők 
számára. Minden alegység részéről ki lett je-
lölve a felkészítendő állomány, de túlsúlyt je-
lentett az aknavető-alegységek és a logisztikai 
század sérülékeny elemeinek kezelőszemély-
zete, ahol a hagyományos, sáncszerszámok-
kal végrehajtott kézi földmunka különösen 
célszerűtlen és indokolatlanul időrabló tevé-
kenység. A műszaki zászlóaljjal egyébiránt 
a felkészítés nagy részében harmonikus volt 
az együttes tevékenység, mintegy bizonyítva, 
hogy az egységes felkészítési elvek és sza-
bályozók ellenére is szükséges az állandó 
állományú harccsoportosítások gyakori közös 
kiképzése és összekovácsolása.

VEGYIVÉDELMI KIKÉPZÉS

A vegyivédelmi kiképzés elméleti ismereteit 
főként az egyéni kiképzés időszakában ok-
tattuk, a vegyivédelem feladatait pedig dön-
tően a harcászati tárgykörök témakörében 
gyakoroltattuk be. Ettől függetlenül és ezzel 
párhuzamosan kéthavonta vegyivédelmi nap 
lett betervezve, amelyen nemcsak kiképzésre 
került sor, hanem a katonák felmérése is meg-
történt. Az alárendelt alegységek nem szerve-
zetszerű vegyi- és sugárfelderítőinek, valamint 
vegyivédelmi tiszthelyetteseinek időszakos 
felkészítése pedig, a zászlóalj hadműveleti 
részlegének szakemberei által, összevonáso-
kon lett végrehajtva. 

Külön említést érdemel az ABV modulsza-
kasszal való együttműködés megszervezése. 
Erre a táborfalvi lő- és gyakorlótéren végrehaj-
tott, századszintű éleslövészettel egybekötött 
harcászati gyakorlatokon került sor. Az időben 
eltolt gyakorlatsorozaton minden lövészszá-
zad (századharccsoport) a végrehajtás egy 
mozzanatában elvégezte a teljes alegység 
harcjárműveinek teljes vegyimentesítését. 
Ez jó gyakorlási lehetőséget nyújtott mind a 
mentesítőhely kiválasztására, felderítésére és 
berendezésére, mind a mentesítőkörlet elfog-
lalására, biztosítására, az alegységek rotációs 
rendszerű mentesítésére, valamint az alegy-
ségparancsnokok együttműködési kérdései-
nek tisztázására. Ugyanakkor az ABV- szakasz 
is hasznos tudásanyagot meríthetett a lövész-
zászlóaljnál megkövetelt általános biztosítási 
és harcászati tevékenységre vonatkozólag. A 
kedvező tapasztalatok hatására valószínűleg 
az elkövetkező felkészülési időszakokban is 
tervezzük a közös tevékenység eme gyakorla-
tias példáját.

TÜZÉR SZAKKIKÉPZÉS

Talán az egyik legbonyolultabb kiképzési ág; 
nem a végrehajtandó feladat, hanem a szer-
vezeti-alárendeltségi viszonyok miatti tervezés 

okozott ellentmondást. A tüzér beosztású kato-
nák az egyéni felkészítés időszakában az előírt 
kiképzéseket hajtották végre. Míg a kötelékki-
képzés során a lövészszázadok támogatósza-
kaszai megosztva végezték a lövész és a tüzér 
szakkiképzésben előírt feladataikat, addig az 
aknavetőszakasz a szakkiképzés követelmé-
nyeinek megfelelően haladt a feldolgozandó 
témakörökkel. A szakcsoportos szakalapozó 
felkészítést az aknavető beosztású katonák 
együtt kezdték, de az eltérő fegyvertípusok 
miatt külön folytatták. A ZHCS állománytáblá-
ja azonban eltér a békében használttól, ezért 
végül bizonyos katonák mindkét típusú akna-
vetőre fel lettek készítve. Az ellenőrző tűzve-
zetésen még a 60 mm-es aknavetővel vettek 
részt, míg az egyéni tűzfeladatokat részben a 
60, részben a 82 mm-es aknavetővel hajtották 
végre. Bizonyos szakképzettségekre történő 
felkészítéseknek, mint amilyenek a tüzérfel-
derítő, a bemérő és a kidolgozó, a kiképzés 
folyamán összevonásokkal igyekeztünk ele-
get tenni. Bizony a sokfelé történő megfelelés 
kényszere nem tett jót a szakmának, és csak 
időt és energiát nem kímélve sikerült az elvárt 
követelményeket teljesíteni. 

Még mostohábbá tette a lehetőségeket, 
hogy az adott felkészülési időszakban egyet-
len éles rakétaindítás sem történt, míg a lőtér 
és a kihelyezés időbeni és térbeli korlátai mi-
att nem került sor éleslövészettel egybekötött 
harcászati gyakorlatra sem a páncéltörő-, sem 
az aknavető-alegységek részére. Ugyanígy 
törölve lett az együttműködés begyakorlásá-
ra tervezett tüzér rendszergyakorlat, amelyet 
a hadműveleti követelmények írtak elő. Itt az 
elöljáró tűztámogató kötelékét a tüzérosztály 
biztosította volna.

Tűztámogatás tekintetében viszont sikeres 
előrelépés történt a lövészszázad-parancsno-
kok tábori tűzigénylésének elméleti és gya-
korlati végrehajtásában. Ugyanígy bizonyos 
szempontból „sikersztorinak” könyvelhettük 
el a nemzetközi környezetben már szinte el-
engedhetetlen ECAS-felkészítést is. Ezt a 
tevékenységet többnapos elméleti kiképzés 
után, a lőtér területén, egy Gripen harci repü-
lőgép segítségével volt alkalma a parancs-
noki állománynak „élesben” is begyakorolni, 
természetesen külső előadók felkérésével és 
mentorálásával.

HARCÁSZAT (SZAKHARCÁSZAT)

Szerencsés helyzetben volt a zászlóalj a te-
kintetben, hogy a fl uktuáció ellenére egy jól 
felkészült, tapasztalt maggal rendelkezett a 
legénységi állomány körében is, akik ha ok-
tatóként nem is állnák meg a helyüket, de a 
szakterületükön otthon vannak. Erre a szak-
tudásra építve a harc- és harccal kapcsolatos 

tevékenység fogásainak elsajátítására, a fél 
éven átívelő, tematikájában és időtartamá-
ban egymásra épülő gyakorlatsorozatot ter-
veztünk. A gyakorlótéren végrehajtott kezdeti 
összekovácsolási foglalkozásokat hamarosan 
– az általunk csak „kis kihelyezéseknek” neve-
zett, gyakran az éjszakai időszakot is magába 
foglaló – kiképzések követték, melyek meg-
tervezésénél – a zászlóaljparancsnok dönté-
sének megfelelően – az első időszakokban 
csak a feldolgozandó témaköröket szabták 
meg az alegységparancsnokoknak, de mind a 
tevékenység, mind a módszerek tekintetében 
szabad kezet kaptak. A későbbiek folyamán, 
egyre szabályozottabb keretek között, 32–72 
órás gyakorlatokon került az állomány mind fi -
zikailag, mind pszichikailag terhelés alá, hogy 
a CREVAL-ellenőrzés időszakára elérjék a 
szükséges képzettségi szintet. Ezeken a bo-
nyolultan megkoreografált, komplex gyakorla-
tokon kizárólag gyalogosan hajtottuk végre a 
feladatokat, kiemelt fi gyelmet fordítva az álcá-
zás, a híradás, az éjszakai harc és a tűztámo-
gatás kérdéseire. 

Bár már több publikáció is foglalkozott 
ezekkel a gyakorlatokkal, annyit mindenkép-
pen szükségesnek tartok megemlíteni, hogy 
szakítva az addigi végrehajtó-alájátszó sze-
repkörökkel, itt minden alegység egyszerre 
volt értékelt és ellenerő. Szélsőséges esetek-
ben az is előfordult, hogy egy-egy feladatnál 
az előbbi ellenfél néhány órával később már 
együttműködésre kötelezett lett. Szerencsére 
a kihelyezések egy időszakában sikerült 
MILES-eszközök igénybevételét is biztosítani, 
így téve még valószerűbbé ezeket a harcászati 
mozzanatokat. 

A gyakorlatok majd minden pillanatát ala-
posan felkészített döntnöki állomány kísérte 
fi gyelemmel. Nemcsak a harcászati tevé-
kenység jelentett értékelési mutatót, hanem 
például a felszerelés összeállítása, az éjjellá-
tó berendezések elosztása, az utánpótlások 
és étkezések megszervezése, a rádiókkal 
és teljesítményekkel történő manőverezés, a 
rejtjelzés és a jelentések rendjének betartása, 
a kezdeményezőkészség, illetve más beosz-
tások helyettesítése. Természetesen minden 
gyakorlatot After Action Review (AAR) köve-
tett, mely révén mind a végrehajtók, mind a 
gyakorlat vezetősége hasznos információkhoz 
jutott. A tapasztalatok igen kedvezőek voltak, 
bár megjegyzendő, hogy mind vaklőszerből, 
mind imitációs anyagból tekintélyes mennyi-
ség fogyott.

Teljesen más jellegű volt a három század 
éleslövészettel egybekötött harcászati gyakor-
lata, melyeket a táborfalvi lőtéren – kihasznál-
va a helyőrségi gyakorlóterekkel szemben an-
nak többszörös kiterjedését – a rendszeresített 
harcjárműveikkel hajtottak végre. Ezeket azon-
ban csak egy nappal előzték meg a szakasz-
kötelékben végrehajtott lőgyakorlatok, ráadá-
sul ugyanannak az egy századnyi BTR-nek a 
felhasználásával. Ami költséghatékonyság te-
kintetében előnyt jelentett, kiképzés-módszer-
tanilag sajnos kevésbé volt célszerű. Még ha a 
szakaszok tűzfeladataikat a megfelelő szinten 
teljesítették is, a feltárt hibákat már nem tudták 
minden esetben kiküszöbölni a századgya-
korlatok kezdetéig. Amíg begyakorolták a már 
említett együttműködési feladataikat a modul 
ABV-szakasszal, addig nélkülözni kellett saját 
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ipar megteremtéséről éppúgy, mint az ütegek 
megszervezéséről, a megfelelő vezetők és ál-
lomány kiválasztásáról, felkészítéséről és kor-
szerű alkalmazásáról. Lukács Dénes, Psotta 
Mór ezredes, Gábor Áron, Krivácsy József, 
Gruber Fülöp és még több magyar és nem 
magyar tiszt egy olyan fegyvernemet irányított, 
mely nagyon meglepte az osztrák, majd az 
orosz ellenfelet is. Talán még szerény is az a 
megállapítás, hogy a szinte előzmények nélkül 
létrejött magyar tüzérség méltó ellenfele volt 
tradicionális ellenfeleinek. 

A magyar tüzérek már ott voltak az 1866-
os háborúban is, sőt a königgrätzi csata leg-
híresebb fegyverténye is hozzájuk kötődik. A 
csata döntő pontján, a visszavonulás fedezé-
sére egy üteg maradt hátra, melynek kezelői 
valóban az utolsó emberig lőtték a rohamozó 
porosz gyalogságot. 

Az 1867-es kiegyezés egyik legfontosabb 
és talán legnehezebb kérdése éppen a had-
ügy volt, benne az önálló magyar haderő fel-
állításának kérdésével. Az osztrák tárgyalófél 
végül beleegyezett, hogy a „közös” hadsereg 
mellett legyen egy magyar haderő is, de az 
nem lehetett teljes értékű. Ezért nem engedték 
a honvédtüzérség felállítását még akkor sem, 
amikor a magyar politikai élet legfontosabb 
személyei is felszólaltak az érdekében. Tisza 
Kálmán és Ghyczy Kálmán parlamenti beszé-
deikben szinte nemzeti üggyé emelték a tüzér-
ség kérdését, de az udvar, bizalmatlansága 
okán, mégsem engedett.

A következő évtizedekben, ha a bizalom 
nem is lett nagyobb, a Nagy Háborúra való ké-
szülés minden más szempontot felülírt. Ennek 
köszönhetően az 1912. évi véderőtörvényben 
már szerepel a Magyar Királyi Honvédség 
tüzérsége, melynek első ezredei a következő 
évben valóban megalakultak.

A magyar tüzérség következő száz éve 
két nagy háborúról, békediktátumokról, gaz-
dasági válságokról, politikai viharokról szólt. 
Mindezekben a magyar tüzér, ha sokszor nem 
is tudott kiigazodni, megtette, amit elvárt tőle 
a haza.

2013. január 31-én a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar MTT tüzér szakirány okta-
tói, az MHTT Tüzér szakosztályának tagjai, a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munka-
társai és a tüzér nyugdíjas-szervezetek kép-
viselői a Hungária körúti kampuszon ünnepi 
megemlékezést és konferenciát tartottak. A 
konferencia előadói a 100 éves önálló fegy-
vernem szervezeti és harci alkalmazása el-
veinek változásait, illetve a tüzértiszt-képzés 
fejlődésének szakaszait (jelentősebb állo-
másait) elemezték. A Honvédségi Szemle 
jelen számában megkezdjük a konferencián 
elhangzott előadások szerkesztett változatá-
nak közreadását.

2013-ban ünnepeljük a magyar tüzérség meg-
alakulásának 100. évfordulóját, amely jó al-
kalmat kínál visszatekintésre, emlékezésre és 
akár tanulságok levonására is. Természetesen 
nem száz évvel ezelőtt jelentek meg először 
Magyarországon tüzérfegyverek és -szerveze-
tek, de 1913-ban álltak fel azon tüzérezredek, 
melyeket a folytonosság miatt méltán tekint-
hetünk ma meglévő fegyvernemi csapataink 
elődeinek.

Az első tüzérfegyverek Európában valami-
kor a 14. század körül tűntek fel, először vas-
tag falú várak ostromainál, majd ugyanilyen 
erősségek védelmében. A feljegyzések szerint 
csatatéren első alkalommal az 1346-os crècyi 
csatában* az angolok alkalmaztak nagy, ne-
héz vascsöveket tüzérségi eszközként.

Ebből az időszakból találunk olyan fel-
jegyzéseket is, miszerint már a Magyar 
Királysághoz tartozó várak, városok leltáraiban 
is megtalálhatók voltak ágyúk, és mellettük 
megfelelő lőszermennyiség. Hogy melyik kirá-
lyunk vitt magával először a háborúiba ágyú-
kat, azt bizonyosan nem tudjuk, de Mátyás ki-
rály seregében már voltak tüzérek és lövegek.

A török háborúk kora hosszú évszázadok-
ra hadszíntérré változtatta Magyarországot, 
amely azt jelentette, hogy felgyorsult az akkor 
legkorszerűbb haditechnikai eszközök megje-
lenésének folyamata. Hoztak hazánkba tüzér-
séget a törökök és a császáriak is, mely a helyi 
gyártást is elősegítette. Tudjuk, hogy Erdély 
„aranykorában” a fejedelmi tüzérség európai 
színvonalú volt.

A tüzérség fegyvernemmé az állandó had-
seregek 17–18. századi megjelenésével vált. 
A korábbi céhszerű működést felváltotta a 
szervezett és szabályozott, katonai rendnek 
megfelelő és keretek közötti alkalmazás. Ekkor 
már nagyobb sikerrel lehetett egységesíteni a 
lövegtípusokat, lőszereket és állandó hadrendi 
elemmé tehették a tüzérkötelékeket. 

Magyarország ebben az időszakban nem 
rendelkezett önálló államisággal, így nem le-
hetett önálló hadereje sem. A korszerű had-
sereg igénye természetesen – éppen Zrínyi 
Miklós munkássága nyomán – nálunk is meg-
fogalmazódott és folyamatosan napirenden is 
tartották, de a Bécsben működő Haditanács 
és az uralkodó erről hallani sem akart. A tö-
rök háborúk utáni szabadságküzdelmeit vívó 
magyar haderők aligha feleltek meg a kor-
szerűség feltételeinek, így tüzérséggel is alig 
vagy egyáltalán nem rendelkeztek. A Rákóczi-
szabadságharc kuruc seregében ugyan fran-
cia segítséggel sikerült tüzérséget teremteni, 
de sajnos ez is csupán epizód maradt a fegy-
vernem történetében.

Más volt a helyzet az 1848–49-es magyar 
szabadságharcban. A honvédsereg szer-
vezői tudatosan alakították ki a fegyvernemi 
arányokat, gondoskodtak a szükséges hadi-

szervezetszerű támogatószakaszaikat, ame-
lyek ekkor még csak az egyéni tűzfeladataikat 
hajtották végre. 

BÉKEFENNTARTÓI KIKÉPZÉS

A hadműveleti követelmények ugyan előírják a 
békeműveletekben való részvétel képességét, 
azonban a helyszín, a valós kulturális, vallási, 
nyelvi és etnikai viszonyok ismerete, a konkrét 
feladatok, az elvárások, a korlátozó tényezők 
meghatározása híján csak általános béke-
fenntartói felkészítést tervezhettünk. Ennek ke-
retében békefenntartói egyéni lőgyakorlatok, 
valamint tömegkezelési feladatok végrehaj-
tása került a tervekbe. Ez utóbbi begyakorlá-
sánál igénybe vettük a rendőrség tapasztalt 
szakembereinek segítségét is. A kéthetes ki-
képzési blokkban így olyan feladatokra is fel-
készítést kapott az állomány, ami ismét csak 
a harccsoport sokrétű felhasználhatóságának 
bizonyítéka. Természetesen nem nélkülözhető 
a valós műveletre történő speciális felkészü-
lés, de az általános békefenntartói felkészítés 
mindenképpen megfelelő alapot nyújt annak 
teljesítéséhez.

MARS, MILES, KRONOS, BAGLYAS?

Az utóbbi évek takarékossági intézkedései 
új irányokba terelik a kiképzés tervezésének 
ismert folyamatait. Tény az is, hogy egyre na-
gyobb igény van az „univerzális” alegységek 
iránt. A kényszer olykor bölcsebbé teszi a 
tervezést, hatékonyabbá az erőforrások fel-
használását, célszerűbbé a mindennapokat. 
Vannak olyan tevékenységek, amelyek csak 
és kizárólag lő- és gyakorlótereken sajátítha-
tók el, mások speciális szaktantermeket vagy 
kiképzőbázisokat igényelnek. Mégis napról 
napra újabb és újabb lehetőségek adódnak, 
hogy lőszert és üzemanyagot kímélve begya-
korolhassák mind az alegységek, mind az 
egyes katonák a különböző tevékenységeket. 
Felhasználva a korszak fejlődő lehetőségeit, 
napjainkban gyakrabban láthatunk képernyők 
előtt ülő katonákat, ami közelebb viszi őket 
a valós harctevékenységekhez. A MARS- és 
MARCUS-rendszerek már évtizedek óta se-
gítik a parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
latokat, a MILES-rendszer viszont a lőszertar-
talékokkal bánik kíméletesen. A zászlóalj által 
egyre gyakrabban és szélesebb körben hasz-
nált KRONOS szimulátorok egyszerre képesek 
a harcjárművek kezelőszemélyzetét összeko-
vácsolni, más részről nagyszerű eszközök az 
irányzók tűz- és a parancsnokok harcvezeté-
sének gyakorlásához is. 

Sajnos, csak az eredményes CREVAL-
megmérettetés után telepítették a Baglyas 
rendszert, amely a célfelderítés és tűzkiszolgá-
lás kiképzéséhez biztosít olcsó, de sokrétű le-
hetőséget. Úgy vélem, ezek az eszközök nem 
helyettesíthetik, de jótékonyan kiegészíthetik a 
felkészítések és kiképzések majd minden idő-
szakát.

Mint már jeleztem, írásom nem fedheti le a 
CREVAL-ellenőrzésre készülő zászlóaljharc-
csoport felkészülésének minden aspektusát, 
de bízom benne, hogy a megszerzett tapasz-
talatok hozzásegítik mind a parancsnoki, mind 
a végrehajtó állományt egy még hatékonyabb 
kiképzés megvalósításához.

Dr. Csikány Tamás ezredes:

SZÁZÉVES A MAGYAR TÜZÉRSÉG
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Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Bajtársaim!

Bemutatkozom: Mucsy Iván a nevem, nyug-
állományú tüzér százados, a Nagyváradi 
magyar királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi 
Hadapródiskola Bajtársi Kör alelnöke vagyok. 
Az egykori hadapródiskolának 1944 végén 
már IV. éves növendéke voltam.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a mai konfe-
rencián önök elé tárhatom a program szerinti 
tárgykörökben a meglevő és szerzett ismere-
teimet. Mielőtt a szorosan vett címbeli témák 
részletezésére térek, a köztudatban többször 
tapasztalt, vélhetően tájékozatlanságból 
eredő félreértések elkerülése és tisztázása 
érdekében megemlítem: az akadémiákon 
nem akadémikusképzés, a hadapródiskolák-
ban nem hadapródképzés, hanem ezekben 
az intézményekben hivatásos tisztképzés 
folyt. Altisztképzés – tüzér is – Jutason volt. 
Előadásomat ez utóbbiak szerint szedtem 
csokorba. 

Az első világháborút lezáró versaillesi – 
„trianoni”– békeparancs a honvédelem terén 
is szigorú feltételeket írt elő. Megszüntette 
az általános hadkötelezettséget, a katonai 
erők összlétszámát 35 000 főben rögzítette, 
és ezen belül is csak 1750 tiszt működését 
engedélyezte. A katonai tanintézetekre vonat-
kozóan előírta, hogy az oktatott növendékek 
számának összhangban kell lennie a tisztikar-
ból távozók létszámával. Elrendelte az előírást 
meghaladóan képző iskolák bezárását. Ez 
eldöntötte az 1898-ban létrehozott hadapród-
iskolák sorsát: Magyarországon egyetlen tiszt-
képző intézményként csak a Honvéd Ludovika 
Akadémia maradhatott fenn. A békeparancs 
katonai vonatkozású előírásait a világhábo-
rúban győztes hatalmak megbízottaiból álló 
„katonai ellenőrző bizottság” rendszeresen 
vizsgálta, betartatta. A bizottság ez irányú 
tevékenysége az 1927. évi magyarországi tá-
vozását követően fokozatosan csökkent és 
1938-ban megszűnt.

TÜZÉRTISZTKÉPZÉS A HONVÉD LUDOVIKA 
AKADÉMIÁN BUDAPESTEN

Tüzértiszteket 1920 után (1941-ig) csak 
a Ludovika Akadémián (a továbbiakban 
Akadémia) lehetett képezni. A Ludovikában 
akkor évente 40 fő tüzértiszt nevelése, kikép-
zése volt lehetséges. Ez a szám a honvéd 
hadsereg létszámával – benne a tüzérségével 
– párhuzamosan növekedett. Az Akadémia 
tüzértisztképzésére is érvényes, hogy a szak-
mai ismeretek alapos elsajátítása mellett igen 

fontos volt a jellem nevelése is. Mindez azt 
szolgálta, hogy a jövendő tiszteket példamu-
tató, előzékeny, segítőkész, kötelességtudó, 
alárendeltjeikről gondoskodó személlyé nevel-
jék. Sajnos a végzettek ezen tulajdonságairól 
negatív megítélések is elterjedtek, de ezek a 
vélemények – mint minden általánosítás – hi-
básak, minden tárgyilagosság híján nem is 
igazak.

Az Akadémiára való bejutást felvételi vizs-
ga előzte meg, amelynek alapos, mindenre 
kiterjedő szakorvosi vizsgálat is része volt, és 
csak ezután kerülhetett sor a felvételi próbák-
ra. Felvételire pályázhattak a polgári életben 
érettségi vizsgával rendelkezők is. A trianoni 
békeparancs idevonatkozó előírásai miatt a 
rejtett Honvéd Főreáliskolából azok nyerhettek 
vizsga nélkül felvételt, akiket a főreáliskola ja-
vasolt. A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli tár-
gyai: matematika, ábrázoló geometria és ter-
mészettan. A fi zikai alkalmasság elbírálásához 
úszás, atlétika és szertorna tartozott. A felvételi 
követelmények időszakonként változtak.

A képzési idő és a módszer is több ízben 
módosult. Előfordult négy, majd három év, sőt 
a második világháború idején két év is. Volt 
olyan időszak, amikor a polgári (civil) érettsé-
givel rendelkezők egy év csapatszolgálat után 
három évet tanultak az Akadémián, de volt 
olyan is, hogy két évet. A katonai főreáliskolá-
sok általában csapatszolgálat nélkül kerültek 
az Akadémiára, de tudunk olyan időszakról, 
hogy ők is csapatszolgálat után kezdték meg 
akadémiai tanulmányaikat. Keresték a minél 
hatékonyabb képzési rendszert. 

A legalaposabb gyakorlatot és elméle-
ti oktatást a négyéves tüzértisztképzés je-
lentette. Az újoncképzés minden fázisát 
végrehajtották a legkülönbözőbb beosztá-
sokban. Megismerkedtek a gyakorlatban a 
tüzértisztképzés elméletének és praktikumá-
nak (lövegkezelő, felderítő, kidolgozó, bemé-
rő, rádiós-távbeszélő, lovas, hajtó, málhásló-
vezető) minden szépségével és nehézségével. 
Gyakorolhatták a sorkatonai élet, a szigorú 
napirend, a fegyelem, a parancsteljesítés, az 
önmegtartóztatás megannyi követelményét. 

Az egyéves csapatszolgálat rendkívül 
hasznos volt, egyrészt, mert olyan tapasztala-
tokat adott, amelyeket az Akadémián, de fő-
leg a tisztté avatás után hasznosítani lehetett, 
másrészt azért, mert a csapatszolgálat nehéz-
ségeit megismerve, lehetővé tette egyeseknek 
eredeti szándékuk megváltoztatását, a hivatá-
sos tüzértiszti pályáról való lemondást. 

A tüzértisztek oktatására szolgáló tanterv 
időszakonként változott, de alapjaiban nem 
módosult. A kívülállók szemében ijesztően 
sok tantárgy ékes bizonyítéka a tüzér akadé-

mikusok sokoldalú képzésének. A tantárgyak 
oroszlánrésze szakmai tárgyú volt, és ezek 
között is súlyponti szerepet kapott a tüzér lö-
véstan. A kiképzés folyamatos korszerűsítését 
szükségessé tette a tüzér lövéstan gyors fejlő-
dése, a teljesen új rendszerű lőeljárások 1938-
ban történt bevezetése. A fejlődést a tábori 
tüzéreknél a „Ternegg műszer”, a légvédelmi 
tüzéreknél a „Juhász-Gamma” lőelemképző 
műszer rendszeresítése tette lehetővé. Ezek 
az új lőelemképző eljárások a maguk idejében 
messze felülmúlták a korábbi hazai, de a kül-
földi módszereket is. 

A tüzértisztek képzésének és nevelésé-
nek meghatározó egyéniségei a parancs-
noki, oktatói kar tisztjei és polgári tanárai 
voltak. Fokozatosan alakult ki az a rendszer, 
hogy ezek a tisztek pályázat útján kerültek 
az Akadémiára. A pályázati kiírás igen szigo-
rú követelményeket, illetve feltételeket tartal-
mazott. A kiválasztott tüzértisztek kiválóan 
képzett parancsnokok, illetve egyetemi ok-
tatók voltak. Ezt bizonyítja, hogy a Ludovika 
Akadémiát végzett tüzértisztek felkészültségét 
a Műszaki Egyetem akkor négyéves képzé-
si idejű Gépészmérnöki Kara első két évével 
egyenrangúnak ismerték el.

A tüzér szakképzéshez szükséges tan-
könyvek, műszertechnika, fegyverzet, oktatási 
segédeszközök, lóállomány, gépkocsipark fo-
kozatosan és teljes mértékben rendelkezésre 
állt. A képzési időszakok lehetővé tették, hogy 
a tüzérakadémikusok avatásukkor alkalmasak 
legyenek alantos tiszti, szükség esetén üteg-
parancsnoki beosztás ellátására is. Ennek 
ellenére egyre több jelzés érkezett a csapatok-
tól, hogy a Ludovika Akadémiát végzett tisz-
tek a magas színvonalú elméleti tudás mellett, 
elegendő gyakorlati képzettség hiányában 
csak huzamosabb idő elteltével felelnek meg 
parancsnokként. Ezért előtérbe került az a kö-
vetelmény, hogy elsősorban a csapat igényeit 
kell kielégíteni, a képzés végcélja a csapat. 

A gyakorlati időszak kiemelkedő esemé-
nye mindig a hajmáskéri, illetve 1939-től az 
eszterházai éleslövészeti kihelyezés volt. Az 
utolsó évfolyam hallgatói ütegparancsnokként 
bizonyíthatták, hogy képesek az adott felada-
tokat végrehajtani. 

Az akadémikusokat elméleti és gyakorlati 
teljesítményük szerint osztályozták és rangso-
rolták. Ennek a végzéskor volt különös jelentő-
sége, mert ennek megfelelően lehetett a hely-
őrségek által felkínált tüzérosztályok között 
választani. A későbbiek során előléptetéskor, 
beiskolázáskor, beosztások elnyerésekor is 
számított ez a rangsor.

 A parancsnokok nagy súlyt fektettek arra 
is, hogy a Ludovika Akadémiáról kikerült tisz-

Mucsy Iván ny. tüzér százados:

A TÜZÉRTISZTKÉPZÉS (HADAPRÓDKÉPZÉS) ÉS 
AZ ALTISZTKÉPZÉS HELYZETE 1922–1945 KÖZÖTT*
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tek a katonai műveltség és szaktudás meg-
szerzésén kívül a humán ismeretek terén is 
tájékozottak, felkészültek legyenek. 

Az egyes fegyvernemek tisztjei és akadémi-
kusai összetartozásuk erősítésére különböző 
védőszentek kultuszát erősítették, emlékükre 
évenként megemlékezést tartottak. A tüzérek 
1927. december 3-án Szűz Szent Borbála-
serleget alapítottak azzal a céllal, hogy ápolják 
a tüzér szellemet, ébren tartsák közösségi és 
fegyvernemi öntudatukat. Minden év Borbála 
napján az arra érdemes idősebb akadémikus 
ünnepi beszéde után felolvasták a Borbála-
tekercset és ünnepi műsort rendeztek.

Az akadémikusok 1928-tól kaptak kardvi-
selési jogot. A Ludovika Akadémia tüzértiszt-
jei 1930-ban egy úgynevezett Borbála-kardot 
adományoztak azzal a rendeltetéssel, hogy 
azt minden évben Borbála napján az a leg-
felsőbb évfolyambeli tüzérakadémikus kapja 
meg, akit a tisztikar erre a legérdemesebbnek 
tart. A kard kosara különösen szép munka 
volt, Borbála arcmását is belevésték. 1939-től 
a legjobb lovas tüzér akadémikusnak minden 
évben Borbála-sarkantyút adományoztak.

A Ludovika Akadémia Pollack Mihály által 
tervezett épülete és annak területe elősegítette 
a szabadidő hasznos eltöltését. A kb. 20 hek-
táros park megfelelő környezet volt a pihenés-
re. Az Akadémián a testnevelés és a sport a 
tömegsport jegyében folyt. A cél az volt, hogy 
minden akadémikus, a leggyengébb testalkatú-
ak és a legügyetlenebbek is egy általános szín-
vonalat érjenek el. Az 1921-ben alakult Ludovika 
Akadémia Sport Egylet (LASE) számos szak-
osztályában lehetett sportolni. Minden évben 
volt évzáró sportünnepély. A lovaglás a 1940-es 
évekig meghatározó volt a tábori tüzérségnél; 
lényeges volt, hogy a tüzértisztképzésben fon-
tos szerepet töltsön be. 

Az előbbiekben csak nagy vonalakban és 
sok részletet nélkülözve ismertettem a tüzér-
tisztek képzését a Ludovika Akadémián, ahol a 
II. világháború vége előtt 1944. november 15-
én avattak tüzértiszteket utoljára hadnaggyá.

TÜZÉRTISZTKÉPZÉS 1941–1945 KÖZÖTT 
A MAGYAR KIRÁLYI GÁBOR ÁRON HONVÉD 
TÜZÉRSÉGI HADAPRÓDISKOLÁBAN, 
NAGYVÁRADON

Az ország területgyarapodását követően, 
1940-ben, a megnövekedett létszámú hadse-
reg által megkövetelt tiszti létszám felvetette a 
hadapródiskolák újbóli felállításának gondola-
tát. A VKF akkori vezetője, Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes javasolta, hogy Sopronban és 
Pécsett gyalogsági, Budapesten műszaki és 
repülő, Marosvásárhelyen gyorsfegyvernemi, 
míg Nagyváradon tüzérségi hadapródiskola 
létesüljön.

A HM 4020/1941 M. E. szám alatt kelt ren-
delete intézkedett a honvéd hadapródiskolák 
felállítása, valamint a hadapródiskolákban 
történő tisztképzés szabályozása tárgyában. 
Ezek az iskolák a rendelet szerint öt évfolya-
mú, bentlakásos tisztképző intézetek, amelyek 
első – negyedik évfolyamának tanterve latin 
nyelvet nem tanító gimnáziumnak felelt meg, 
ezen kívül kiegészült katonai elméleti és gya-
korlati kiképző és testedző szaktárgyakkal. A 
hadapródiskolák katonai szervezet formájá-
ban működtek. A tüzérségi hadapródiskola 

Gábor Áronnak, az 1848/49-es szabadság-
harc idején a székely honvéd tüzérség főpa-
rancsnokának, a legendás hírű ágyúöntőnek a 
nevét vette fel. 

Az is eldőlt, hogy az 1941–42. tanévben az I. 
és II. évfolyamot párhuzamosan indítják 4 üteg 
(1 tüzérosztály) szervezetben, amely szerint a 
tüzérosztályhoz tartozott az 1. és 2. fogatolt tá-
bori üteg, a 3. számú gépvontatású tábori üteg, 
valamint a 4. számú gépvontatású légvédelmi 
üteg. Induláskor a képzéshez szükséges lét-
számot a katonai al- és főreáliskolák IV. és V. 
osztályait végzettekből, de nagyobbrészt a pol-
gári gimnáziumok ugyancsak IV. és V. osztálya-
it végzettekből alakították ki. Ehhez pályázatot 
hirdettek, majd a sokszoros túljelentkezők szá-
mára felvételi vizsgát írtak elő. A felvételi vizs-
ga a Ludovika Akadémián tartott, többnapos, 
bentlakásos írásbeli és szóbeli beszámoltatás-
ból, fi zikai és testnevelési képességszint-felmé-
résből, valamint alapos orvosi vizsgálatból állt.

A vizsga alapján, de a korábbi tanulmá-
nyi eredmények fi gyelembevételével született 
meg a döntés a felvételről vagy az elutasítás-
ról. A megszűnő katonai főreáliskolák növen-
dékeinek nem kellett külön felvételi vizsgát 
tenniük. 

A növendékek első ízben 1941. szeptember 
28-án vonultak be. Az iskolát 1941. október 
15-én Schweitzer István altábornagy nyitotta 
meg. (Ő az I. világháború előtt és alatt ugyan-
itt működő gyalogsági hadapródiskolának 
volt a végzett növendéke.) A IV. évfolyam el-
végzése után a hadapródiskolai növendékek 
középiskolai érettségi vizsgát tettek. A már 
csak katonai szaktárgyakat tanuló V. évfolyam 
növendékei, a sikeres végzés után hivatásos 
tiszti állományba kerültek és ezzel egy időben 
zászlóssá avatták őket. Akkor ez volt a legala-
csonyabb tiszti rendfokozat. 

A katonatiszti pálya akkoriban vonzó, a tár-
sadalom által elismert és nagyra becsült hiva-
tás volt. Egyebek között arra is neveltek ben-
nünket, hogy mint majdani katonatiszteknek 
mindenben jó példát kell mutatnunk, békében 
és háborúban egyaránt.

Kiképzésünk általános alaki, fegyvernemi 
és fegyelmi téren egyaránt alapos volt. Minden 
elméletben megtanult ismeretet a gyakorlat-
ban is tudni kellett alkalmazni. Tudnunk kellett 
azt is, hogy majd a beosztottainktól mit köve-
telhetünk meg. 

A gyakorlati kiképzési órák az ismeretek 
sulykolásszerű betanulására szolgáló foglal-
kozások voltak. A tanév vége és az éleslövé-
szet közötti időszakban a város melletti gya-
korlóterekre kellett kivonulni teljes fegyvernemi 
felszereléssel, amelyet éleslövészet követett 
az ország valamelyik tüzérségi lőterén. 

A tüzér hagyományokkal, a tüzér szellem-
mel, Szent Borbálának mint a tüzérek védő-
szentjének kultuszával fokozatosan kerültünk 
kapcsolatba. Ezeket az ismereteket szinte ki-
zárólag a Ludovika Akadémiát végzett tüzér-
tisztjeinknek köszönhetjük. A hagyományok-
nak fontos szerepe volt tüzérré válásunkban. 
Az iskola szellemének hatása máig érvényesül 
és – kevés kivételtől eltekintve – letagadha-
tatlan nyomot hagyott világnézetünkben, ma-
gatartásunkban. Szerettük iskolánkat minde-
nestül, büszkék vagyunk rá ma is, hogy oda 
járhattunk. Nem csoda hát, ha jó értelemben 
vett nosztalgiát érzünk a „daliás” idők iránt. 

Az első év elején nem számított az előző 
évben más iskolában elért bármilyen ered-
mény, az első félévben mindenki azonos tanul-
mányi szintjelzést, egy sávot viselt a zubbonya 
gallérján. Tehát tiszta lappal indultunk el az új 
iskolában. A tanulmányi eredmények szerinti 
differenciált előmeneteli jelzés csak az első 
félévi bizonyítványosztás után kerülhetett ki-
nek-kinek a zubbonya hajtókájára, hasonlóan 
a katonai reáliskolai és a ludovikai gyakorlat-
hoz. Ezek: 
kitűnő, kiváló = két sáv, két gomb,
jeles = két sáv,
jó = egy sáv, egy gomb,
elégséges = egy sáv,
elégtelen = sáv nélküli hajtóka.

Iskolaparancsnokunk, nemes moldovai 
Paleta Géza vezérkari alezredes, majd tüzér 
ezredes szigorú katonatiszt, de igazságos 
ember volt, aki atyai módon gondoskodott 
rólunk. Élelmezésünk – napi ötszöri étkezés 
– az ínséges háborús viszonyok ellenére min-
dig ízletes és bőséges volt. Méretvétel szerinti 
ruházatunkat személyesen ellenőrizte, a nem 
megfelelőket kiigazíttatta a készítőkkel stb. Az 
ütegparancsnokokat, a kiképzőket, oktatókat 
kiváló minősítésű katonákból válogatta össze. 
Tiszteltük őt.

A civil életben megszoktuk, hogy a kö-
zépiskolákban 10-12 tantárgynál nincs több. 
Hadapródiskolánkban ez már az első évtől 
megduplázódott, mert a humán és reál tár-
gyakon kívül sokoldalú testnevelési, műszaki 
és fegyvernemi kiképzést is kaptunk. Már az 
első évtől tantárgy volt a vívás, lovaglás, síelés, 
hadipuska-lövészet, tüzérismeret, tereptan, 
híradó ismeret és mindenek felett a Szolgálati 
Szabályzat, ami az életünk alfája és ómegá-
ja lett. A második évtől hozzájött ezekhez a 
pisztolylövészet, a gép- és motortan, a tüzér 
gyakorlati szabályzat, a hadseregszervezés. 
A harmadik évben mindez tovább bővült a ha-
tos- és a kocsifogat-hajtással, a gépkocsive-
zetéssel, a tüzér lőutasítással (ballisztika, lőe-
lemképzés a táboriaknak Ternegg műszerrel, a 
légvédelmieknek a Juhász-Gamma készülék-
kel), a harcászattal, a hadászattal. A negyedik 
évben már nem jött ezekhez új tantárgy, ha-
csak ide nem számítom az öttusázást, amely 
akkoriban katonai sportág volt. És persze az 
érettségi! Az ötödik év a csapatszolgálatra 
való felkészülésre volt szánva.

A katonai szakirodalom a szükséges mér-
tékben tankönyveinkben rendelkezésünkre 
állt. Az iskolának volt jól felszerelt szépirodalmi 
könyvtára is, olvasószobával. Gyakran jártunk 
oda, nem lettünk szakbarbárok. Zeneszobáink 
is voltak, akinek volt tehetsége és készsége, 
az kiélhette ilyen irányú hajlamait. Táncórákon 
együtt gyakoroltunk a helyi leánygimnázium 
tanulóival.

Volt énekkarunk, színi előadásra, versmon-
dásra hajlamos és képes növendékek is akad-
tak. Verselési készségüket is kiélhették azok, 
akik írták és szerkesztették azokat a költemé-
nyeket, amelyeket minden év december 4-én, 
a Borbála-napi ünnepségen olvastak fel. Ezek 
az úgynevezett „Borbála-tekercsek” verssza-
konként tréfásan, de az illendőség határain 
belül fi gurázták ki az osztálytársakat, a feljebb-
valókat, az elöljárókat. Voltak olyan osztályok, 
amelyekben újságírói hajlamú egyének kézzel 
írott és sokszorosított lapot készítettek jeles 
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alkalmakra. Ezek a lehetőségek színesebbé, 
változatosabbá tették az egyébként kemény 
és egyszólamú napjainkat. 

Természetesen magunkat felnőttnek kép-
zelő kamaszok voltunk, életkorunk csínytevő 
hajlamaival. De mint leendő tüzértiszteknek, 
meg kellett ismernünk, tudnunk kellett kezelni 
a gyalogsági fegyvereket is. Lőttünk hadipus-
kával, géppisztollyal, golyószóróval, géppus-
kával, nehézpuskával. Ezek szétszedése és 
összerakása is feladat volt. Versenyeztünk, 
ki a gyorsabb. Számunkra az igazi élmény, 
a gyönyörűség a tüzérségi éleslövészet volt. 
Erre minden évben sor került különböző lőte-
reken, június végén vagy júliusban, de 1943 ja-
nuárjában téli éleslövészetnek is aktív részesei 
voltunk.

A III. és IV. évfolyam fogatolt ütegek növen-
dékei többnapos távlovagláson, a motorizált 
ütegek növendékei 1200 km-es gépkocsi-táv-
vezetésen vettek részt 1943 és 1944-ben. Az 
1944. évi éles lőgyakorlat a IV. éves tábori tüzé-
rek részére a hajmáskéri központi lőtéren volt. 
A lőtérparancsnok meglepődött növendékeink 
alapos szakmai ismeretein, kiváló lőtéri ered-
ményein, és nem fukarkodott a dicsérettel. 

A 4. légvédelmi üteg éles lőgyakorlatára 
1944 júliusában az eszterházai központi lég-
védelmi lőtéren került sor. Az üteg szállása és 
gyakorló tüzelőállás-körlete Petőházán volt.

A gyakorlat alatt légiriadók is voltak. Ezek 
alatt az ütegbeliek négy Liberatort, egy Boeing 
Fortresst és egy P 38 Lightning ellenséges 
repülőgépet lőttek le. Ezért a harci teljesítmé-
nyért a résztvevők I. osztályú tűzkeresztet kap-
tak. Mind a hajmáskéri, mind az eszterházai 
lőgyakorlaton a IV. éves növendékek a tiszti 
beosztások teendőit gyakorolták.

Ez év szeptember 7-én Nagyváradon a vá-
rost támadó ellenséges bombázókötelékből 
Kérészy István légvédelmi tüzér főhadnagy ve-
zényletével nyolc IV. éves légvédelmi és tábori 
tüzér növendék három Liberator nehézbombá-
zót lőtt le.

1944 nyarán Csatay Lajos honvédelmi 
miniszter a kormányzónak írt felterjesztése 
indokolásában azt írta egyebek mellett: „a 
hadapródiskolai szellem és kiképzés kiváló. 
A hadapródiskolából kikerültek mind katonai 
szellem, mind pedig katonai kiképzés és tudás 
tekintetében felülmúlják az akadémiákból fel-
avatottakat.” Azt hiszem, ehhez nem kell kom-
mentár.

A hadi helyzet számunkra kedvezőtlen 
alakulása miatt az iskolát át kellett telepíte-
ni Kőszegre. Ott 1944. november 15-én 111 
ötödéves tüzér hadapródiskolai növendéket 
avattak tisztté.

1944. november második felében az is-
kola Kőszegről Sümegre és Csabrendekre 
költözött, majd 1945 elején áttelepült 
Németországba. Ott különböző helyeken és 
időben estek a nyugati hatalmak valamelyi-
kének fogságába. 1945. május 9-én, amikor 
Európában a háború véget ért, a nagyváradi 
tüzér hadapródiskola is megszűnt.

Említésre méltó, hogy a hadapródiskolai 
növendékek egy része 1944-ben a karácsonyi 
szabadságot Budapesten szándékozta tölteni. 
Ők a fővárosnak a szovjet csapatok által tör-
tént bekerítése miatt a városban rekedtek és 
jelentkezésük után nagyobb részben a fris-
sen alakult, Morlin Imre tüzér százados nevét 

viselő páncéltörő csoportban, többen más 
egységben harcoltak fővárosunk védelmé-
ben. Egyikük a budai várból 1945. február 11-
én a sikeresen kitörő harci egység tagjaként 
Mánynál érte el saját vonalainkat.

Budapestnek a katlancsatában történt 
eleste után a harcoló hadapródiskolai nö-
vendékek, már akik megmaradtunk, köztük 
jómagam is, szovjet hadifogságba estünk. A 
nagyváradi hadapródiskola növendékeiből a 
háború végére 19 lett hősi halott. Elmondható, 
hogy 1944 karácsonyát és az azt követő idő-
szakot mindegyikünk másképpen élte át. 

A rendszerváltás után az itthon és kül-
földön élő volt növendékekből, egykori elöl-
járóinkból és tanárainkból, többeknek a 
hozzátartozóiból 1991. november 9-én meg-
alakult a „Nagyváradi m. kir. Honvéd Tüzérségi 
Hadapródiskola Bajtársi Kör”.

De ez már egy más történet. 

ALTISZT- (TISZTHELYETTES-) KÉPZÉS JUTASON

Ilyen irányú szervezett képzés a Magyar 
Honvédség keretein belül nem volt, a csapa-
toknál a szokott előléptetési rendnek meg-
felelően lett a szakaszvezetőből őrmester. 
A megnövekedett létszámigény miatt és a 
képzés minőségének javítása céljából jött 
létre, alakult meg 1924-ben a Magyar Királyi 
Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet, 
amely a későbbiek folyamán különböző neve-
ken működött (1929-től „Kinizsi Pál” Honvéd 
Altisztképző és Nevelőintézet). A csapatok-
hoz kikerült „jutasiak” általánosan elismert 
jó kiképzők és alsó vezetők voltak. Jutason 
minden fegyvernem részére, így a tüzérek szá-
mára is képeztek tiszthelyetteseket. A tiszthe-
lyettesek a legénységi állomány tagjai voltak. 
A jutasi intézetbe csak kiváló minősítésű kato-
nák kerülhettek be. A Jutason végzettek sza-
kaszvezetői, őrmesteri rendfokozattal kerültek 
csapathoz.

Az Intézet 1944 őszén, a szovjet csapatok 
előretörése miatt megszüntette működését. 
Jutas akkoriban a veszprémi MÁV pályaudvar 
közelében lévő kis település volt, napjainkban 
Veszprém külvárosa. Az ott végzettek katonai 
teljesítményéről Kéri Kálmán vezérezredes, a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület alapítója 
és első elnöke egyik beszédében a legna-
gyobb elismerés hangján emlékezett meg. 
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Clausewitz 1832-ben kiadott, A háborúról című 
művében leírtakat sokan próbálták az idők fo-
lyamán részben vagy egészben megcáfolni. A 
kritikusok először zömében egykori katonák-
ból álltak. Volt közöttük kortárs svájci (Jomini), 
militáns porosz (Ludendorff), majd XX. szá-
zadi brit (Liddell Hart).3 A hidegháború meg-
szűnte szintén elindított egy kritikai hullámot, 
amelyben a katonák mellett már megtalálható 
több neves történész (Keegan, Luttwak), va-
lamint katonai akadémiai oktató is (Fleming), 
akik szerint a háborút körülvevő közeg megvál-
tozása a háború tartalmának megváltozását is 
maga után vonja, ezért Clausewitz háborúról 
alkotott tétele többé nem biztosít megfelelő ke-
retet annak vizsgálatához.4

A háborút körülvevő közeg változása le-
csapódott a NATO doktrinális rendszerében 
is. A hagyományos háború megvívásának 
módjára irányelveket, eljárásokat és különbö-
ző szempontokat megfogalmazó szövetséges 
összhaderőnemi doktrínákra (AJP-01(D) Allied 
Joint Doctrine, Allied Joint Doctrine for the 
Conduct of Military Operations, AJP-3.2 Allied 
Joint Doctrine for Land Operations) épülve, a 
nem 5. cikkely szerinti műveletek végrehajtá-
sára vonatkozó szövetséges összhaderőnemi 
doktrína (AJP)-3.4(A), Allied Joint Doctrine for 
Non-Article 5 Crisis Response Operations) is 
meghatározó dokumentum lett.

A béketámogató műveletekre, a nem har-
colók kimenekítésére, a polgári hatóságok 
támogatására, valamint a felkelők elleni műve-
letekre vonatkozó – elfogadott, vagy kidolgo-
zás alatt álló – szövetséges összhaderőnemi 
doktrínák (AJP-3.4.1, Allied Joint Doctrine for 
Peace Support Operations, AJP-3.4.2, Allied 
Joint Doctrine for Non-Combatant Evacuation 
Operations, AJP-3.4.3, Allied Joint Doctrine for 
Support to Civil Authorities, és AJP-3.4.4, Allied 
Joint Doctrine for Counterinsurgency [COIN]) 
a háborút körülvevő közeg változása mellett 
a NATO jelentős szervezeti átalakulásának is 
tükrei.

A HÁBORÚ VÁLTOZÁSA

A hidegháború utáni kritikai hullámot elindító 
Martin van Creveld neves izraeli történész két 
évtizeddel ezelőtt kiadott könyvében elsőként 
jutott arra az álláspontra, hogy a hagyomá-

nyos, államok által, hadseregek igénybevéte-
lével, politikai célokért megvívott háborúk kora 
végleg lejárt. Clausewitzre hivatkozva Creveld 
ezeket a háborúkat trinitárius, azaz háromsági 
háborúnak (trinitarian war) nevezi.5

Véleménye szerint a II. világháború befe-
jezése óta eltelt közel fél évszázad alatt a ha-
gyományos haderők mérete, valamint az álla-
mok költségvetéséből ezen haderőkre fordított 
összegek nagysága folyamatosan csökkent. 
Creveld emellett azzal is érvelt, hogy a ha-
gyományos haderők alig rendelkeznek a XX. 
század második felében kirobbant, zömében 
nem háromsági háborúk sikeres megvívásá-
hoz szükséges képességekkel..6 Indoklásul azt 
hozta fel, hogy az 1945–1990 között lezajlott 
mintegy 160 fegyveres konfl iktus háromne-
gyede nem háromsági volt. Ezeket az általa 
alacsony intenzitásúnak nevezett konfl iktusokat 
(Low Intensity Confl ict – LIC) bemutatva Creveld 
kiemeli, hogy jellemzően a föld kevésbé fejlett 
részein robbannak ki, ritkán vesznek részt ben-
ne hagyományos hadseregek mindkét oldalon, 
a szemben álló felek által használt fegyverek 
pedig egyszerűek, sok esetben elavultak.7

Az alacsony intenzitású jelző azonban vé-
leménye szerint csalóka. Nevükkel ellentétben 
ezek a konfl iktusok jelentős áldozatokkal jár-
nak, rendkívül véresek tudnak lenni és komoly 
politikai eredmények elérését teszik lehetővé.8 

Creveld ezeket a háborúkat vizsgálva arra a 
sarkos következtetésre jutott, hogy a gazdag, 
erős, jelentős ipari háttérrel rendelkező, fejlett 
országok nem voltak képesek ezeket a konfl ik-
tusokat megnyerni. A győztes felkelők sokszor 
alig rendelkeztek formális katonai kiképzett-
séggel, csoportjaik gyakran képtelenek voltak 
egymással együttműködni, vezetőiknek pedig 
szinte alig volt lehetősége zászlóaljnál na-
gyobb kötelék felett parancsnokolni. Szerinte 
bebizonyosodott, hogy az ilyen jellegű ala-
csony intenzitású konfl iktusokban a gazdag 
és fejlett országok hagyományos hadereje a 
politikai érdekek érvényesítése szempontjából 
irreleváns és felettébb drága.9

Creveld a kudarc főbb okait abban látja, 
hogy a fejlett technológia – a hagyományos 
hadseregek legfontosabb jellemzője – üzem-
képesen tartása jelentős számú kiszolgá-
ló személyzetet követel meg. Vietnamban 
például az amerikai alakulatokat kiszolgáló, 

adminisztrációs és egyéb feladatokat ellátó 
személyzet száma esetenként a teljes létszám 
háromnegyedét is kitette. A hagyományos 
hadseregek másik jellemzője, hogy a parancs-
noki lánc túl hosszú, a hadszíntéri folyamatok 
túl bonyolultak, a tevékenység jellege pedig 
mindig túlmutat az ilyen konfl iktusokban köz-
ponti helyet elfoglaló harcászati szinten.10

A Clausewitz által leírt és a nevéhez köt-
hető háborús univerzum Creveld szerint tehát 
folyamatosan veszít jelentőségéből és egyre 
kevésbé képes keretet biztosítani az alacsony 
intenzitású, nem háromsági háborúk megér-
téséhez és kezeléséhez.11 Creveld állítását és 
Clausewitz munkásságát megvizsgálva az 
alábbi kérdések merülnek fel: 

1. Mit értett Clausewitz a háromsági hábo-
rún?

2. Foglalkozott-e Clausewitz a Creveld által 
említett nem háromsági háborúval?

3. Amennyiben igen, azt milyen mértékben 
tette?

A kérdések megválaszolása azért is fontos, 
mivel Clausewitz aktív katonai pályafutása alatt 
legalább három, a francia forradalomhoz és 
Napóleon nevéhez köthető háború a Creveld-i 
jellemzőknek részben vagy egészben megfe-
lelt. Ezek közül kettőt Franciaországban, egyet 
Spanyolországban vívtak meg.12

A HÁROMSÁGI HÁBORÚ LÉNYEGE

Az első kérdés megválaszolása viszonylag 
egyszerű. Műve (A háborúról) első könyve (A 
háború természetéről) első fejezetének (Mi 
a háború?) huszonnyolcadik alfejezetében 
(Eredmény az elmélet számára) a háború ter-
mészetét Clausewitz folyamatosan változónak 
tartotta és a színét váltó kaméleonhoz hason-
lította. Szerinte ezt három tényező, a „csudála-
tos háromság” váltja ki, úgymint:
 a veleszületett erőszakosság, amely a 

szemben álló felek gyűlölködéséből és ellen-
ségeskedéséből táplálkozik,
 véletlenek és valószínűségek, amelyek 

az emberi lélek veleszületett sajátosságából 
erednek,
 racionalitás és számítás, amely a háború 

politikának alárendelt eszközszerepéből kö-
vetkezik.13

A háború az elsőt a népből, a másodikat a 

Dr. Jobbágy Zoltán alezredes:

CLAUSEWITZ ÉS A FELKELŐK:
A HÁBORÚ CSODÁLATOS HÁROMSÁGA ÉS 
A FELFEGYVERZETT NÉP EREJE1

Guerrillas do not always win. Why should they? No other form of fi ghting 
always wins. („A gerillák nem mindig győznek. Miért is győznének? Egyetlen 

másféle harcmodor sem győz mindig.”)
 „Yank” Bert Levy2
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hadseregből, a harmadikat pedig a kormány-
zatból nyeri. Clausewitz, kora háborúit vizsgál-
va megállapította, hogy a háború megvívásá-
nak alapja a nép, a megvíváshoz szükséges 
eszköz a hadsereg, a megvívással elérhető cél 
pedig politikai. Érvelése szerint a nép kebelé-
ben meglévő tűz a hadsereg által nyer formát, 
amit a politika által meghatározott célok meg-
valósításáért vesznek igénybe.14

Clausewitz nemcsak a háborút alkotó té-
nyezőket tárta fel, hanem a háborút a tényezők 
(alap – eszköz – cél) között meglévő összefüg-
gések mentén is alapos vizsgálatnak vetette 
alá. Elmondható, hogy részleteiben közelíti 
meg a háborút a politika (cél) irányából, va-
lamint részleteiben tárgyalja a háborút a had-
sereg (eszköz) irányából. Annál meglepőbb, 
hogy a háborút tartalommal, azaz erőszak-
kal, gyűlölködéssel és ellenségeskedéssel 
megtöltő néppel (alap) aránytalanul keveset 
foglalkozott. A népháború jelentőségét csak 
bemutatta, röviden leírta, de nem elemezte a 
másik két tényezőhöz hasonló részletesség-
gel. Valószínűleg ezen hiányosság okozhatja 
az általa megalkotott és Clausewitz által álta-
lános érvényűnek tekintett háromsági háború 
megkérdőjelezését.15

A fentiek nyilvánvalóvá teszik, hogy Creveld 
és Clausewitz a háromsági háború fogalmát el-
térő módon közelíti meg. Míg Creveld a három-
sági háborút következetesen a háború egyik 
megjelenési formájának tartja és a politikai 
háborúval teszi egyenlővé, addig Clausewitz a 
háromsági háború fogalmát a háború alapvető 
természetének meghatározására alkotta meg 
és azt lényegében a háború megjelenési for-
májától függetlenül használta.16   

Kora viszonyait alapul véve különbséget tett 
a művelt és műveletlen népek háborúi között. 
A különbség alapvető okát az eltérő társadalmi 
állapotokban látta, mivel szerinte a társadalmi 
állapotok teremtenek a háborúnak feltételeket 
és befolyásolják formájukat. A politikai háború 
mellett – ami művének kétségkívül központi 
eleme – a harmadik könyv (A hadászatról) ti-
zennyolcadik fejezetében (Feszültség és pihe-
nés) megemlíti, hogy a háborúk során vívtak 
már ütközeteket születésnap megünneplésére 
(Hochkirch, 1758), fegyverbecsületen esett 
csorba kiküszöbölésére (Kunersdorf, 1759), 
de hadvezéri hiúságból is (Freiberg, 1762).17

NAPÓLEON SPANYOLORSZÁGI HÁBORÚJA

A második kérdés megválaszolása előtt in-
dokolt legalább egy Clausewitz korabeli és a 
creveld-i értelmezésben nem háromságinak 
nevezett háború, a Spanyolországban lezajlott 
félszigeti háború rövid bemutatása. Művéből 
egyértelműen kitűnik, hogy Clausewitz tisztá-
ban volt a spanyolországi háború főbb esemé-
nyeivel és annak szereplőivel.18

Napóleon valamivel több mint két évszá-
zaddal ezelőtt hatalma csúcsán volt. Ausztria, 
Poroszország és Oroszország legyőzését kö-
vetően Anglia ellen fordult. Blokádjának sikere 
érdekében 1807-ben egy kis spanyol hadsereg 
által megtámogatva megszállta Portugáliát, 
majd spanyol szövetségesét elárulva egy 
évvel később behatolt Spanyolországba is. 
Madrid vezetésével azonban a spanyol váro-
sok egymás után fellázadtak a francia meg-
szállók ellen. A lázadás leverésére Napóleon 

csapatokat küldött, azonban a mintegy húsz-
ezer fős francia sereg Bailénnál egy három-
napos csatában váratlanul vereséget szenve-
dett.19

A vereséget követően Napóleon szemé-
lyesen, 300 ezer fős francia serege élén hatolt 
be Spanyolországba. A spanyol hadsereget 
legyőzte, és minden jel arra utalt, hogy a fran-
cia győzelem és Napóleon befolyása megkér-
dőjelezhetetlen. Hat évvel később azonban a 
francia megszállók kimerülten, demoralizáltan 
és totális vereséget szenvedve voltak kényte-
lenek Spanyolországból kivonulni. A vereséget 
előidéző okok között szerepelt egy egész nép 
egységes szembeszállása a megszállókkal. 
Spanyolországban a franciáknak nemcsak 
a reguláris spanyol, brit, majd portugál erők 
ellen kellett harcolniuk, de folyamatosan szá-
molniuk kellett a hátukat, szárnyaikat és össze-
köttetési útvonalaikat veszélyeztető irreguláris 
erők, a gerillák (guerrilla) tevékenységével is. 
A gerillák a napóleoni adminisztrációt aláás-
va lehetetlenné tették Spanyolország politikai 
ellenőrzését. Folyamatosan nehezítették a 
francia haderő utánpótlását, a területek feletti 
ellenőrzés érdekében a franciákat erőik szét-
forgácsolására késztették. Tevékenységük 
eredményeként a Napóleon legyőzhetetlensé-
géről szóló mítosz szétfoszlott, csapatai ver-
hetetlenségének híre pedig elszállt.20

A háború elején, 1808-ban azonban szinte 
minden a spanyolok ellen szólt, mivel Napóleon 
decemberben az ellene vonuló spanyol sere-
geket legyőzve visszafoglalta Madridot, a brit 
expedíciós erőket pedig visszakényszerítette 
Corunna mögé. A spanyol vidék lakossága 
azonban nem fogadta el a francia megszállás 
tényét. A megszállók elleni ellenséges érzület-
től vezérelve a francia erők megérkezése előtt 
kiürítették a falvakat, megmérgezték a kutakat 
és elégették az élelmiszer- és takarmánykész-
leteket. A fi atal férfi ak egy része Andalúziába 
és Galíciába ment katonának állni, az otthon 
maradottak pedig makacsul védték a még 
spanyol kézben maradt területeket. Minél job-
ban megverték a franciák a spanyol reguláris 
erőket, annál elszántabban küzdött a lakos-
ság. Minél nagyobb területet vontak a franciák 
ellenőrzésük alá, annál veszélyesebb helyzet-
ben találták magukat. A harcok kegyetlensége 
messze felülmúlta a más hadszíntereken ad-
dig tapasztaltakat.21

A gerillák által alkalmazott hadviselést a 
kényszer szülte, mivel csak így voltak képesek 
a reguláris francia alakulatok hagyományos, 
nyílt terepen meglévő fölényét ellensúlyoz-
ni. A gerillák erejének gyors növekedéséhez 
hozzájárult a megvert reguláris spanyol erők 
szétszóródott katonáinak és kisalegységeinek 
csatlakozása egy-egy karizmatikus vezető-
höz. Később a nagyobb irreguláris alakulatok, 
katonai szervezetté válva, a reguláris erők ré-
szeként harcoltak tovább. Férfi ak és nők kü-
lönböző okok miatt csatlakoztak a gerillákhoz, 
de legtöbbször a franciák által elkövetett atro-
citások – nők megerőszakolása, férfi ak legyil-
kolása, házak leégetése, készletek rekvirálása 
– álltak a háttérben. A gerillák ellenállásának 
külön erőt adott a spanyol lakosság vallásos-
sága, amely a franciák elleni harcot vallási tar-
talommal telítette és egy jellegét tekintve füg-
getlenségért vívott háborút a vallásháborúkra 
jellemző könyörtelenséggel itatott át.22

Hatalmuk megszilárdítása érdekében a 
franciáknak három ellenséget kellett volna 
egyszerre legyőzni. A reguláris spanyol had-
sereget, a portugál erőkkel megerősített Brit 
Expedíciós Hadsereget, valamint a gerillák 
alakulatait. A reguláris erők feletti harcászati si-
kerek biztosítása érdekében a franciák kényte-
lenek voltak nagy területeket ellenőrzésük alá 
vonni, amit csak kis helyőrségek létesítésével 
tudtak úgy-ahogy megoldani. A kis helyőrsé-
gek, valamint a helyőrségek között menetet 
végrehajtó francia alakulatok viszont a terepet 
mesterien használó gerillák rajtaütéseinek ál-
landó céltáblájává váltak. A gerillaerők sike-
resek voltak a kisebb ellenséges alakulatok 
felszámolásában, a nagyobb ellenséges erők 
zaklatásában és gyengítésében, valamint az 
ellenség összeköttetési vonalainak támadá-
sában. Az ellenség hátában és szárnyai ellen 
önállóan végrehajtott műveletek sikere érde-
kében bázisokat hoztak létre, műveleteikkel 
az ellenséget saját erejének szétforgácsolá-
sára kényszerítették. A háború során a gerillák 
eredményesen tartották a kapcsolatot és mű-
ködtek együtt a franciák ellen harcoló reguláris 
alakulatokkal.23

Az egyre inkább kényszerhelyzetben lévő 
franciák – akik soha nem próbálták meg a la-
kosságot maguk mellé állítani – elkeseredett 
büntetőakciói csak tovább rontottak a hely-
zeten.24 Minél inkább büntették a lakosságot, 
annál keményebb atrocitásoknak tették ki a la-
kosság és a gerillák kezére jutó francia katoná-
kat. A háború során a gerillák az ördögi körbe 
került franciák erejét annyira szétforgácsolták, 
hogy a megszálló katonaságnak folyamato-
san csak mintegy 20-25%-a állt rendelkezésre 
a spanyol, brit és portugál reguláris erők elleni 
műveletek végrehajtására.25

CLAUSEWITZ ÉS A NÉPHÁBORÚ 

A második kérdésre adott válasz szintén igen, 
de a magyarázat bonyolultabb megközelítést 
kíván. Clausewitz a háború természetének 
leírására a csodálatos háromságot használ-
ta. Máshol a művében a háborút tág körben 
dúló párviadalként határozta meg, amelyben 
két – általa nem részletezett – küzdő fél arra tö-
rekszik, hogy saját akaratát fi zikai erő alkalma-
zásával, azaz erőszakkal a másikra rákénysze-
rítse. Mivel az erőszak alkalmazása az értelem 
meglétét nem zárja ki, Clausewitz különbséget 
tett ellenséges érzület és ellenséges szándék 
között.26

Az első könyv első fejezete huszonötödik 
pontjában (A háborúk különlegessége) egy-
értelműen kijelenti, hogy minél inkább veszé-
lyezteti a háború az egyes népek létét, annál 
inkább fog harcias és nem politikai jelleget 
ölteni, amiben az ellenséges érzület (lásd 
spanyolok) erősebben jelenik meg, mint az 
ellenséges szándék (lásd franciák). Minél 
mélyrehatóbbak és erősebbek a háborút in-
dító okok, annál inkább törekszik a háború az 
ellenfél tönkretételére, annál inkább fog harci-
as (és nem politikai) jelleget ölteni. Az ellen-
séges érzület és szándék közötti különbséget 
egyébként Creveld is kiemelte, aki a háború 
megjelenési formái között megkülönböztetett 
politikai háborút és nem politikai háborút. Az 
utóbbiak közé sorolta az igazságos hábo-
rút (nonpolitical war: justice), a vallásháborút 
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(nonpolitical war: religion), valamint a létért fo-
lyó háborút (nonpolitical war: existence).27

Clausewitz a Napóleon elleni, évekig el-
húzódó félszigeti háborút annyira fontosnak 
tartotta, hogy a harmadik könyv (A hadászat-
ról) tizenhetedik fejezetében (A mai háborúk 
jellege) a spanyolok nemzeti öntudattól átha-
tott, nehezített körülmények között megvívott 
szívós harcát a háború természetes, hadászati 
szempontból nem elhanyagolható megjele-
nési formájaként említi meg. A hatodik könyv 
(A védelem) hetedik fejezetében (A támadás 
és védelem kölcsönhatása) a népet a háború 
fontos tényezőjének tartva a népfelkelést a 
védelem egy sajátos eszközeként értelmezte. 
A gerillák által alkalmazott harceljárás lénye-
gét összefoglalva ötödik könyve (A haderő [a 
fegyveres hatalom]) tizenhatodik fejezetében 
(Összekötő vonalak) részletesen elemezte a 
lakosságnak az összekötő vonalak működte-
tésére gyakorolt hatását. Megállapítása szerint 
az igen hosszú és hátrányos domborzati vi-
szonyok között működtetett összekötő vonalak 
népfölkeléssel komolyan veszélyeztethetők. 
Ezen állítását megerősítendő jut a tizenhetedik 
fejezetben (Vidék és talaj) arra a következtetés-
re, hogy „… a nemzeti háborút viselő hadfél, 
amelynek katonáit erős harci szellem lengi át, 
hegyvidéken és átszegdelt terepen kisebb 
csoportokban működve még akkor is eredmé-
nyesen fog ellentállni, ha a csapat az ellenség-
nél bátrabb és ügyesebb nem volna is.” 28

A harmadik kérdésre adandó válasz az, 
hogy foglalkozott a creveld-i nem háromsági 
háborúval, de csak egy fejezet erejéig, tehát 
viszonylag röviden. Clausewitz műve hatodik 
könyvének (A védelem) huszonhatodik feje-
zetében (A felfegyverzett nép) megállapította, 
hogy a népháború – amelyet a politikától kü-
lönválasztott módon a harc eszközeként értel-
mez – a XIX. századi művelt Európa vívmánya. 
A népháború kialakulása szerinte természe-
tes következménye a háború megvívásában 
beállt változásoknak. Clausewitz szerint a 
népháború, hasonlóan az általános védköte-
lezettséghez, valamint a nemzeti hadseregek 
megjelenéséhez, a hadviselés fejlődésének 
eredménye. A népháborút alkalmazó, annak 
előnyeit ésszerűen kihasználó fél a háború 
ezen fajtáját nem alkalmazóval szemben fel-
tétlenül túlsúlyban van. Hozzáteszi azonban, 
hogy a népháború nem természetes megjele-
nési formája a háborúnak, mivel jellegét tekint-
ve nem képes térben és időben összpontosult 
hatást kifejteni. Hatását csak akkor tudja érez-
tetni, ha nagy területen, intenzíven és hosszú 
ideig működik.29

Clausewitz szerint a népháború egymaga 
döntést alig idéz elő, sikeréhez a következő fel-
tételek kellenek:
 a háború a népháborút folytató ország te-

rületén legyen,
 a háború ne legyen egy csatával vagy ütkö-

zettel eldönthető,
 a hadszíntér legyen nagy kiterjedésű,
 a nép jelleme kedvezzen a népháborúnak,
 az ország felszíne legyen változatos és ne-

hezen járható.30

A népháború velejárója az alacsony inten-
zitás, az aszimmetriában rejlő lehetőségek 
mesteri kihasználása. A népháborút folyta-
tó lakosság egy adott területen mindenhol 

megtalálható, kerüli az ellenséges főerőkkel 
való közvetlen harcérintkezést és inkább a 
szárnyakon, az utánpótlási útvonalakon és a 
végeken fejti ki tevékenységét és érezteti hatá-
sát. A helyismeretet mesterien kihasználva, az 
ellenség erejét folyamatosan koptatva, inkább 
szívósan és kitartóan, mint bátran és vakmerő-
en küzdve ér el sikert. Clausewitz a népháború 
jelentette hadviselést egy „köd- és felhőszerű 
lényhez” hasonlítja, amely sehol nem közpon-
tosul, szavai szerint nem „sűrűsödik”. A nép-
háború ereje szerinte elsősorban erkölcsi és 
nem fi zikai. Jelentősége abban van, hogy az 
idő múlásával az ellenségben egyre nagyobb 
félelmet és aggodalmat kelt.31

A félszigeti háború eseményeire alapozva 
jelentette ki, hogy a népháborút a hadsereg tá-
mogathatja, vele együttműködhet. Az együtt-
működésnek azonban megvannak a szabá-
lyai, mivel a támogatás csak kisebb reguláris 
csapatokkal való együttműködést jelenthet, 
mert egy nagyobb koncentráció erős ellensé-
ges csapatokat vonzana, a lakosság nem min-
dig vagy feltétlenül bízik a sorkatonaságban, 
valamint nagyobb erejű katonaság a lakossá-
got logisztikailag is igénybe venné.32

Összességében Clausewitz szerint a nép-
háború a hatását inkább hadászati, mintsem 
harcászati szinten fejti ki és azt többféle mó-
don tudja érvényesíteni:
 utolsó lehetőségként egy vesztes csata 

után,
 természetes segédeszközként a döntő 

csata elodázására,
 a békekötéshez kedvező feltételek megte-

remtése.33

GNEISENAU ÉS A NÉP FELFEGYVERZÉSE

A franciák katonai sikereit egy európai mellék-
hadszíntéren árnyaltabbá tevő megpróbáltatá-
sok komoly visszhangra találtak Európában. 
Gneisenau porosz tábornoknak a porosz kato-
nai vereségeket követően megjelent egyik írá-
sa (A népfelkelés eszméjéről) egyenesen a po-
rosz nép felfegyverzését javasolja. Véleménye 
szerint a felfegyverzett németség jelentette 
nagy tömeg – mintegy 15 millió fő – erejére 
támaszkodva, a spanyol példán felbuzdulva, 
nemzeti célért harcolva, az ellenséget több-
szörösen felülmúlva, sikeresen tudna a francia 
megszállóknak ellenállni.34

Gneisenau szerint a népfelkelés erejét 
megfelelően vezetve és irányítva, kedvező 
eredményt lehet elérni. A spanyolországi ta-
pasztalatokra alapozva kijelentette, hogy csak 
akkor szabad döntő ütközetbe bocsátkozni, ha 
a siker minden kétséget kizáróan biztosított. 
Az ellenséget szétszórt ütközetekkel folyama-
tosan fárasztani kell, és akkor kell döntő ütkö-
zetre kényszeríteni, ha pihenőre akar térni. Az 
ütközeteknél előnyben kell részesíteni az éjjel 
megvívottakat, mivel így az ellenség tűzfegy-
verei jelentette előnyök nem tudnak érvénye-
sülni.35

A spanyol gerillák harceljárására alapozva 
kijelentette, hogy az ellenséges előrenyomu-
lások elől vissza kell vonulni, a szárnyait és 
a hátát kell támadni, valamint az ellátási út-
vonalakat zaklatva az utánpótlásától elvágni. 
Gneisenau kizártnak tartotta, hogy a franciák 
ezt a fajta harcmódot sokáig bírják. A félszigeti 
háborúból két alapigazságot vont le. Az első, 

hogy kevésbé nagy nemzet is megőrizheti 
függetlenségét a nagyobbak között, mivel a 
megszálló sohasem tud annyi csapatot bizto-
sítani, mint amennyit a védekező nemzet vele 
szembe képes állítani. A második, hogy a nép 
felfegyverzésével a nemzetekre súlyos teher-
ként nehezedő állandó hadseregekre fordítan-
dó összeget csökkenteni lehetne.36

Gneisenau érvelése szerint, amennyiben 
közvetlenül a népre ruházzák az otthon védel-
mét, azzal felébresztik benne a harci szellemet 
és természetes módon biztosítják a háború 
sikeres megvívásához szükséges nagyobb 
létszámot. A nép felfegyverzése és háborúba 
vezetése lehetővé teszi a legmagasztosabb 
ügyért, a függetlenségért és a nép felemelé-
séért folytatott háború sikeres megvívását. A 
harmadik könyv már említett tizenhetedik feje-
zetében Clausewitz nyilvánvalóvá tette, hogy 
Gneisenau tevékenységének is köszönhetően 
a poroszok a nép felfegyverzésében siker-
rel jártak és kora háborúinak jellegére nagy 
befolyást gyakoroltak. Poroszoszág szerinte 
„1813-ban megmutatta, hogy a közönséges 
hadsereg számra nézve a milic (honvéd) rend-
szer segélyével, hatszorosan emelhető és hogy 
a milic az ország határán belül és kívül egyaránt 
jól használható”.37

ÖSSZEFOGLALÁS

A hidegháború lezárultát követően, a XXI. 
század elején a népfelkelők elleni hadviselést 
(angolul counterinsurgency – COIN) tárgyaló 
szakirodalom a reneszánszát éli. Az Amerikai 
Egyesült Államok szárazföldi hadereje a ten-
gerészgyalogsággal közösen 2006-ban ki-
adta az FM 3-24 Felkelők elleni hadviselés 
(Counterinsurgency) tábori kézikönyvet. Az 
FM 3-24-gyel összhangban a NATO is kiadta 
2011-ben a korábban már említett AJP-3.4.4 
felkelők elleni hadviselésre vonatkozó szövet-
séges összhaderőnemi doktrínát.

Creveld állítása, miszerint a háromsági 
háborúk kora lejárt, téves. A háromsági há-
ború nem egyenlő a politikai háborúval, mivel 
Clausewitz a fogalmat eredetileg a háború 
alapvető természetének és nem egyik meg-
jelenési formájának a leírására használta. A 
hidegháború utáni szűk negyedszázadot vizs-
gálva azonban kijelenthető, hogy Creveldnek 
félig igaza van:
 A különböző alacsony intenzitású béke-

fenntartó és válságkezelő műveletek fő aszim-
metriáját pont az adta, hogy az egyik oldalon 
intézményként működtetett hadseregeket be-
vető, politikai célokat szem előtt tartó államok 
kerültek olyan szereplőkkel szembe, akiknél 
ezen elemek valamelyike vagy hiányzott, vagy 
hiányos volt.
 A fenti sajátosságból fakadó második 

aszimmetria – Clausewitz szavaival élve – ab-
ból fakadt, hogy míg a különböző koalíciós és 
szövetségesi műveletekben részt vevő part-
nerek és szövetségesek ellenséges szándék-
kal, tehát politikai alapon közelítették meg a 
szemben álló felet vagy feleket, addig a velük 
szembeni ellenségesség sokkal inkább érzü-
leti, azaz személyes jellegű volt.
 Clausewitz a csodálatos háromságot a 

háború természetének leírására használta. A 
háborúra vonatkozó meghatározását viszont 
szándékosan nyitva hagyva azt egy tág kör-
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ben dúló párviadalként értelmezte, amelyben 
a két – általa nem meghatározott – küzdő fél 
arra törekszik, hogy saját akaratát fi zikai erő 
alkalmazásával, azaz erőszakkal, a másikra 
rákényszerítse.
 Clausewitz nyilvánvalóvá tette, hogy a há-

ború veleszületett erőszakossága, az esemé-
nyek folyását alakító véletlenek és valószínűsé-
gek szerepe, valamint a háború megvívásának 
keretet adó narratíva részeként értelmezhető 
racionalitás és számítás a megjelenési formá-
tól függetlenül mindig és minden háborúban 
jelen van.
 A félszigeti háború eseményeivel 

Clausewitz tisztában volt. Annak ellenére, 
hogy részleteiben közelítette meg a háborút 
a politika irányából, részleteiben tárgyalta a 
háborút a hadsereg irányából, a háborút tarta-
lommal megtöltő néppel keveset foglalkozott. 
A népháború jelentőségét csak bemutatta, 
röviden leírta, de részleteiben nem elemezte.
 A XIX. század elején megvívott félszigeti 

háború mind jellegében, mind időtartamában 
nagyfokú hasonlóságot mutat a XX. század 
második felében megvívott vietnami és afga-
nisztáni háborúval. Az eredmény is hasonló, 
mivel minden esetben a népfelkelőknek sike-
rült a szemben álló nagyhatalmat olyan mér-
tékben gyengíteni katonailag, hogy a háborút 
befejezze.
 Az AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for 

Counterinsurgency (COIN) összhaderőnemi 
doktrína a háború megjelenési formájában 
bekövetkezett változásra adott válasz, ami a 
doktrínák rendszerébe beágyazva nem kérdő-
jelezi meg a clausewitzi csodálatos háromság 
létét, de fi gyelembe veszi a környezeti változá-
sok okozta új kihívásokat és feladatokat.

Creveld hibásan értelmezi, hogy a háború 
megvívásának alapja mindig egy közösség, 
ami rendelkezik a megvíváshoz szükséges 
eszközzel és azt egy meghatározott cél ér-
dekében alkalmazza. A háromsági háború 
alkotóelemei ugyan koronként eltérő súllyal 
jelennek meg és eltérő tartalommal bírnak, de 
történelmet és kultúrákat átszelő jellegüknél 
fogva egyetemes érvényűek. Korunkban, nyu-
gati szemmel nézve – ami nem feltétlenül igaz 
a globalizált világ nagy részére – elfogadott 
közösség az állam, az alkalmazott eszköz a 
reguláris haderő, a cél pedig mindig a politikai 
által meghatározott.

A Creveld által kritizált clausewitzi háborús 
univerzum tehát nem vesztett jelentőségéből, 
és a kritikával ellentétben megfelelő keretet tud 
biztosítani nemcsak a politikai háborúk, de az 
alacsony intenzitású, népfölkelők ellen megví-
vandó nem háromsági konfl iktusok megérté-
séhez és megfelelő kezeléséhez is. 
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A KEZDETEK

1979-ben egy fi atal fi ú vonul be a szentend-
rei katonai főiskolára, ahol tüzér szakon kezdi 
meg tanulmányait. Ebben az időben a Kossuth 
Lajos Katonai Főiskolán – a tisztképzés kereté-
ben – már új szelek fújdogálnak. Előtérbe kerül 
a szakmai ismeretek, a katonai hagyományok 
és a hadtörténelem oktatása. A haderőnek 
megalapozott szakmai tudással rendelkező 
fi atal tisztekre van szüksége. Az akkoriban 
rendszerbe állított új fegyverrendszerek mind 
ezt igénylik. Az általános ismereti tárgyak kö-
zött szerepet kap a hadtörténelem is. A hall-
gatókat – szakmai és hadtörténelmi ismere-
teiket bővítendő – Várpalotára viszik a Tüzér 
Kiképző Központ fenntartása alatt működő 
Tüzér Múzeumba. A fi atal Kovács Vilmos éle-
tében ez a látogatás meghatározó erővel bír. 
Autodidakta módon kezd foglalkozni a tüzér-
ség történetével. A kötelező penzumokon túl 
bújja a szakirodalmat. A főiskola lehetőséget 
biztosít a hallgatók igényeinek kibontásához. 
Diákkörökben adhatnak számot mindarról 
az önkéntes „kutatómunkáról”, amivel saját 
és társaik ismereteit bővíthetik. A tiszti iskolai 
évek, természetesen, elsősorban arról szóltak, 
hogy felkészüljenek leendő hivatásukra.

1983. augusztus 20-a. Kovács Vilmos had-
nagy tiszti fogadalmat tesz az Országház előtt. 
Ez az év fordulópont az életében. Nemcsak 
azért, mert megkezdi hivatásának gyakorlá-
sát, hanem azért is, mert a felkínált lehetsé-
ges beosztásokból a várpalotait választja. 

Válogathatott különböző helyőrségek és be-
osztások között, hiszen évfolyamán a hallgatói 
rangsor ötödik helyén végzett. Végül, elöljárói 
és feljebbvalói minden rábeszélése ellenére, 
mégis az egyik legalacsonyabb mellett dönt: 
Várpalotára akar menni. Az akkori döntésben 
már benne van az a „hátsó gondolat” is, hogy 
ott működik a múzeum, ami első látásra el-
nyerte érdeklődését.

A fi atal tiszt azonban a kiképzőközpont 
mindennapjaiban találja magát, be kell lépni, 
illeszkedni a szoros rend szerint folyó kiképző-
munkába. Eleinte kevés idő jut a tüzérség tör-
ténetére, a múzeumra. Néhány esztendőn be-
lül azonban megtalálja a lehetőségeket, és él is 
velük. A nyolcvanas évek első felében, több el-
kötelezett társával, tisztekkel, tiszthelyettesek-
kel megalakítják a múzeum baráti körét. Már 
kisebb kutatásokba kezd, ezek eredményét az 
egyre rendszeresebbé váló előadássoroza-
tokon osztja meg kollégáival és a kiképzésre 
rendelt állománnyal. Eredményei – munkájá-
ban és kutatásaiban is – sokasodnak. Nyolc 
évet szolgált a várpalotai kiképzőközpontban, 
így „történetének” aktív részesévé vált. 

AKADÉMIA ÉS DOKTORI CÍM

Az igazi elköteleződés a tudománnyal a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémián kezdődött. Ekkor 
az intézményben már elvárás volt, hogy a fel-
sőfokú katonai képzésben résztvevők saját 
területükön mélyedjenek el a hadtudomány 
egy-egy részterületén. Ez már a rendszervál-
tás ideje, érdekesen alakultak akkor az akadé-
mia belső viszonyai. Erről bővebbet M. Szabó 
Miklós ír A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
története 1980–1989 című kötetében, amely-
nek 235. oldalán az alábbi olvasható: „Az 
akadémiaparancsnok 130. számú intézkedé-
se rögzítette a tudományos továbbképzéssel 
összefüggő feladatokat. …»A tudományos 
továbbképzés célja, hogy elősegítse azon ka-
tonai akadémiát vagy egyetemet végzett – el-
sősorban fi atal hivatásos – tisztek számára a 
tudományos ismeretek tervszerű gyarapítását 
és a tudományos munkavégzéshez szükséges 
képességek megszerzését, akik:

– hadtudományi kutatómunkára,
– tudományos feladatok önálló megoldá-

sára,
– a hadseregfejlesztés érdekében végzen-

dő magas elméleti felkészültséget igénylő ki-
dolgozói munkára, valamint

– a katonai felsőfokú oktatás végzésére és 
irányítására készülnek,

– az MN-ben más vezetői beosztások ellá-

tására alkalmasak és ilyen beosztások betölté-
sére vannak tervezve.« ”

A fi atal tiszt – a felsőfokú katonai és szak-
mai ismeretek mellett – belevethette magát 
az igazi tudományos kutatómunkába. Ennek 
szervezett jellegét segítette a Tudományos 
Diákkörök pályázati rendszere. Az akadémiai 
tanulmányok második évében az országos 
diákköri pályázaton, kollégájával közös ta-
nulmányukkal megnyerték a hadtudományi 
szekció első díját. A hallgatók – köztük Kovács 
Vilmos – egyéb, kisebb dolgozataikat, évfo-
lyammunkáik és diplomamunkáik legérdeke-
sebb részleteit a Hallgatói Közlemények című 
egyetemi újságban, valamint az Akadémiai 
Közlemények című folyóiratban jelentették 
meg.

A kutatás és publikálás alapvetően megha-
tározta Kovács Vilmos további életútját. Végleg 
elkötelezte magát a tüzérség történetével, 
azon belül is a lőszerek fejlődésének kutatá-
sával.

Mindig azt mondjuk, hogy az élethez, a 
sok-sok erőfeszítés mellett egy csipet szeren-
cse is kell. Kovács Vilmos életében ez akkor 
következett be, amikor 1992-ben, tanulmányi 
és tudományos előmenetelét fi gyelembe véve, 
a felsőfokú tanulmányok befejeztével nem új 
beosztást ajánlottak neki, hanem elöljárói azt 
javasolták a vezérkarfőnöknek, Deák János 
altábornagynak: a legkiválóbb hallgatók ma-
radjanak a tanintézet keretei között és kezd-
jék meg tudományos képzésüket. Az akkori 
rendszer szerint a doktori képzés nappali ta-
gozaton folyt. A kiválasztottak számára tudo-
mányos kutatóhelyet jelöltek ki, konzulenseket, 
mentort állítottak melléjük. Kovács Vilmosnak 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeumot jelölték 
meg kutatóhelyként, amelynek élén abban 
az időben Rázsó Gyula állt. A fi atal kutatónak 
minden segítséget megadtak.

Témavezetőként Borus József segítette 
munkáját. A tapasztaltabb kollégák mondo-
gatták is, hogy „aki Boruson átmegy, azt az is-
ten sem menti meg a doktori címtől”. Annyiban 
volt igaz e megjegyzés, hogy a professzor kí-
nos precizitással és következetes módszertani 
követelményekkel segítette a doktoranduszok 
munkáját, Kovács Vilmosét is. Mind a mai na-
pig emlegeti, hogy fi atal kutatóként mi mindent 
sajátított el az akkor már a Történettudományi 
Intézet vezetői székében ülő mentorától. A 
nagy tapasztalatú tudós önzetlenül adta át – 
követelte meg – a tudományos módszertani 
ismereteket. Elsajátíttatta a levéltári kutatás 
csínját-bínját. Mit és hogyan lehet keresni, 
megóvva magunkat attól, hogy egy-egy érde-

Tudós katonák – katonatudósok

VÁRPALOTÁTÓL A VÁRIG
Dr. Kovács Vilmos ezredes, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka
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kesebb fond dokumentumai ne vigyenek más 
irányba; miként kell a könyvtárat és a múzeu-
mot használni a kutatás céljára. Mindezek el-
sajátításával a fi atal kutató sok energiát és időt 
takarított meg.

A doktori képzés alatt új kihívást is ta-
lált magának. Még nem fejezte be a Zrínyi-
egyetemen a kurzust, amikor az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen Glatz Ferenc 
vezetésével indult új- és legújabb kori muzeo-
lógus szak. Felvételizett, és felvették.

Ettől kezdve az amúgy sem unalmas kuta-
tói munka még bonyolultabb lett. A napi mun-
ka, amely során megismerte a HIM szerveze-
tét, munkatársait, a disszertáció elkészítése és 
az új tanulmányok komoly erőfeszítést igényel-
tek. Választott tudományterületét, a tüzérség 
történetét, azon belül is egy szűkebb szeg-
menset, a lőszerek fejlődését kellett tudomá-
nyos igényű dolgozatba formálnia. Érdekes és 
összetett téma ez, hiszen kapcsolódik a fegy-
verrendszerek történetéhez, az általános ipar-
történethez, ez utóbbin belül pedig a hadiipar 
történetéhez. A fegyverrendszerek fejlődését 
is több aspektusból lehet vizsgálni. Kovács 
Vilmos ezt tárgyalta doktori disszertációjában. 

A doktori cím elnyerése után kinevezték a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum lőszergyűj-
teménye vezetőjének. Ez – mint korábban a 
várpalotai – a legalacsonyabb tiszti beosztás 
az intézményben. Ám mint fogalmazott, ez a 
beosztás „ismét bejött”. A mai eszével vissza-
gondolva úgy véli, határozottan jó, ha valaki 
végigjárja a szakmai és előmeneteli ranglét-
rát. Így lehet csak igazán megismerni az adott 
szervezetben folyó munkát. Látni és megélni 
kell a különböző szinteket. Jó tudni – és meg-
tapasztalni –, hogy mi a feladata egy gyűjte-
ménykezelőnek, mi a dolga egy osztályveze-
tőnek, miként kell a kutatást végezni, segíteni 
a munkatársakat, irányítani őket.

Az egyetemi kurzus nem csak ismereteit 
növelte. Itt került kapcsolatba a tudomány-
ág meghatározó képviselőivel, például a 
Történettudományi Intézet munkatársaival. 
Ezek a kapcsolatok nagyban segítették a mos-
tani kutatási területén folyó munkáját is. Az új 
szerelem a technikatörténet, mert a magyar 
hadtörténet izgalmas – és csak részben feldol-
gozott – területe a hazai hadiipar története a 
XIX. századtól 1945-ig.

1996-ban kapta kézhez muzeológusi dip-
lomáját. Azóta több publikációja jelent meg a 
tüzérség történetéről, valamint a magyar hadi-
ipar témájában. 

A tudományos előmenetellel párhuzamo-
san katonai pályafutása is eredményes volt. 
Gyűjteményvezetőből előbb osztályvezető 
lett, majd 2010-ben, sikeres pályázat után, a 
HM HIM parancsnoki székébe került.

PARANCSNOK ÉS TUDÓS

Itt „ütközik” a két, magával szemben támasz-
tott követelmény. Ellentétbe, persze nem ki-
békíthetetlen ellentétbe kerül az emberben 
egyszerre lakozó katona és tudós. El kell dön-
teni, mi a fontosabb adott esetben: a katonai 
előmenetel, vagy a tudományos kutatás. Ez 
nála különösen aktuális kérdés; önjellemzése 
szerint ugyanis van egy „rossz” tulajdonsága: 
félgőzzel nem tudja csinálni a feladatait.

A parancsnoki beosztás, mint mondja, 

daráló. Az intézmény közszolgálatot lát el, 
amelybe a nyilvánosság kiszolgálásától a ren-
dezvényeken át a protokolláris feladatokig sok 
minden beletartozik. Tulajdonképpen mindegy 
is, hogy egy rendezvény szervezője maga az 
intézmény, vagy valamely „külső” szervezet. 
Ha annak a HM HIM ad otthont, biztosítja a 
helyszínt, akkor az teljes odafi gyelést igényel. 
Fontosnak tartják, hogy az érdeklődő közön-
séget, legyenek azok múzeumlátogatók vagy 
a levéltár, a térképtár, a fotótár, a könyvtár 
kincsei iránt érdeklő külső kutatók, a lehető 
legmagasabb szinten „szolgálják” ki. Érdekes 
adattal szolgál e tekintetben Kovács ezredes: 
2012-ben 12 ezer alkalommal keresték meg 
az intézményt a legkülönbözőbb kutatási té-
mák kapcsán. Minden egyes kérelemre rea-
gálni kell, ez az intézmény egyedülálló voltá-
ból és presztízséből következő követelmény. 
Ugyanakkor arra is kell fi gyelni, hogy az intéz-
mény „jelen legyen” a hazai tudományos élet-
ben, hiszen a tudományterületnek egyedüli 
autentikus művelője. Elvárják munkatársaiktól 
a folyamatos és magas szintű kutatómunkát. 
Ezt magával szemben is érvényesíti, bár a 
napi tíz órás parancsnoki elfoglaltság mellett 
erre manapság csak a szabadidejéből tud 
időt szakítani. Két téma foglalkoztatja, melyek 
kutatásába már évekkel ezelőtt belekezdett: a 
hadiipar első világháború alatti története és a 
néphadsereg tüzérségének modernizációja a 
’70-es és ’80-as években. Ez utóbbi témában 
idén már két konferencián is részt vett előadó-
ként. A téma aktualitását a magyar tüzérség 
fennállásának 100. évfordulója adja.

A tudományos és vezetői munka mellett 
vagy annak részeként dr. Kovács Vilmos élő 
kapcsolatot ápol korábbi alma materével. A tü-
zérhallgatók évente egy-két alkalommal meg-
látogatják a várbeli intézményt; ez alkalmakkor 
előadást tart számukra. A HIM előadókkal se-
gíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó 
hadtörténelem-oktatást.

Kovács ezredes meggyőződése, hogy 
kevés a hadtörténelem oktatására fordított 
idő. Nem tagadja, elfogult ebben a kérdés-
ben, ugyanakkor komoly érvekkel támasztja 
alá véleményét. A HIM kiterjedt nemzetközi 
kapcsolataiból meríti példáit. Elmondja, hogy 
nemrég Szlovéniában járt, ahol a hadtörténe-
lem korszerű oktatására kiváló módszereket 
alkalmaznak. Az első világháborús hadszín-
térre Európa minden tájáról, Spanyolországtól 
Skócián át Hollandiáig érkeznek a katonai fel-
sőoktatásban részt vevő tisztek. Végigjárják 
a legendás harcok terepeit, a harcászati tér-
képek és dokumentumok tanulmányozásával 
szinte átélik a korabeli harcokat, és igen sokat 
tanulnak.

Kovács ezredes szerint megváltoztak a 
képzési körülmények, és ezt a tényt mi sem 
hagyhatjuk fi gyelmen kívül. Más a ma pályára 
kerülő fi atal tisztjelöltek motivációja. Képzésük 
során hatalmas mennyiségű információval kell 
megküzdeniük, többel, mint korábban bármi-
kor. Ehhez pedig az oktatási, képzési rend-
szernek is alkalmazkodnia kell. A XXI. század 
második évtizedében gyökeresen eltérőek 
mind a társadalmi körülmények, mind a tisz-
tekkel szembeni elvárások. Egy új, elérhető, 
betartható és emészthető követelményrend-
szert kell megfogalmaznunk. A cél, hogy a 
szakmájukban jól képzett tisztek kerüljenek ki 

a képzésből, akiknek van affi nitásuk a kultúra 
különböző szegmenseihez. Olyan honvédtisz-
tekre van szükség, akik kikerülvén az egye-
temről igénylik a szakmai továbbfejlődést, na-
gyon erős az elkötelezettségük és „be vannak 
oltva” hazaszeretettel. Ha pedig határainkon 
kívül képviselik a honvédséget, akkor magas 
szinten teljesítenek; akikről külföldi partnere-
ink, szövetségeseink elismeréssel mondják: 
ilyen a felkészült, kompetens magyar tiszt. Dr. 
Kovács Vilmos szerint nagyon nem mindegy, 
hogy a fi atal tisztek hogyan látják el külföldön 
feladataikat, beosztásukat, és hogyan visel-
kednek. Mert ez nem csak az adott katonát, de 
az egész országot minősíti. Az alapvető tiszti 
tulajdonságokat itthon kell kialakítani a hallga-
tókban, tisztekben. Az identitástudat és a haza 
iránti elkötelezettség nagyon fontos, melynek 
elsajátításában, elmélyítésében a hadtörténe-
lem igen fontos szerepet játszik. Kovács ezre-
des szerint alapvető fontosságú, hogy a kato-
na – és e tekintetben mindegy, hogy tisztről, 
altisztről vagy szerződéses katonáról beszé-
lünk – ismerje meg a magyar hadtörténelem 
legjobb hagyományait, a saját fegyverneme 
históriáját és saját helyőrsége történetét. E fi lo-
zófi át vallja a HIM teljes állománya. Ösztönzik 
a helyőrségeket, hogy kutassák fel a tárgyi 
emlékeket, a dokumentumokat. A cél, hogy 
ezt a munkát maguk a helyőrségek végezzék, 
a HIM „csak” a szakmai tudást adja hozzá és 
a megjelenítésben segít. E kis „gyűjtemények” 
kétszeresen szolgálják az adott helyőrség ha-
gyományainak őrzését. Egyrészt a helyi ku-
tatómunka sikerei erősítik a helyi közösséget, 
másrészt elmélyítik az identitástudatot. 

Kovács ezredes számos más kezdeménye-
zést is említ. A budapesti helyőrség szervezé-
sében újraindult a „tiszti kaszinók” rendszere. 
A kaszinó régen sem csak a szórakozást szol-
gálta, hanem a képzés, művelődés színtere is 
volt. Színvonalasan működik a tábornoki klub, 
amely havonta tart rendezvényt. Az összejöve-
teleken minden esetben elhangzik egy temati-
kus előadás, amelyet vita követ. 

A BEFEKTETETT ENERGIA ÁLTALÁBAN 
MEGTÉRÜL

Dr. Kovács Vilmos életpályája, gondolkodása 
és eddigi eredményei azt bizonyítják, hogy kel-
lő elkötelezettséggel és szisztematikus mun-
kával bármely hallgató, aki bekerül a katonai 
felsőoktatás rendszerébe, a szó legnemesebb 
értelmében értelmiségivé válhat. A sikeres pá-
lya sok esetben kompromisszumokon át vezet. 
A kompromisszumot – például egy alacso-
nyabb kezdő beosztás elfogadását – annak 
érdekében kell megkötni, hogy a későbbiek-
ben a távlati célokat elérhessük. Ugyanakkor 
saját teherbíró képességünket is fi gyelembe 
kell venni a célok kitűzésénél. Az „egész életen 
át való tanulás” az ezredes életpályáját nem 
elkoptatott szlogenként, hanem „fáradságos” 
valóságként jellemzi.

Kovács ezredes a következetes munkának 
köszönhetően elérte céljai egy részét. Azért 
fogalmazunk így, mert katonai karrierje zenit-
jén még korántsem beszélhetünk arról, hogy 
tudományos pályafutása során minden maga 
elé tűzött célt teljesített. Többszörös kihívások 
állnak még előtte.

Haris T. Csaba
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A tudományos diákköri tevékenység a mi-
nőségi értelmiségi képzés fontos területe, a 
tehetséggondozás kiemelt, ha nem a legje-
lentősebb formája a hazai felsőoktatásban. 
Mit értünk tehetség alatt, vajon mi határozza 
meg, minek köszönhető, hogy valaki tehet-
séges? Egyáltalán defi niálható egyértelműen 
a tehetség fogalma? A genetikai kód, vagy a 
szociális környezet határozza meg leginkább 
a tehetség kialakulását? Egyes szélsőséges 
szemléletek szerint a tehetség kialakulásá-
ban csakis az öröklődésnek, azaz a genetikai 
adottságoknak van jelentősége. A másik vég-
let az ellenkezőjét állítja, azaz az öröklésnek 
semmi köze a tehetséghez, annak kialakulásá-
ért csakis az egyént ért környezeti hatások a 
felelősek. Azonban vizsgálatok alapján tudo-
mányosan bebizonyított tény, hogy a tehetség 
kialakulásában mindkettő hatás együttesen 
közrejátszik. 

A pedagógiai irodalomban többféle meg-
közelítéssel találkozunk; 1987-től több mint 
száz értelmezés látott napvilágot a tehetség 
fogalmával kapcsolatban. Különböző tehet-
ségmodellek léteznek, amelyeknek mind-
egyike elfogadott, de nincs általános érvényű 
elképzelés. Számomra talán a legmeggyő-
zőbb Czeizel Endre orvos-genetikus tehet-
ségmodellje, amely egy komplex látásmódot 
képvisel. Czeizel modelljében a kivételes telje-
sítmény négy faktor (speciális mentális adott-
ságok, általános értelmi adottság, kreativitás 
és motivációs adottságok) együttes meglétén 
alapul, amelyek a genetikai és a környezeti 
adottságok függvényében alakulnak ki. A kivé-
teles tehetségnek belülről jövő, de külső felté-
telei vannak: család, iskola, kortárscsoportok 
és a társadalmi környezet. Czeizel fontosnak 
tartja még az úgynevezett sorsfaktort is, ame-
lyen olyan hatásokat ért, amelyek meghatá-
rozzák a személy élettartamát, tehát azt, hogy 
lesz-e lehetősége kibontakoztatni képessé-
geit, ezenkívül azt a morális-etikai aspektust, 
amely meghatározza, hogy a kivételes tehet-
ség mire, milyen célok érdekében hasznosítja 
adottságait. A motiváció, a feladat iránti elköte-
lezettség a negyedik összetevő a Czeizel-féle 
tehetségkomponensek között. Ez olyan sze-
mélyiségtényezőket foglal magába, amelyek 
a magas szintű teljesítményhez szükségesek, 
például: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, 
emocionális stabilitás. Ennek a fejlesztése nél-
kül nem létezik tehetséggondozás. Gyakran 

ezek alacsony színvonala vagy egyenetlen 
volta okozza a tehetséges tanulók esetleges 
alulteljesítését. Amikor a tehetséges hallgató-
kat fejlesztjük, formáljuk, akkor a képességek 
fejlesztése mellett mindig fi gyelemmel kell 
lennünk a motiváltságra, az érdeklődésre, a 
kíváncsiságra és mindarra, ami stabil szemé-
lyiséghátteret biztosít a folyamatosan magas 
szintű teljesítményhez és intenzív fejlődéshez.

Az egyetemen lehet a tehetséggondozás-
ban „a pontot feltenni az i-re” – széles skálán 
értelmezve ezt a felsőfokú szakképzéstől a 
BA-n és MA-n át a PhD-ig –, és lényegesen 
befolyásolja a sikert, hogy a felsőfokú tan-
intézetekben milyen programokat indítunk s 
mennyire tudunk túllépni az egyoldalú szak-
mai fejlesztésen, mennyire vagyunk képesek 
az egész ember fejlődését elősegíteni, szem 
előtt tartani. 

A tehetségek idejében történő felismerése 
igen nehéz és fontos feladat. Kérdés, hogy 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanu-
ló hallgatók közül valóban minden tehetség 
előbb-utóbb felszínre kerül-e? Vagy elképzel-
hető, hogy vannak olyan introvertált szemé-
lyiségű, nem túl beszédes, zárkózott, esetleg 
magányos hallgatók, akik pontosan ezen tu-
lajdonságaik miatt nem tudnak kiemelkedő 
teljesítményt elérni? Vagy a tehetség minden 
körülmények között megmutatja magát? Mit 
kell tennie egy felsőoktatásban dolgozó okta-
tónak a tehetségnevelés keretein belül? Hogy 
és hol fi gyelhet fel egy-egy kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó hallgatóra? Hogyan valósítható 
meg a tehetségek motiválása, irányítása, tá-
mogatása? A „TDK-zás” az indulásától kezdve 
alapfeladata az oktatónak, melynek lényege a 
kötelező ismeretanyag elsajátításán túl önál-
ló kutatásokat folytató, érdeklődő, motivált 
hallgatók és segítő, lelkes tanáraik együttes 
munkája. A kutatás a kutató élete, így a tudo-
mányos diákköri munka is sajátos életforma 
hallgatónak és tanárnak egyaránt. Kitartó, kö-
vetkezetes munkán, állandó tanuláson és igazi 
megmérettetésen alapul.

Nagyon kemény, de egyben kellemes őszi 
féléven vagyunk túl a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának tudományos diákköri tevékenységé-
ben. A tudományos diákköri munka a karunkon 
immáron tevékenységsorozattá nőtte ki magát, 
hiszen nemcsak a konferencia lebonyolítására 
koncentráltunk, hanem szeptemberben mód-

szertani workshopot is rendeztünk. Azt gondo-
lom, méltán ünnepelhettünk a Kari Tudományos 
Diákköri Konferencia eredményhirdetésén, hi-
szen 81 hallgató nyújtott be pályaművet, ami 60 
százalékkal több, mint a tavaszi rendezvényen 
volt. Az elmúlt tíz évben nem volt ilyen nagyszá-
mú jelentkező a tudományos diákköri konferen-
ciára. De nem szabad elfeledkezni a felkészítő 
tanárokról, konzulensekről sem, hiszen azt 
tapasztaltuk, hogy a mostani tanévben igen 
sokan érezték magukénak a TDK-ra történő 
hallgatói felkészítést, főhadnagytól tábornokig, 
tanársegédtől professzorig széles spektrum-
ban vettek részt a kollégák a témavezetésben. 
Azt is érdemes megemlíteni, hogy a szak-
mai tanszék szinte valamennyi oktatója vállalt 
konzulensi tevékenységet. Fontosnak tartották, 
hogy a gyakorlatok vezetése, a terepfoglalko-
zások mellett a tudományos tevékenység ser-
kentésére is gondot fordítsanak, ezzel is példát 
mutatva a honvédtisztjelölteknek, hiszen a ka-
tonatiszt nemcsak a harctéren kell hogy helyt-
álljon, hanem a tudomány világában is járatos-
nak kell lennie. Ez az igazi tehetséggondozás. 
November 15-én, nagy örömünkre, tele volt a 
Díszterem. Amikor kilenc órakor elkezdődött a 
szekciókban a munka, a pályaművek bemuta-
tása, azt tapasztaltuk, hogy igen sok érdeklődő 
volt jelen a pályamunkák szóbeli prezentálásán. 
A hallgatók drukkolhattak csoporttársaiknak, és 
emellett sokat tanulhattak egymástól; tanulhat-
ták a másokra való odafi gyelést, az együttér-
zést, esetlegesen a vitakészséget, és tanul-
hattak a bizottság tagjainak hozzászólásaiból, 
kritikáiból.

A tehetséggondozás a felsőoktatásban 
alapvetően három színtéren, három formában 
történhet. Ezek közül az egyik a tudományos 
diákköri tevékenység. Czeizel Endre szerint a 
tehetség kibontakoztatásában az egyik belső 
tényező a motiváció, vagyis azoknak a hall-
gatóknak a megnyerése, akik a tanórán kívül 
is akarnak új tudásra szert tenni, pluszener-
giákat befektetni. A külső tényezők közül a 
legfontosabb, amely minket érint, az oktatás, 
az oktatói munka. A Bologna-folyamat köze-
pette, a tömegoktatás körülményei között nem 
könnyű megtalálni, segíteni és bátorítani a 
tehetségeket, különösen egy olyan gyakorlat-
orientált képzésben, ahol a hallgató egyszerre 
egyetemista és honvédtisztjelölt is. Ennek ér-
dekében nagy gondot fordítottunk a hallgatók 
tudományos munkára való ösztönzésére, hisz 

Dr. Szelei Ildikó őrnagy:

IFJÚ HADTUDÓSOK SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSAI 
A TUDOMÁNY VILÁGÁBAN

„Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá, amit készen kap, anélkül, 
hogy lélekben megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki. Olyan ez, 
mint a növények öntözése: a növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér a 

vízzel, amit a leveleire öntenek, az lepereg róla, csak azt a vizet képes igazán 
felhasználni, amit a gyökerein keresztül maga szív fel.” 

Rényi Alfréd
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az egyetemi és a kari minőségi mutatók szem-
pontjából is meghatározó tényező ez a tevé-
kenység. Fontosnak ítéljük, hogy hallgatóink 
megérezzék a kutatói munka, a tudományos 
jellegű művek elkészítésének örömét, hogy át-
élhessék az értelmiségi lét ezen formáját is. A 
tudományos diákköri munka olyan specifi kus 
tevékenység, amely az oktató–hallgató köz-
vetlen kapcsolatán alapul. A mai oktatásban, 
a csökkenő óraszámok mellett, szükség van 
az olyan típusú oktatási módszerekre, mint 
a beszélgetés, a véleménycsere, amire a té-
mavezető–hallgató kapcsolat kiváló alkalmat 
teremt. A TDK-hoz alapvetően három dolog 
szükséges: jó téma, jó tanár és egy aktív, szor-
galmas, motivált hallgató. Ez utóbbi megtalálá-
sa a legnehezebb feladat. A hallgatók ösztön-
zése érdekében immár második alkalommal 
szerveztünk workshopot, ahol a kutatható 
témák bemutatására fektettük a hangsúlyt. A 
tanszékek oktatói felvázolták azokat az érde-
kes témákat, amelyeket összegyűjtöttek, ame-
lyekből érdemes dolgozatot készíteni, amelye-
ket érdemes kutatni. Talán merész vagyok, ha 
arra gondolok: ezeknek az előkészítő munkák-
nak is köszönhető, hogy nőtt a benyújtott pá-
lyamunkák száma. Arra is odafi gyeltünk, hogy 
minél több hazai és határon túli felsőoktatás-
ban tanuló hallgatót nyerjünk meg arra, hogy 
nyújtson be hozzánk dolgozatot. Így a mostani 
konferencián szerepeltek hallgatók a Nyugat-
magyarországi Egyetemről, a Wesley János 
Lelkészképző Főiskoláról és a komáromi Selye 
János Egyetemről. Hallgatóink 13 szekcióban 
mutathatták be dolgozataikat, így pl. hadtörté-
nelem, repüléstechnika, társadalomtudomány, 
biztonságpolitika, logisztika–pénzügy–mű-
szaki, alkalmazott informatika–biztonságtech-
nika, katasztrófavédelem, környezetvédelem-
környezetbiztonság, hadművészet. 

A bizottságok igen színvonalas munkát vé-
geztek, nagy-nagy odafi gyeléssel pontoztak, 
hallgatták végig a hallgatókat, és tettek po-
zitív és fejlesztő, javító kritikai észrevételeket, 
amelyekből mindenki tanulhatott. A „főzsűri-
értekezleten” oroszlánként küzdöttek hallga-
tóikért; elmondták véleményüket tanítványaik 
szerepléséről. Egyebek mellett elhangzott, 
hogy vegyes teljesítményt nyújtottak a pályá-
zók, több esetben jobb volt az írásbeli mun-
ka, mint a szóbeli bemutatkozás, ez utóbbit 
még gyakorolni kell. Többen megemlítették, 
hogy a lányok jobbnak mutatkoztak a szóbe-
li szereplés során. Néhányan jelezték, hogy 

esetenként pontatlan a forrásmegjelölés, ezen 
dolgozni kell még. Többen kiemelték a téma-
vezetők fontosságát, felelősségét a színvo-
nalas pályaművek elkészítésében. Felhívták 
a fi gyelmet arra is, hogy sokaknál gyengébb 
az íráskészség az elvárhatónál. A téma ki-
dolgozásánál esetenként általánosságba bo-
csátkoznak hallgatóink. Egyes hozzászólók 
az önálló gondolkodás, a véleményalkotás, 
a kritikai elemzés hiányosságait is megem-
lítették. Összességében jó hangulatban telt 
a szekciókban a munka. Persze, felmerül a 
mennyiség és a minőség kérdése. Mire fi gyel-
jünk? Legyen kevesebb, de minőségibb mun-
ka? Készüljön sok pályamű, esetleg felvállalva, 
hogy lesznek közte gyengébb munkák? Úgy 
gondolom, valahol középen van az igazság. 
Nekünk, tanároknak, a tehetséggondozás so-
rán meg kell ragadnunk minden lehetőséget 
arra, hogy hallgatóinknak minél több alkalmat 
teremtsünk a megmérettetésre, a szereplésre, 
a tudományos írások által történő szárnybon-
togatásra; hogy próbálkozzanak, gyakorolják 
a tudományos publikáció fogásait. Egyértelmű 
számunkra, hogy a kimagasló dolgozatokat 
menedzselni kell, ezért is tartottuk fontosnak, 
hogy több publikációs lehetőséget ajánljunk 
fel a díjazáskor. Nem biztos, hogy már most 
felmérik a pályázók ennek jelentőségét, de 
később biztosan nagy hasznát veszik munkáik 
nyilvánosságra hozatalának. A bizottságok a 
pályázók 71 százalékát találták arra alkalmas-
nak, hogy pályaművüket bemutassák a XXXI. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 
amit 2013 tavaszán karunk rendez. 

Hallgatóink sokszor felteszik önmaguk-
nak és nekünk, tanároknak a kérdést: Mit 
nyerünk azzal, hogy TDK-zunk, hogy külön 
pályamunkát készítünk? Nos, a motiváció 
mellett fontos az elismerés is, aminek több 
összetevője lehet. Aki elindul a diákköri kon-
ferencián, van rá esélye, hogy megtanul ér-
velni, vitatkozni, kész másokat meghallgatni, 
másokra fi gyelni; prezentációs magabiztos-
ságot, sőt szakmai elismerést szerezhet, és 
felkeltődhet benne a tudományos munka 
iránti igény. Kollégáimmal megpróbálunk min-
dent elkövetni, hogy jutalmazzuk, elismerjük 
az eredményes pályázókat. Ennek érdeké-
ben a TÁMOP-pályázat keretében, az idén 
másodszor, kiadjuk a Hadtudományok ifjú 
tudósai című gyűjteményt, amiben a legjobb 
pályaműveket adjuk közre. Az OTDT Had- és 
Rendészettudományi Szakmai Bizottság elnö-

ke, prof. dr. Harai Dénes ny. ezredes minden 
támogatást megad a hallgatóknak, mene-
dzseli őket, igyekszik minél több fi atal kollé-
gának publikációs lehetőséget biztosítani, de 
itt említhetem az ETDT elnökét, dr. Németh 
András okl. mk. századost, aki időt és energiát 
nem kímélve ösztönzi a hallgatókat a tudomá-
nyos diákköri munkára, és minden lehetősé-
get kihasznál, hogy hallgatóink elismerésben 
részesülhessenek. A 2012-es esztendőben 
is sok felajánlónk volt, ami bizonyítja, hogy a 
honvédelmi miniszter, a parlamenti államtitkár, 
az Összhaderőnemi Parancsnokság, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a civil intézmények számára egyaránt fontos 
a Tudományos Diákköri Konferencián induló 
pályázók elismerése, támogatása. Dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter különdíjat adomá-
nyozott Bartha Judit honvédtisztjelöltnek, aki a 
Hadművészet szekcióban első helyezést ért el. 
Vargha Tamás, a HM parlamenti államtitkára 
tárgyjutalmat adott át a Társadalomtudomány 
I. tagozatban Rosta Petronella, a Biztonság- 
és védelempolitika I. tagozatban Juhász Anita, 
a Hadművészet II. tagozatban Szabó Gergő 
hallgatók részére. Domján László vezérőr-
nagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka tárgyjutalmat adományozott a 
Hadművészet I. tagozatban Vargha Ádám 
honvédtisztjelölt részére. 

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
dékánja dékáni különdíjjal ismerte el a 
Társadalomtudomány II. tagozatban Krizbai 
Diána Daniella, a Hadtörténelem II. tagozatban 
Palik Mátyás Csaba, a Társadalomtudomány II. 
tagozatban Hajdú András hallgatók munkáját.

Dr. Bakondi György tű. altábornagy, az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója tárgyjutalmat adományozott a 
katasztrófavédelem tagozatban Antal Renáta 
hallgató részére. A konferencia zárásaként az 
idén Visegrádon szerveztünk TDK-estet, ahol 
közösen beszélgettünk a tapasztalatokról.

Végezetül pedig nagy tisztelettel köszönöm 
meg a Kari Tudományos Diákköri Tanács és 
a magam nevében a felkészítő tanároknak a 
munkáját, akik segítették a pályaművek elké-
szülését, a dolgozatokat bíráló és a szóbeli 
zsűriben tevékenykedő kollégák közreműkö-
dését, és mondok köszönetet a felajánlóknak, 
akik tárgyjutalmukkal, személyes részvételük-
kel támogatták/támogatják hallgatóinkat a tu-
dományos diákköri munkában.

A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA

Levegőből harcba
A magyar katonai ejtőernyőzés története és változó feladatrendszere
A civil életben a bátrak sportjaként számon tartott ejtőernyőzés fényes 
karriert futott be a honvédségben is, ahol az ejtőernyőzés napjainkban is a 
kiemelt kiképzési területek egyike. A speciális ejtőernyős felkészítés titkai-
ról szóló kiadvány egyben a sokszor vérrel írott katonai ejtőernyős történe-
lem tanúságtétele is.
Keménytáblás, 188 oldal, ára: 2000 Ft
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Egy társadalmi szervezet milyenségének meg-
ítélésére aligha kínálkozik jobb lehetőség, mint 
saját önmeghatározásának ütköztetése egy 
bizonyos időszakban – adott esetben egy 
választási ciklusban – végzett munkájának 
önértékelésével. Egyebek mellett erre kínált le-
hetőséget a Magyar Hadtudományi Társaság 
(a továbbiakban: MHTT) 2013. március elsején 
megtartott tisztújító küldöttgyűlése. 

Ami az önmeghatározást illeti, „… a Magyar 
Hadtudományi Társaság soraiban tömöríti a 
legszélesebben értelmezett hadtudomány 
művelőit, beleértve a kapcsolódó tudomány-
ágakat, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó 
kutatási területeket. … hozzánk megtalálják az 
utat a civil szakértők, aktív és nyugállományú 
katonák, egyetemisták és doktoranduszok, a 
rendvédelmi szervek képviselői és a titkosszol-
gálatok tagjai” – fogalmazódott meg az MHTT 
elnökségének beszámolójában.1 Lássuk tehát 
az (ön)értékelést!

VÁLLALÁSOK ÉS EREDMÉNYEK

Az MHTT nyilvántartott tagságának létszá-
ma 2012. december 31-én 579 fő volt. Vajon 
mi vonzza ezt a több mint félezer, különböző 
életkorú civil és katona szakembert egy olyan 
szervezetbe, amely – miközben igen szerény 
anyagi lehetőségekkel rendelkezik – minden 
tagjától önzetlen, elkötelezett és szakszerű 
közreműködést vár a hadtudomány gondozá-
sa, a honvédelem ügyéhez való hozzájárulás, 

a Társaság presztízsének megőrzése, erősíté-
se érdekében?

 2009-ben egy igen ígéretes kezdeménye-
zéshez, a Napjaink hadtudománya összefog-
laló címmel meghirdetett konferenciasorozat 
elindításához adott felhatalmazást az akkori 
elnökség, majd a küldöttgyűlés. A tervezett 
szakmai tanácskozásokhoz fűződő szándék, 
hogy „… feldolgozzuk a hadtudomány fogal-
mában, tárgyában, összetevőiben, kutatási 
témáiban az utóbbi időben – a megváltozott 
körülmények hatására – bekövetkezett vagy 
bekövetkező módosulásokat” – olvashatjuk a 
mostani beszámolóban. E vállalkozás kereté-
ben került sor 2009 februárjában A hadtudo-
mány új kutatási irányai, 2009 novemberében 
A hadtudomány és a katonai műszaki tudo-
mányok kölcsönkapcsolata, 2010 februárjá-
ban A békemissziók, helyük a hadtudomány-
ban, nemzetközi és hazai jogi hátterük, 2011 
februárjában Az információs hadviselés és 
a hadtudomány, 2012 májusában pedig a 
Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok címet viselő tanácskozásokra. 
A láncolat következő rendezvénye 2013 tava-
szán – egyelőre vagylagosan – a hivatásos és 
szerződéses állomány pályamodelljének vagy 
a kritikus infrastruktúra védelmének vizsgálata 
lesz. A sorozat 2013 őszére tervezett rendez-
vénye a Harminc év a hadtudomány szolgála-
tában címet viseli. Ennek keretében emlékezik 
meg a Társaság a Kiss Károly Hadtudományi 
Klub megalapításának 30. évfordulójáról. 

Az eddigi rendezvények alapján méltán 
körvonalazódik az a feltételezés, miszerint a 
hadtudomány sokkal tágabb területet fog át, 
mint a fegyveres küzdelem. Maga a hadtudo-
mány – egyes nézetek szerint – védelemtudo-
mánnyá, mások szerint biztonságtudománnyá 
alakul át.

Ugyancsak folytatódik a Társaság 2011 
márciusától kibontakozó másik új kezdemé-
nyezése: a szabadegyetemi előadások mintá-
jára Mindenki hadtudománya címmel elindított 
előadássorozat. A rendezvények színhelye a 
Honvéd Kulturális Központ Gobelin-terme. 

Az előbbi kezdeményezések mellett az 
MHTT évenként pályázatot hirdetett, amelynek 
célja „… a Társaság tagságának aktivizálása, 
a tudományos tevékenység és mindenekelőtt a 
tudományos kutatás ösztönzése, publikálásra 
alkalmas, elsősorban a gyakorlatban is hasz-
nosítható anyagok készítése, a tagság önmeg-
valósítási lehetőségeinek bővítése”. 

A szabadegyetemi rendezvények kere-

HÁROM ÉV MÉRLEGE
Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Hadtudományi Társaság

„Az MHTT integrálója mindazon szellemi tőkének a tudományos közélet-
ben, amely a legszélesebb körből építkezve egyesíti a hadtudomány művelőit, 

beleértve a kapcsolódó tudományágakat, a különös érdeklődésre számot tartó 
kutatási területeket. Pótolhatatlan részt képez hazánk védelmi képességeinek 

fenntartásában.”
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke

DR. NAGY LÁSZLÓ NY. MK. EZREDES KIEGÉSZÍTI AZ ÍRÁSOS 
BESZÁMOLÓT

A Magyar Hadtudományi Társaság 

újraválasztott elnöke:

 Dr. Nagy László 

nyugállományú ezredes, az MTA doktora

Dr. Nagy László 1942. április 25-én, 

Budapesten született. Egyetemi tanul-

mányait 1960–66 között, a leningrádi 

Elektrotechnikai Hírközlési Egyetemen 

végezte, ahol felsőfokú orosz nyelvtudás-

ra is szert tett. Felsőfokú angol nyelvvizs-

gája 1981 óta van. 

1967-ben került hivatásos tiszti állo-

mány ba. Szolgálatteljesítése során kü  -

lönböző beosztásokat töltött be a Köz -

ponti Híradóanyag Javító Üzemben, a

Honvédelmi Minisztérium Híradó Csoport-

főnökségén, a HM Külügyi Osztályán, a 

Vezérkar 2. Csoportfőnökségén. 1989–

91 között katonai attasé volt Helsinkiben. 

1991–97 között a HM Stratégiai és 

Védelmi Kutatóintézet vezető kutatója, 

1993-tól igazgatóhelyettese volt, 1997-

ben, ezredesként vonult szolgálati nyug-

állományba. 

1998 és 2011 között – közalkalmazottként 

– a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

egyetemi docense, majd tanára volt. 

Kandidátusi értekezését hadtudomá-

nyi témakörben 1989-ben védte meg, 

és ezzel megszerezte a hadtudomány 

kandidátusa címet. 1997-ben habilitált a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 

2002-ben ugyancsak hadtudományi té-

makörben védte meg akadémiai doktori 

értekezését. Ennek nyomán a Magyar 

Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 

2003. október 1-jei hatállyal ítélte oda 

számára az akadémiai doktori címet. 

Többtucatnyi publikációja jelent meg, 

részben külföldi folyóiratokban, rend-

szeres szerzője a Hadtudomány, illetve a 

Honvédségi Szemle című folyóiratoknak. 
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tében, illetve a konferenciákon elhangzott 
előadások, a pályázatokon helyezést elért 
dolgozatok szerkesztett változatai időről idő-
re megjelentek a Társaság lektorált folyóira-
ta, a Hadtudomány hasábjain. És ha már a 
folyóiratnál tartunk, a beszámolási időszak-
ban a szerkesztőbizottság a nyomtatott és 
az elektronikus lapszámokban összesen 171 
közleménynek biztosított nyilvánosságot. 
Mindeközben érvényesült a Társaság veze-
tő szerveinek az a – takarékossági megfon-
tolásokból hozott – korábbi döntése, hogy 
egyfelől a folyóirat (a korábbi négy helyett) 
évenként két-két összevont nyomtatott és egy 
online lapszámmal jelenjen meg; másfelől a 
szerzők számára honorárium nélkül kell biz-
tosítani a közreadást és költségmentesen a 
mértékadó folyóirat számára előírt lektorálási 
kötelezettséget. Immáron megkönnyebbülés-
sel nyugtázhatta a leköszönő elnökség, hogy 
e kockázatosnak tűnő döntések semmiféle 
visszaesést nem eredményeztek a publikálá-
si hajlandóságban… Sőt! A beérkezett anya-
gok mennyiségéből és minőségéből ítélve 
feltételezhető, hogy szerzőként megjelenni a 
Társaság folyóiratában valóban presztízst ad, 
tekintélyt jelent. 

A Magyar Tudományos Akadémia IX. 
Osztályának Hadtudományi Bizottsága 2012-
ben újólag elvégezte a katonai folyóiratok mi-
nősítését, és – talán nem függetlenül a fenti 
tényektől – a Hadtudományt a legmagasabb 
osztályba, az A-kategóriás minősítésű perio-
dikák közé sorolta.2 A folyóirat megjelenését 
nagyban segítette az MTA-tól e célra pályázati 
úton elnyert, jelentős összegű támogatás. 

És még egy fontos hír: a Társaság vezető-
testületei és az MTA illetékes szakbizottsága 
együttes elhatározásának eredményeképpen 
a folyóirat a továbbiakban az MHTT és az MTA 
Hadtudományi Bizottsága közös kiadványa-
ként jelenik meg.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Az MHTT küldetése az ország védelmi ké-
pességeinek fenntartásához való szellemi 
hozzájárulás. Ennek teljesülését szolgálja 
közvetlenül vagy közvetve a Társaság egész 

tevékenysége. A Társaság közhasznú státusa 
elismertetésének fontos feltétele a megfelelő 
erőforrás (tagdíj) rendelkezésre állása és a 
társadalmi támogatottság kimutatása. Ezek 
meglétét az MHTT az előírt eljárásban határ-
időre benyújtott, a küldöttgyűlés által jóváha-
gyott évenkénti beszámolóival és a választott 
tisztségviselőivel kötött ún. önkéntes szerző-
désekkel igazolja.

A Társaság a ciklus mindhárom évében 
fenntartotta pénzügyi egyensúlyát. A bevéte-
lek állandósult forrásai: a tagdíjakból befolyt 
összeg, a Honvédelmi Minisztérium támoga-
tása, a Hadtudományi Alapítvány összegének 
kamatai, a Magyar Tudományos Akadémia 
által a folyóirat megjelentetéséhez nyújtott tá-
mogatás, a személyi jövedelemadóból felaján-
lott 1%-ok, a Társaság bevételeinek növelését 
lehetővé tevő pályázatokon elnyert különböző 
összegek.3 Ehhez jött esetenként a szpon-
zorok által nyújtott támogatás. A kiadások 
jelentősebb tételei: a folyóirat „működtetése”, 
a Társaság által nyújtott elismerések költség-
vonzata, a pályázati felhívásokra beérkezett 
pályaművek díjazása, bíráltatása, a szervezeti 
egységek visszaigénylései, a postaköltségek 
és az irodaszerek beszerzése.

2012-től a Társaság fő bevételét jelentő 
HM-támogatás 5,5 millióról 3 millióra, 45%-kal 
csökkent. A Társaság gazdasági helyzete – en-
nek ellenére – stabil, működéséhez a szüksé-
ges források biztosítottak – mondotta Gáspár 
Tamás, gazdasági elnökhelyettes a beszámo-
lóhoz készült szóbeli kiegészítésében.

Ugyancsak az MHTT működési feltétele-
it érintette – bár más összefüggésben – a 
küldöttgyűlésen elmondott hozzászólásá-
ban Szenes Zoltán ny. vezérezredes, az MTA 
Hadtudományi Bizottságának elnöke. „A gaz-
dasági nehézségek közepette harc folyik a tu-
dományos élet terén is a túlélésért, fennmara-
dásért. Az MTA IX. Gazdasági és Jogtudományi 
Osztálya berkein belül is például 22 bizottság-
ból 10 bizottság maradt” – fogalmazott a HB 
elnöke. Jelenleg az MTA-nak 16 hadtudományi 
doktora van, akiknek zöme idős ember. Ezzel 
is összefüggésben hívta fel a fi gyelmet arra, 
hogy a továbbiakban az MTA „… szigorítja a 
folyóiratok minősítésének odaítélési feltétele-

it, összefüggésben az MTA doktori követel-
ményrendszerének alakításával. A hadtudo-
mányi folyóiratok mindössze 15%-ának lehet 
A-kategóriás minősítést adni. 2013. március 
11-én tervezzük a szerkesztők felkészítését, 
ahol ismertetjük az MTA új követelményeit is. 
Azoknak pedig »le kell csorogniuk« egészen 
a PhD-képzésig, a tudományos diákköri mun-
kákig ahhoz, hogy 10 éves távlatban lehessen 
számolni új MTA-doktorokkal.” Fontos problé-
maként említette a hivatkozások kezelését a 
katonai sajtóban közreadott publikációkban: 
„Nem szabad engedni olyan publikáció meg-A KÜLDÖTTEK EGY CSOPORTJA

A Magyar Hadtudományi Társaság 

újraválasztott alelnöke:

Dr. Király László 

a hadtudomány kandidátusa, 

a Védelemgazdasági és Logisztikai 

Szakosztály elnökségi tagja

Király László 1971-ben végzett villa-

mosmérnökként a Budapesti Műszaki 

Egyetemen. Első diplomája mellé 1986-

ban gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 

Orosz, spanyol és német nyelvekből ren-

delkezik idegennyelv-ismerettel.

1994-ben A gazdaság védelmi felkészí-
tésének (gazdaságmozgósítás) egyes 
kérdései a tervgazdaságból a szociális 
piacgazdaságba átmenet időszakában 

című értekezésének sikeres védésével 

elnyerte a hadtudomány kandidátusa tu-

dományos fokozatot. 

Jelentős társadalmi és tudományszerve-

ző, valamint publikációs tevékenységet 

fejt ki. Számos magyar, angol és német 

nyelven megalkotott szakcikk szerző-

je vagy társszerzője. 1994-től a Magyar 

Hadtudományi Társaság tagja. 2001–2010 

között a Védelemgazdasági Szakosztály 

elnöke, 2010-től a Védelemgazdasági és 

Logisztikai Szakosztály elnökségi tagja. 

2004-től tagja, 2010-től pedig elnöke a 

Hadtudomány című folyóirat szerkesztő-

bizottságának. Az MHTT elnökségében 

és a Védelemgazdasági és Logisztikai 

Szakosztályban vezetőségi tagként 

végzett tevékenysége mellett más tudo-

mányos-társadalmi szervezetekkel való 

kapcsolattartást, tudományszervezési és 

utánpótlás nevelési feladatokat is ellát. 

Az elmúlt években vendégoktatóként 

részt vett a ZMNE alap- és mesterképzé-

sében, emellett számos doktorandusz-

hallgató témavezetője volt az egyetem 

Hadtudományi Doktori Iskolájában. 2009-

ben címzetes egyetemi docensi címet 

szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetemen. 
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jelenését, amely hivatkozásaiban nem tükrözi 
a magyar hadtudományi szakirodalom témával 
kapcsolatos aktuális közleményeit. Ez növeli a 
lektorok, szerkesztők, szerkesztőbizottságok 
felelősségét.” Az MTA-n sikerült elérni, hogy 
a PhD-értekezésekre való hivatkozások teljes 
értékű hivatkozások legyenek. „Ezeket azon-
ban csak akkor fogadják el hivatkozási alap-
ként – függetlenül attól, hogy fent vannak-e 
a világhálón –, ha megjelentek könyv formá-
jában is.” Végezetül szükségesnek tartotta 
hangsúlyozni az önzetlenség jelentőségét a 
mai körülmények között: „Át kell vészelni ezt 
a nehéz időszakot. Ehhez össze kell fognunk, 
meg kell találnunk a kapcsolódásokat és ki kell 
alakítanunk egy egészséges, kiegyensúlyozott 
munkamegosztást. Az MHTT munkájának is el-
ismerése, hogy annak elnöke, Nagy László a 
legutóbbi köztestületi választásnál bekerült a 
Bizottság tagjai közé, ahol első kézből értesül-
hetünk kölcsönösen fontos döntésekről.” 

A KAPCSOLATI HÁLÓ

A Társaságnak érvényes és igen hasznos 
együttműködési megállapodásai vannak a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Polgári 
Védelmi Szövetség, a Szemere Bertalan 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, 
a Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont, a 
Magyar Rendészettudományi Társaság, a 
Felderítők Társasága, az egyetemi könyvtár 
és a Biztonságpolitikai Szakkollégium vezető 
szerveivel. Ezek értelmében a szerződő felek 
kölcsönösen tájékoztatják egymást éves ter-
veik lényegi pontjairól, esetenként együttesen 
szerveznek rendezvényeket, illetve meghívják 
egymás szakértőit az általuk szervezett konfe-
renciákra. Az utóbbi választási ciklusban kü -
lönösen szorossá vált az MHTT és az MTA Had-
tudományi Bizottságának együttműködése. 

Előkészületben vannak együttműködé-
si megállapodások a Magyar Katonai Jo gi 
és Hadijogi Társasággal, a Humán Szer-
vezetek Országos Szövetségével és a Hon-
védszakszervezettel.

Az eseti együttműködő partnerek közül 
megemlíthető a Biztonsági és Honvédelmi 
Kutatások Központja, a Gazdasági és 
Tudományos Társaságok Szövetsége, illet-
ve azok a szervezetek, amelyekkel egy-egy 
szakosztály alakított ki kapcsolatot. Fentebb 
már esett szó az együttműködésről a Honvéd 
Kulturális Központtal.

Orosz Zoltán altábornagy a Honvéd 
Vezérkar főnökének a Magyar Hadtudományi 
Társaság tagságához címzett üdvözletét 
közvetítette a küldöttgyűlés résztvevőinek. 
Eszerint: „… napjaink tudományágai már nem 
különülnek el olyan élesen a hadtudománytól. 
Utóbbi ráépül a különböző tudományos fel-
fedezésekre, miközben keresi a korszerű al-
kalmazási lehetőségeket. Fontos tehát, hogy 
a Magyar Honvédség személyi állománya 
mindinkább közreműködőként vegyen részt e 
tevékenységben.” Mindezekre való tekintettel a 
vezérkar főnöke azt kérte, hogy az MHTT to-
vábbra is ápoljon szoros kapcsolatot a Magyar 
Honvédség szellemi műhelyeivel, különösen 
az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karával. Számít a Társaság jövőbeni együtt-
működési készségére és sikereket kíván a jö-
vőre nézve.

1 A Magyar Hadtudományi Társaság el-
nökségének beszámolója a küldöttgyűlés 
előtt a 2010–2012 között végzett tevékeny-
ségről. http://www.mhtt.eu/2013_03_01_
beszamolo_mellekletekkel.pdf (letöltve: 
2013. 03. 08.)
2 Megjegyzendő, hogy ez főként Horváth 
István főszerkesztő érdeme, aki a folyóirat 
fennállásának első két évtizedében irányí-
totta annak működését. Ennek során meg-
alkotta és elfogadtatta a lap arculati elemeit, 
kialakította és megszilárdította a lapszerke-
zetet és a rovatrendet.
3 A pályázatokon való részvétel előfeltétele 
általában az, hogy a megpályázott összeg 
mellé biztosítani kell egy meghatározott ön-
részt is, az elnyert összeg pedig kizárólag 
célhoz kötötten használható fel.

A Honvédszakszervezet Elnöksége ne-
vében üdvözölte a küldöttgyűlés résztvevőit 
Hajós Dezső, aki elmondta, hogy a jövőben 
a népes szakszervezeti tagság érdekkép-
viseletét szeretnék megalapozottabbá ten-
ni az MHTT-vel való együttműködés révén. 
Szeretnék továbbá eljuttatni tagszervezeteik-
hez a Mindenki hadtudománya keretében el-
hangzó előadásokat. 

* * *
A honvédelem ügyének előremozdítását 

szolgáló viták kapcsán tartotta indokoltnak fog-
lalkozni a Társaság elnöke a küldöttgyűlésen 
azzal, hogy kitérjen az MHTT egyik tagjával a 
közelmúltban készült és a napi sajtóban meg-
jelent interjúra. Annál is inkább, mivel az interjú 
a honvédség általános állapotával összefüggő 
kérdéseket is érintett. „… Az MHTT álláspontja 
világos: tiszteletben tartja tudományos kérdé-
sekben a véleménynyilvánítás szabadságát. 
A nyilvánosságra került véleményekkel nem 
feltétlenül értünk egyet, az egyén állásfoglalá-
sa nem válik automatikusan a Társaság állás-
pontjává. Ugyanakkor tudományos vitának van 
helye, ilyen vitákra szükség van, mert az viszi 
előre a tudomány ügyét. A szakmai viták termé-
szetes fóruma a Társaságban a szakosztály” – 
fogalmazott az elnök.

Visszautalva a címben jelzett mérlegre, úgy 
vélem, a Társaság az elmúlt három évben (is) 
jól teljesített. Az elnökség a nehezedő körül-
mények között ígéretes kezdeményezéseket 
indított el és azokra kedvező visszaigazoláso-
kat kapott a tagság részéről és az MHTT kül-
ső környezetéből egyaránt. Így nem meglepő, 
hogy – a küldöttgyűlésen elfogadott beszá-
moló értelmében – a Magyar Hadtudományi 
Társaság a 2013–2015-ös választási ciklus-
ban meg kívánja szilárdítani helyét a magyar 
tudományos közéletben, másrészt fenn akarja 
tartani pénzügyi egyensúlyát. E feladatok va-
lóra váltásával bízták meg a Társaság újonnan 
megválasztott tisztségviselőit: Nagy László 
elnököt; Király László alelnököt; Gáspár 
Tamás gazdasági elnökhelyettest; Felházi 
Sándor, Németh András, Kis-Benedek József, 
Resperger István elnökhelyetteseket; Csontos 
Andrást, a Felügyelő Bizottság és Gligor 
Jánost, az Etikai Bizottság elnökeit; továb-
bá Csery-Szücs Pétert és Markal Mariettát, a 
Felügyelő Bizottság, valamint Haig Zsoltot és 
Hegedűs Henriket, az Etikai Bizottság tagjait.

Dr. Bertalan György ny. alezredes
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A KATONÁKKAL TÖRTÉNŐ EMPATIKUS 
BÁNÁSMÓD LÉNYEGE

Buda Béla Adlert idézi, aki szerint az empátia 
a másik ember szemével látás, a másik ember 
fülével hallás és a másik ember szívével érzés 
képessége (Buda, 1978). Mindenekelőtt azt 
kell hangsúlyoznunk a pozitív emberi viszo-
nyok, kapcsolatok természetét illetően, hogy 
ezek nincsenek sorsszerűen elrendelve, ha-
nem tudatosan alakíthatók, szabályozhatók. 
Az is meghatározható, hogy mi az alapfeltétele 
a pozitív személyközi kapcsolatok alakításá-
nak. Ez pedig az empatikus bánásmód, ami 
beleélő bánásmódot jelent, a mások helyzeté-
nek, lelkiállapotának megértését, értékelését, 
és ennek megfelelő bánásmódot. 

Tisztázni és konkretizálni kell azt, hogy lé-
nyegében mibe is kell beleélni magunkat a 
kapcsolatok pozitív irányú beállítása érdeké-
ben. Erre röviden azt válaszolhatjuk, hogy az 
empatikus bánásmód esetében a beosztot-
tak szükségletrendszerébe való beleélésről és 
az ennek megfelelő hatásrendszer, eljárások 
produkálásáról van szó. A beosztott szükség-
letvilágába való beleélés feltétele a szükséglet-
rendszer helyes diagnózisának meghatározása, 
kitapogatása.  

A PARANCSNOKI KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE
A KIKÉPZÉSBEN

Az ember szükségletrendszere kommuniká-
ció, vagyis informálódás, információcsere, 
kapcsolattartás útján ismerhető meg. A kom-
munikációt tehát úgy is meghatározhatjuk, 
hogy az nem más, mint egy olyan csatorna, 
amelyen keresztül informálódunk beosztott-
jaink szükségletrendszeréről. Ebből az is 
következik, hogy akkor tudunk jól, empatiku-
san bánni katonáinkkal, abban az esetben 
vagyunk képesek helyesen diagnosztizálni 
szükségleteiket, ha sokat tartózkodunk kö-
zöttük, nem zárkózunk el tőlük, és folyamatos 
kommunikációs kapcsolatban állunk velük. A 
mindennapi gyakorlatban számtalan esetben 
elkövetjük azt a hibát, hogy nem kommuniká-
lunk eleget a beosztottainkkal. Tartózkodunk 
a személyes témáktól, egyfajta távolságtartó 
szerepre törekszünk kapcsolatrendszerünk-
ben. Távolságtartó parancsnokként megfoszt-
juk magunkat egy sor információtól, amely a 
munkánk szempontjából hasznosnak ígérke-
zik. Ennek pedig az a következménye, hogy 
döntéseink nem lesznek célirányosak, azért, 
mert nincs meg hozzá az elegendő informá-

ciós bázisunk. Ezzel a vezetői magatartással 
ráadásul még azt a hibát is elkövetjük, hogy 
kommunikálunk ugyan, de csak egy szűk ré-
teggel, zárt körben. Ennek következtében, 
akiket kirekesztünk a kommunikációból, azok 
frusztrálva érzik magukat. Azt mondják az 
ilyen beosztottak: Engem a főnök emberszám-
ba sem vesz! Velem szóba sem áll!

A fentebb említett és hasonló hibák elke-
rülése érdekében lehetőleg minél szélesebb 
körben ajánlatos kommunikálnunk a beosztot-
takkal, mert különben beindul a klikkesedési 
folyamat az általunk vezetett állomány köré-
ben. Kialakul a parancsnokkal kommunikáló 
szűkebb kör, és a kommunikációból kizárt „el-
lenzéki” csoport. A kettő elkezd harcolni egy-
mással. Közismert jelenség, hogy ahol harc 
van, ott nincs eredményes kiképzés-nevelés.

Ráadásul a helytelenül kommunikáló ve-
zető körüli szűk klikk szállítja az informáci-
ót a parancsnok felé. Milyeneket továbbít? 
Természetesen olyanokat, amelyek kedvezőek 
a parancsnok számára. Miért? Azért, mert a jó 
hír pozitív érzelmet kelt a parancsnokban, és 
a jó hír hozójával szemben pozitív kapcsolatot 
alakít ki. (Ezt akarják elérni egyes beosztottak.) 
Csakhogy a szűrt információ, amelyet az emlí-
tett szűk kör továbbenged, kialakíthat bennünk 
egy úgynevezett „üzemi vakságot”, ami alap-
ján nem vagyunk képesek objektíven megítélni 
a saját helyzetünk reális állapotát. Ez további 
téves döntéseket fog eredményezni parancs-
noki munkánkban, hibát hibára halmozunk, 
ráadásul a szűrt információ következtében ki-
alakul bennünk egy téves énkép is. Úgy érez-
zük, hogy egyre jobb vezetők vagyunk, holott 
a valóságban ez éppen fordítva van. 

Beszélhetünk verbális, vagyis szóbeli kom-
munikációról, informálódásról, de metakommu-
nikációról is, ami a gesztusok, arcjáték vagyis 
mimikai jelzések útján történő informálódást 
jelenti. Mindkét információs csatornát célsze-
rű igénybe vennünk a kiképzőmunka során a 
szükségletrendszer helyes diagnózisához. 

A vezetői kommunikációt elemző kutatások 
arra hívják fel a fi gyelmünket, hogy a verbális 
kommunikáció hitelessége sok esetben proble-
matikus a parancsnoki munkában. Köztudottan 
vezetői stílusunk hangsúlya a verbális, azaz 
szóban közölt információkra alapozott. De gon-
doljuk át, hogy hányszor tapasztaljuk környeze-
tünkben nap mint nap a szóbeli kommunikáció-
nak ellentmondó metakommunikatív jelzéseket. 
Amikor találkozunk olyan emberekkel, akiket 
enyhén szólva nem kedvelünk, akkor még sza-
vakba is foglaljuk, milyen jó állapotban van, 

és mennyire örülünk, hogy látjuk őt. Közben a 
mindkettőnk arcára fagyott mosoly leleplezi va-
lódi érzelmeinket.

Ezért ajánlatos, hogy a parancsnokok ko-
moly fi gyelmet fordítsanak a metakommuniká-
ciós jelzésekre is a kiképzőmunkában, fi gyel-
jenek a beosztottak arcjátékára, gesztusaira 
és hanghordozására egyaránt. Ezek ugyanis 
messzemenően tükrözik a velünk kapcsolatos 
reális viszonyokat.

HOGYAN TÁJÉKOZÓDJUNK A BEOSZTOTTAK 
MAGASABB RENDŰ SZÜKSÉGLETEIRŐL?

A beosztottak magasabb rendű szükséglet-
rendszere három alapvető szükségletformából 
épül fel: a szokásokból, az életvezetési model-
lekből (példaképek, eszményképek, magatar-
tási minták) és meggyőződésekből. 

Ezeket a fő szükségletformákat kell tehát 
feltérképezni, és ha ez sikerült, akkor ezek-
hez igazítva szabályozni tudjuk a beosztottal 
kapcsolatos bánásmódunkat, ráirányított ha-
tásainkat, érzelmi közérzetét. A beosztott ka-
tona számára a felettese pozitív vagy negatív 
élményforrás. Pozitív élményforrás akkor, ha 
szükségletkielégítő hatásokat produkál, illetve 
nem frusztrálja szükségletrendszerüket; ne-
gatív élményforrás akkor, ha szükségleteiket 
frusztráló, korlátozó akciókat indít el. Ebből 
következő lényeges törvényszerűség, hogy 
a beosztott a parancsnokához mindig mint 
konkrét élményforráshoz viszonyul, mégpedig 
a pozitív élményforrást jelentő vezetőhöz po-
zitívan, a negatívhoz negatívan. Ha ezt a tör-
vényszerűséget ismerjük, kézben tudjuk tar-
tani a személyközi viszonyulások alakulását, 
mérsékelhetjük a rossz érzelmi közérzetet és 
az ebből fakadó feszültséget. 

A szükségletformákkal kapcsolatos be-
idegződések a katonai kiképzésben részt vevő 
korosztálynál már többé-kevésbé megszilár-
dultak, de még alakíthatók! Amennyiben eze-
ket radikálisan korlátozzuk, kilátásba helyez-
zük, hogy a beosztottnak bizonyos szokásairól 
minden átmenet nélkül le kell mondania, ezzel 
nála negatív érzelmi állapotot idézünk elő, s az 
adott helyzettel és a frusztráló parancsnokkal 
szemben megerősödik a negatív viszonyulá-
sa, jelentősen csökkenni fog a teljesítménye. 
Ha viszont kompromisszumot ajánlunk számá-
ra, vagyis azt tesszük világossá, hogy a civil 
életforma kereteiben érvényesített szokásait a 
katonai életforma színterén mikor, milyen kö-
rülmények között követheti majd, tehát nem a 
korlátozó jelleget állítjuk kategorikusan előtér-

Dr. Bárdos László ny. alezredes–dr. Szelei Ildikó őrnagy:

AZ EMPATIKUS BÁNÁSMÓD ALKALMAZÁSÁNAK 
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be, akkor megnyugvással fogadja a helyzetet, 
békülékenyebbé válik megfogalmazott elvárá-
sainkkal szemben.

Az életvezetési modelleket, amelyekkel a 
beosztottak meglehetősen kialakult formá-
ban rendelkeznek, nem feltétlenül kell, hogy 
frusztrálják a katonai szolgálat körülményei. 
Feltétlenül informálnunk kell őket azokról a le-
hetőségekről, amelyek az általuk önként vállalt 
katonai szolgálat időtartama alatt emberi gaz-
dagodásukat elősegíthetik, s amelyek a civil 
életbe való visszatérésük után életvezetésüket 
teljesebbé és értékesebbé tehetik (pl. nyelvta-
nulás, szakma megszerzése vagy begyakor-
lása, a fi zikai edzettség fokozása, sportbeli 
adottságok kiteljesítése stb.). Az ilyen magas-
rendű szükségletek érvényesítését erősítő lé-
pések megnyugtató, pozitív érzelmeket keltő 
és kapcsolatjavító hatása teljes bizonysággal 
érzékelhető lesz a parancsnoki munkánkban.

A személyközi viszonyulások alakulása 
szempontjából a legkritikusabb szükséglet-
forma a meggyőződés. A fi atal felnőttkorra 
a meggyőződések megszilárdulnak, s min-
den olyan közlés vagy hatás, ami a beosztott 
meggyőződéseivel ellentétes, őt ellenállásra, 
meggyőződésének védelmére indítja. Az ellen-
állás enyhébb esetben a vita formáját ölti, ami 
azonban a meggyőződés további frusztrálása 
esetén súlyos konfl iktusba is átcsaphat. 

Magától értetődik a fentiek alapján, hogy 
tartózkodnunk kell a beosztott kialakult meg-
győződésrendszere elleni kategorikus és di-
rekt fellépéstől. Ha mégis szükségesnek lát-
szik, akkor egyetlen eredményes út kínálkozik 
ennek sikeres megvalósítására, mégpedig a 
tényszerű bizonyítás. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy a kialakult meggyőződés formálása vagy 
átformálása nem lehetséges bizonyítékok nél-
kül. A tárgyilagos hangvételű bizonyítás nem 
frusztráló hatású, s hatásos a meggyőző ereje. 

A közfelfogással ellentétben nem csupán 
ideológiai–politikai–világnézeti meggyőződé-
sei vannak a beosztottaknak, hanem prakti-
kus meggyőződéseik is. Ezek közül a témánk 
szempontjából a legfontosabbak a beosztot-
tak önmagukkal kapcsolatos meggyőződései, 
amelyeket összefoglalóan énképnek neve-
zünk. 

A beosztottak általában pozitív vélemény-
nyel vannak önmagukról, tehát énképük po-
zitív, még akkor is, ha bizonyos hibáiknak, 
hiányosságaiknak tudatában vannak. Éppen 
ezért az elöljárók vagy a társak által tett leérté-
kelő megjegyzések rendkívül ingerlőn, sértőn 
hatnak rájuk, akár szellemi, akár fi zikai teljesít-
ményükre vagy valamely egyéb sajátosságuk-
ra irányulnak is azok. 

A fentiek alapján általánosságban megfo-
galmazhatjuk a kapcsolatépítés alapvető sza-
bályát: a parancsnok-beosztott viszony akkor 
alakul pozitív irányban, s a katonai magatar-
tásformák akkor válnak optimálissá, ha a be-
osztottakat kevesebb frusztráló hatás éri egy 
adott élethelyzetben, így a katonai szolgálat 
folyamán is, mint amennyi a szükségleteik ér-
vényesítését lehetővé tevő hatás. A frusztráló, 
szükségleteket korlátozó hatások többnyire 
megvonások, kritika, elmarasztalás, vagyis 
negatív értékelő akciók, a szükségleteknek 
megfelelő hatások pedig különböző juttatá-
sok, kedvezmények, elismerések, vagyis pozi-
tív értékelések formájában jelennek meg. 

KAPCSOLATJAVÍTÓ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK 
A PARANCSNOKI MUNKÁBAN 

Ennek megfelelően a fent megfogalmazott 
alapigazság bővebben is kibontható: a kato-
nák közti pozitív viszonyulások kialakulásához 
feltétlenül szükséges, hogy az őket érő érté-
kelő hatások tömegében a pozitív értékelések 
legyenek túlsúlyban a frusztráló, negatív érté-
kelésekkel szemben. Ezt a törvényszerűséget 
fejezi ki matematikailag az értékelési hánya-
dos az alábbi formában:

h   amelytől azt kívánjuk, hogy 
                Eh 1 legyen!

Az értékelési hányadost (Eh) a képletnek 
megfelelően akkor kapjuk meg, ha a negatív 
értékeléseket elosztjuk a pozitív értékelések 
számával, s akkor fejez ki kapcsolatjavító ha-
tást, ha a végeredmény egynél jóval kisebb. Ez 
azt jelenti, hogy optimális esetben a pozitív ér-
tékelések gyakorisága a negatív értékeléseket 
többszörösen felülmúlja.

A SZUMMÁLÓDÁSI TÖRVÉNY JELENSÉGE 
A KIKÉPZÉSBEN

E szabály fontosságát aláhúzza egy további 
pedagógiai törvényszerűség, az úgynevezett 
szummálódási törvény. Ez azt jelenti, hogy a 
beosztottat érő értékelések élményi hatásai 
a személyiségében szummálódnak, vagyis 
összegeződnek, ez a pozitív értékelések 
esetében a jó érzelmi közérzet fokozódását, 
az emberi kapcsolatok javulását eredménye-
zi. Ha azonban negatív értékelések érik na-
gyobb gyakorisággal beosztottainkat, ezek 
szummálódása már veszélyes kitöréseket, 
ingerültséget, feszültséget von maga után. 
Erre azért is fontos ügyelni, mert a magatar-
tás eldurvulása gyakran jelentéktelen, tréfás 
ugratásokkal indul, amire nem is fi gyelünk fel. 
A szummálódási törvény következtében azon-
ban ezek az apró bántások, szurkálódások 
egy idő után komoly sérelmekként összege-
ződnek, amit a beosztott úgy fogalmaz meg, 
hogy most már „tele a pohár!”, s ebben a fe-
szült állapotban meggondolatlan tettekre, dur-
va reagálásra ragadtathatja magát. Nem kell 
tehát lebecsülni az aprónak látszó szurkálódá-
sok megjelenését a katonai közösségben, s a 
szummálódási törvényre való tekintettel ezeket 
lehetőleg időben le kell állítanunk.

Az eddig leírtakból talán az tűnhet ki, hogy 
a tárgyilagos értékelés, a jogos elmarasztalás 
vagy megrovás, kritika esetleg kapcsolatrontó 
hatású lehet. Ez nem így van! Ilyen esetek-
ben is alkalmazhatunk olyan értékelő eljárást, 
amely a hibát nem hallgatja el, ugyanakkor 
mégsem kapcsolatromboló.

A KOMPLEX ÉRTÉKELÉS 

Ennek a kettős követelménynek igen jól meg-
felel az úgynevezett komplex értékelés, mely 
felnőttek esetében a legjobb hatásfokkal alkal-
mazható – kapcsolatjavító – értékelő eljárás. 
Lényege abban áll, hogy a hibát nem tisztán 
negatív formában tárjuk fel, hanem olyan 
komplex értékelést alkalmazunk, amely pozitív 
és negatív értékelő elemeket együttesen tartal-
maz, de a negatív elemeket instrukció (tanács) 
formájában fogalmazzuk meg a beosztott szá-

mára. Higgyük el, hogy ő ezt át fogja gondolni; 
az egészséges egyén törekszik is arra, hogy a 
tanácsokat kövesse. 

A KOEGZISZTÁLT (EGYÜTTES) ÉRTÉKELÉS

Másik értékelő eljárás a koegzisztált (együttes) 
értékelés, amely azt jelenti, hogy a beosztottat 
az általa már felmutatott sikerekre vagy köve-
telményteljesítésre hivatkozva ösztönözzük a 
megfelelő magatartásra olyan területen, ahol 
eddig nem mutatott ideális teljesítményt. 

Lényegében arra utalunk a koegzisztált 
értékelés keretében, hogy aki bizonyos terüle-
ten képes jó színvonalú követelmény teljesíté-
sére, az valószínűleg más követelményeknek 
is képes megfelelni. Ehhez pedig megfelelő 
instrukciókat nyújtunk számára. Ezek az inst-
rukciók (tanácsok) a koegzisztált értékelés 
részét, befejező fázisát alkotják. Az egészsé-
ges személyiségű katona esetében mindig ta-
lálunk olyan területeket, ahol jól tud teljesíteni, 
ahol jók az adottságai. A parancsnok feladata, 
hogy megtalálja ezt a területet. 

A FORMÁLÓ-SEGÍTŐ ÉRTÉKELÉS 
A PARANCSNOKI MUNKÁBAN 

A formáló-segítő értékelés olyan értékelő 
módszer, amelynek során nem minősítjük az 
adott produkciót, magatartásformát, hanem 
segítő (és nem büntető) jelleggel tudatosítjuk 
a hibát, amelyet magával a hiba elkövetőjével 
javíttatunk ki. Az eljárás alapját az a felismerés 
adja, miszerint az ember saját hibáiból, azok 
tudatosításából és kijavításából tanul a legha-
tékonyabban. A módszer jobb hatásfokú, mint 
az elmarasztalás, és nincs kapcsolatromboló 
hatása a kiképző munkában. 

Mindhárom kapcsolatjavító értékelési mód-
szerre jellemző, hogy alkalmazásuk esetén 
nem számonkérő, értékelő, minősítő szerep-
ben jelenünk meg a beosztottak számára, 
hanem a humánus, segítőkész partner vagy 
felettes szerepkörében. Ezáltal az emberi, 
kulturált, jó közösségi légkört teremtő maga-
tartásformákat honosíthatjuk meg környeze-
tünkben. 


Írásunk korántsem vizsgálta a pozitív pa-

rancsnok – beosztott kapcsolatok kialakításá-
nak minden területét. A vázolt összefüggések 
pedagógiai törvényszerűségeinek ismerete 
azonban alapot szolgáltat ahhoz, hogy saját 
beosztásunkban, legyünk bármilyen szintű 
parancsnokok, megtaláljuk azokat a konk-
rét tennivalókat, amelyekkel megelőzhetjük a 
kedvezőtlen magatartásformák megjelenését 
és növelhetjük a kiképzés eredményességét.
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A második világháború évei alatti magyar–len-
gyel kapcsolatok története – főleg az 1939-es 
Magyarországra menekült lengyel katonai és 
polgári személyekkel kapcsolatos történé-
sek – napjainkig élénken foglalkoztatja a két 
ország történészeit; az egykori események 
feltárása, azok bemutatása példaértékűnek 
tekinthető. A magyar királyi honvédség és a 
lengyel Honi Hadsereg 1944-es kapcsolata iról 
is rendelkezünk számos információval, azon-
ban azok jelentős része nem korabeli iratok-
ból, sokkal inkább emlékezésekből rekonstru-
álható. Jelen előadásom sem fogja alapvetően 
megváltoztatni eddigi ismereteinket, de talán 
néhány új adalékkal szolgálhat az események 
felidézéséhez, melynek során alapvetően vitéz 
ebesfalvi Lengyel Béla (Szarvas, 1897. április 
19. – Graz, 1988. december 20.) volt magyar 
királyi honvéd altábornagy közelmúltban meg-
jelent emlékirataira – Európa forgószelében. 
Visszaemlékezések. Tapasztalatok és benyo-
mások egy katona életéből (Szarvas, 2011. 
Digitális Kalamáris) – támaszkodom.

S hogy miért vélem úgy, hogy Lengyel Béla 
emlékirata, illetve személye megkerülhetetlen? 
Mert a volt magyar királyi honvédségnek egy 
olyan tábornokáról van szó, aki 1934. május 
1-je és 1939. május 1-je között magyar kato-
nai attasé volt Varsóban. Beszélt lengyelül. 
1939 szeptemberében kormányzói kihallga-
táson kérte, hogy önkéntesként harcolhasson 
a lengyelek oldalán a német – majd szovjet – 
támadást követően, és 1944 augusztusában-
szeptemberében mint a magyar királyi II. hon-
véd hadtest parancsnokának komoly érdemei 
voltak abban, hogy a varsói felkelés személyi 
és anyagi utánpótlást kaphatott, valamint hogy 
a felkelők közül számosan átcsúszhattak a 
Varsót körülvevő gyűrűn.

Lengyel Béla mellett nem szabad megfeled-
kezni a II. tartalék hadtest parancsnoki beosztá-
sát előtte betöltő vitéz Vattay Antal altábornagy-
ról, ibrányi és vajai Ibrányi Mihály, vitéz Szabó 
László II., vitéz Deseő Gusztáv és felsőzsidi 
Németh Béla vezérőrnagyokról sem. A felsorolt 
személyek a megszállt Lengyelország területén 
1944 augusztusában-szeptemberében állomá-
sozó magyar seregtestek parancsnokai voltak, 
olyan parancsnokok, akik minden döntésük, 
parancsuk meghozatala előtt a hagyományos 
magyar–lengyel barátság szempontjait vették 
elsősorban fi gyelembe.

A magyar királyi honvédség 5., 12. és 23. 
tartalék, valamint az 1. lovas hadosztályai 
közül az 5. tartalék hadosztály és az 1. lovas 
hadosztály került harcérintkezésbe a szovjet 

csapatokkal, de az elszenvedett súlyos vesz-
teségek után azokat, német alárendeltségben, 
a lengyel területekre irányították, ahol alapve-
tően megszálló feladatokat láttak el. 

A magyar parancsnokok feladata alapve-
tően a magyar csapat- és seregtestek állomá-
nyának megőrzése és azok – a lehetőségek 
szerint mielőbbi – Magyarországra történő 
hazaszállítása volt. Ezt elsősorban a várható 
– és 1944. augusztus 23-án be is következett – 
román kiugrással indokolta a magyar politikai 
és katonai vezetés.

Lengyel Béla – mint írta – „…azt a paran-
csot kaptam, hogy a II. tartalék hadtestet és 
lovas-hadosztályt hozzam mielőbb haza”. 
Lengyel Béla erről tájékoztatta az elöljáró né-
met 9. hadsereg parancsnokát, Nikolaus von 
Vormannt, a páncéloscsapatok tábornokát, aki 
azon nyomban kifogásolta a magyar sereg- és 
csapattestek tevékenységét, kiemelve, hogy a 
magyar királyi 12. honvéd tartalék hadosztály 
Varsótól északnyugatra a kampinosi erdőkben 
összejátszik a lengyel felkelő erőkkel, amelyek 
ennek köszönhetően megerősödhettek, be-
szivároghattak Varsóba és a kirobbant felkelés 
támogatóivá váltak.

Lengyel Béla a kifogásokat igyekezett el-
hárítani, ugyanakkor felmérte az alárendelt 
seregtestek helyzetét, feladatait. Emlékezése 
szerint 1944. augusztus 18–19-én a magyar 
alakulatok közül: 

1. az 5. tartalék hadosztály – parancsno-
ka Szabó László II. vezérőrnagy – a Visztula 
mentén, Góra Kalwaria és Wlanow szakaszon 
folyambiztosításban volt, alárendelve a német 
VIII. hadtestnek;

2. a 12. tartalék hadosztály – parancsnoka 
felsőzsidi Németh Béla vezérőrnagy – eltolás 
alatt Jablonna, Kampinos területéről Nowe 
Miasto térségébe, reteszállások építésére a 
Pilica folyása mentén és azok megszállása 
orosz támadás esetén;

3. a 23. tartalék hadosztály – parancsnoka 
vitéz Deseő Gusztáv vezérőrnagy – Tomaszów 
Mazowiecki térségében vasútbiztosításra és 
partizánok leküzdésére kirendelve;

4. az 1. lovashadosztály – parancsnoka va-
jai és ibrányi Ibrányi Mihály vezérőrnagy – fel-
töltés és fegyverzeti kiegészítés után eltolásban 
Grojec térségéből Varsón át Wolomin, Otwock 
térségébe, a Pragától (Varsó egyik városrésze – 
a szerk.) keletre húzódó hídfőállásba, a német 
IV. páncéloshadtest intézkedései szerint.

A magyar II. tartalék hadtest felszerelése, 
fegyverzete megszálló feladatok ellátására 
tűnt csak elegendőnek. Tüzérsége, nehéz-

fegyverei alig voltak, és a három hadosztály 
személyi állománya mintegy 30 ezer főt tett ki. 
Az 1. lovashadosztály létszáma a súlyos har-
cok után – amelyekben a személyi állomány és 
a fegyverzet közel 50-50 százalékát veszítette 
el – mintegy 8500–9000 főre volt tehető.

A magyar seregtestek a Varsóban zajló fel-
kelés elleni támadásokba nem kapcsolódtak 
be, sőt Lengyel Béla meglepő „ajánlatot” ka-
pott az elöljáró német parancsnokságtól, ne-
vezetesen azt, hogy igyekezzen egykori kap-
csolatai révén a lengyel felkelőket becsületes 
fegyverletételre megnyerni, hiszen kilátásaik 
reménytelenek és a felesleges vérontás min-
denképp elkerülendő lenne.

Az események 1944. augusztus 23-a után 
meglepő gyorsasággal zajlottak. Lengyel Béla 
Grodziskóban lévő szálláshelye előtt találko-
zott a miskolci születésű Komáromi Arankával, 
aki az egykori császári és királyi haderőben 
– majd a lengyel haderőben – szolgált Weiss 
ezredes özvegye volt; a hölgyet Lengyel Béla 
korábbról jól ismerte. Találkozásuk során meg-
beszéltek egy esti időpontot, amikor is a hölgy 
tájékoztatta a magyar tábornokot: a lengyel 
Honi Hadsereg főparancsnoka, Tadeusz Bór-
Komorowski tábornok üdvözletét küldi neki, és 
úgy véli, hogy (Lengyel) kinevezésével a ma-
gyar kormánynak komoly elképzelései lehet-
nek lengyel viszonylatban. Egyben kérte, hogy 
vegyék fel egymással a kapcsolatot. A „kül-
dött” arról is beszélt, hogy a lengyel felkelők-
nek nagyon komoly hiányai vannak lőszerből, 
robbanóanyagból és kötszerből. Lengyel Béla 
a tájékoztatást követően felkereste az aláren-
delt seregtesteket, és a magyar–lengyel törté-
nelmi barátságra fi gyelmeztette a parancsno-
kokat; a 12. tartalék hadosztály parancsnokát 
megdicsérte a lengyelek iránt tanúsított barát-
ságos magatartásáért.

Dr. Szakály Sándor:

A MAGYAR KIRÁLYI II. HONVÉD TARTALÉK 
HADTEST ÉS SEREGTESTEI A MEGSZÁLLT LENGYEL 
TERÜLETEKEN (1944)*

LENGYEL BÉLA DIPLOMATAIGAZOLVÁNYA
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A német felettes parancsnokságok nem 
nézték jó szemmel Lengyel Béla és a magyar 
sereg-, illetve csapattestparancsnokok „len-
gyel kapcsolatait”, és 1944. augusztus 28-án 
a magyar hadtestparancsnokságnak el kellett 
hagynia Grodziskót, és Rawa Mazowiecka lett 
az új állomáshely.

Gyakorlatilag ugyanezen időponttal meg-
kezdődött a magyar 12. tartalék hadosztály, 
majd szeptember 1-jével a magyar 23. tar-
talék hadosztály berakodása és elindítása 
Magyarországra. Ebben természetesen nem-
csak a lengyelekkel való szimpátia játszott 
közre, hanem az a tény is, hogy a román kiug-
rást követően Magyarország katonai helyzete 
jelentősen megváltozott.

A kérdés a továbbiakban az volt, hogy 
mi lesz az 5. tartalék hadosztállyal és az 
1. lovashadosztállyal. A németek részéről 
ugyanis bizonytalanság uralkodott a magyar 
sereg- és csapattesteket illetően 1944. au-
gusztus 29-e után, amikor is megalakult a vitéz 
csíkszentsimoni Lakatos Géza vezérezredes 
vezette új magyar kormány. A lengyel területe-
ken állomásozó és a magyar csapatok közelé-
ben lévő német csapatoknál „riadókészültsé-
get” rendeltek el, mert felmerült a gyanú, hogy 
az új kormány németellenes fellépésre utasítja 
a magyar II. tartalék hadtestet és az esetleg 
csatlakozik a lengyel felkelőkhöz. Ezt megaka-
dályozandó lehallgatták a magyar telefonbe-
szélgetéseket és számoltak a parancsnokok 
esetleges letartóztatásával is.

Nyilván erősítette a németek fenntartása-
it, hogy a lengyel területeket elhagyó magyar 
csapattestek közül több is tábori misével bú-
csúzott a lengyel polgári lakosságtól, amelyen 
nagy számban vettek részt lengyel nők és fér-
fi ak. Szinte minden magyarok által „megszállt” 
területen a búcsúzáskor vendégül látták a tele-
pülés lakosságát. 

Lengyel Béla többször is hangsúlyozta 
Vormann, a német 9. hadsereg parancsnoka 
előtt, hogy „…ne becsüljék le a magyar–len-
gyel barátságot, ne bagatellizálják jelentőségét 
és pozitív értékét”. Miközben Lengyel Béla az 
elöljáró német parancsnokot tájékoztatta ezen 
kérdésekről, rendszeres tárgyalásokat folytatott 
a Honi Hadsereg képviselőivel is, s mint írta 
„…mint vezénylő tábornok a lengyelekkel való 
tárgyalást magamnak tartottam fenn. Ha mást 
küldöttem volna, akkor ez a személy csak köz-
reműködőként vehetett volna át a lengyelektől 
javaslatokat vagy üzeneteket és nem bocsát-
kozhatott volna érdemleges tárgyalásokba.”

A tárgyalópartnere dr. Jan Stepien (dr. 
Stanislaw Jankowski) alezredes volt, akit még 
varsói katonai attaséi korából ismert Lengyel 
Béla. A Lengyel által adott tájékoztatás csaló-
dást okozott tárgyalópartnerének, kivált mikor 
megtudta, hogy a magyar altábornagy elsőd-
leges feladata a magyar csapatok mielőbbi 
hazaszállításának a megszervezése. Stepien 
alezredes azt remélte/vélte, „…hogy a honvé-
dekkel a lengyelek segítségére fogok jönni a 
történelmi magyar–lengyel barátság jegyében, 
egy új fejezetet fogunk együtt kezdeni és írni 
Európa történetében”. Lengyel Béla egyéni 
szimpátiája ellenére sem tehetett azonban 
mást és többet, mint amire „felhatalmazása” 
volt, ezért sem teljesíthette Bór-Komorowski 
tábornok kívánságát, aki azt kérte, „…hogy vo-
nuljak csapataimmal Varsóba és csatlakozzak 

a felkelésükhöz, hogy adjak át nekik lövegeket 
és biztosítsuk a felkelők szabad mozgását a 
fővárosból és a fővárosba”.

Ezzel együtt és ennek ellenére Lengyel 
Béla – a Budapesten, 1944. augusztus 2-án a 
kormányzónál történt kihallgatás kapcsán – a 
következő tárgyalásukon felvetette: amennyi-
ben a hadi helyzet úgy alakul és az oroszok 
bevonulnak Varsóba, mi történik a honvédek-
kel? Stepien alezredes erre nem tudott választ 
adni, az önálló cselekvést ajánlotta Lengyel 
Bélának.

Lengyel nehéz helyzetben volt. Úgy érezte, 
hogy a lengyel lakosság, az emberek „…sokat 
vártak tőlünk, honvédektől, többet, mint amit 
mi erőviszonyainkból képesek voltunk nyújta-
ni”. Eközben Vormann, a páncéloscsapatok 
tábornoka is állandóan „bombázta” Lengyel 
Bélát, hogy kapcsolatai révén vegye rá a felke-
lőket a tisztes megadásra.

A magyar tábornok ezen időben még szá-
mos más lehetőséget is kellett hogy mérle-
geljen, nevezetesen azt, hogy amennyiben a 
szovjet csapatok a magyar alakulatokat észak 
felé szorítják, akkor ne csatlakozzon-e mégis 
a felkelőkhöz. A magyar 5. tartalék hadosztály 
alig néhány kilométerre állt Varsótól, ellenben 
az 1. lovashadosztály esetleges átállása már 
nehézségekbe ütközött volna. Pragában kel-
lett volna magukat elbarikádozni és kitartani a 
németek támadásaival szemben. Ugyanakkor 
nem lehetett elvetni azt a lehetőséget sem, 
hogy a hadi helyzet változása esetén át lehet-
ne állni a „Kosciuszko-hadosztályhoz” és velük 
együtt felszabadítani Varsót. Természetesen 
ezek a felvetések, gondolatok megfogalma-
zódtak a magyar altábornagyban, de kérdés, 
hogy a magyar politikai és katonai vezetés mi-
hez járult volna hozzá. Egy esetleges átállás 
kiszámíthatatlan következményekkel járhatott 
volna. Nem véletlen tehát, hogy Lengyel Béla 
úgy vélte, meg kellene kérdezni a „Kosciuszko-
hadosztály” révén a szovjet felet is. Ezzel kap-
csolatban a lengyel Honi Hadsereg tábornoka 
Monter (Chrusciel, Antoni) úgy vélekedett, hogy 
„Ígérjetek és garantáljatok mindent, csak hogy 
csatlakozzanak hozzánk a magyarok!”

Ezt követően Lengyel Béla olyan értesítést 
kapott, hogy a felkeléshez csatlakozó magyar 
csapatokat a lublini kormány venné oltalma 
alá. Ezen információk birtokában Lengyel Béla 
írásbeli jelentést készített a Honvéd Vezérkar 
főnökének, vitéz Vörös János vezérezredes-
nek; a jelentést másolatban megkapta vi-
téz Vattay Antal altábornagy, Magyarország 
Kormányzója Katonai Irodájának főnöke, fő-
hadsegéd és vitéz csíkszentsimoni Lakatos 
Géza vezérezredes, miniszterelnök is.

A futárral továbbított jelentésre 24 órán be-
lül válaszolt géptávírón a Honvéd Vezérkar fő-
nöke, amelyet röviden így lehet összefoglalni:

1. nem csatlakozni a lengyelekhez;
2. hadosztályokat hazahozni;
3. kapcsolatokat a lengyelekkel barátságo-

san lezárni;
4. nekik gyógyszert kiszolgáltatni.
Lengyel Béla szeptember 8-án találkozott 

utoljára kapcsolatával, Stepien alezredessel 
Piasecznóban, aki továbbra is az önálló cse-
lekvést ajánlotta az altábornagynak, amikor 
az tájékoztatta a Honvéd Vezérkar főnökének 
döntéséről. Ezt azonban Lengyel Béla nem 
vállalta, nem vállalhatta. Úgy vélte, hogy a 

lengyel területekről kivont magyar sereg- és 
csapattestekre az ország védelme során 
szükség van. A szovjet és a román csapatok 
ekkor már Magyarország területén harcoltak. 
Ugyanakkor Lengyel jelezte tárgyalópartne-
rének, hogy tartsa a kapcsolatot a magyar 
királyi 5. honvéd tartalék hadosztállyal, illetve 
annak parancsnokával, Szabó vezérőrnagy-
gyal. Utóbbi a tartalék hadosztály visszavo-
nását követően a Bór-Komorowski tábornok 
által kért lövegeket, lőszert a meghatározott 
erdőben fogja hagyni. Robbanószert, kötszert 
és gyógyszert már most a felkelők rendelkezé-
sére bocsátanak.

A magyar–lengyel „barátkozás” természe-
tesen szemet szúrt a német illetékes katonai 
parancsnoknak is. Vormann szeptember 9-én, 
a Piasecznóban történt találkozó után magához 
kérette Lengyel Bélát és szemrehányást tett 
neki azért, mert a felkelők semminemű hajlan-
dóságot nem mutatnak a fegyverletételre és ő 
– mármint Lengyel Béla – túl messzire ment a 
„fraternizálásban” s a felkelőknek anyagi segít-
séget is nyújtott. Lengyel természetesen tagad-
ta a fegyverek, robbanó- és lőszerek átadását, 
csak a kötszer- és gyógyszersegítséget „vallot-
ta be”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a már 
Magyarországra szállított 12. és 23. tartalék 
hadosztályok után meg kell kezdeni az 5. tar-
talék hadosztály és az 1. lovashadosztály ha-
zaszállítását is.  

A magyar II. tartalék hadtest parancsnoka 
1944. szeptember 10-én tárgyalt Georg-Hans 
Reinhardt vezérezredessel, a Heeresgruppe 
Mitte parancsnokával, aki azt ajánlotta, hogy 
ebben a kérdésben a magyar államfő, Horthy 
Miklós forduljon Adolf Hitlerhez. Ennek a 
kérésnek az előterjesztésére Lengyel Béla 
Budapestre repült 1944. szeptember 11-én, és 
12-én tájékoztatta a Honvéd Vezérkar főnökét, 
illetve a miniszterelnököt, Lakatos Gézát is. 
Utóbbi hangsúlyozta Lengyel Béla előtt, hogy 
a magyar kormány álláspontja a lengyel felke-
lőkkel kapcsolatban az, hogy azokat a néme-
teknek hadifogolyként kell(ene) kezelniük és az 
ezzel kapcsolatos magyar álláspontot diplo-
máciai úton is a németek tudomására hozták.

Lengyel Béla 1944. szeptember 13-
án visszarepült Lódzba, majd onnét Rawa 
Mazowieckába, ahol szeptember 14-én 
egyeztetett a német 9. hadsereg parancsnoká-
val, Vormann-nal, a páncéloscsapatok tábor-

LENGYEL BÉLA (JOBBRÓL) VARSÓBAN, KATONAI ATTASÉKÉNT
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nokával a magyar seregtestek visszavonásáról 
és Magyarországra szállításáról.

Az 1. lovashadosztály visszavonását kö-
vetően a magyar királyi 5. tartalék honvéd 
hadosztály még lengyel területen maradt, 
amelynek parancsnoka, vitéz Szabó László II. 
vezérőrnagy a lengyelek barátja volt, aki pon-
tosan tudta, hogy továbbra is gyógyszerrel és 
robbanószerrel, és a felváltáskor a zsákmá-
nyolt lövegek „visszahagyásával” kell segíteni 
a harcoló lengyel felkelőket.

S hogy sok, avagy kevés volt-e a magyar 
támogatás? Nehéz erre pontos választ adni, 
Lengyel Béla maga így fogalmazta meg közel 
négy évtized után az akkori helyzetet: „Vattay 
Antal, valamint én, mint hadtestparancsnokok 
magatartásunkkal az adott katonai helyzetben 
elmentünk addig a határig, ameddig ezt a ma-
gyar katona becsülete megengedte, s aminek 
határt szabott a honvédeskü, elöljáróink pa-
rancsa és a barátságos semlegességünk a 
lengyelek irányába.”

A magyar hadtestparancsnokok, táborno-
kok és tisztek, legénységi állományúak 1944. 
augusztus-szeptemberi baráti hozzáállása pe-
dig azt eredményezte, hogy a lengyel felkelők 
viszonylag szabadon mozoghattak a magya-
rok által ellenőrzött területeken, biztosították 
a számukra az utak használatát, lehetővé 
tették, hogy a Varsóban élet-halál harcukat 
vívó lengyel felkelők élelemhez, lőszerhez, 
gyógyszerhez, sőt fegyverekhez is juthassa-
nak. Ezzel nemcsak a harcolókat segítették, 
de sok lengyel életének a megmentéséhez is 
hozzájárultak.

1944 augusztusában-szeptemberében a 
magyar királyi honvédség ugyanolyan tisztes-
séggel és becsülettel teljesítette kötelességét 
a lengyelekkel szemben, mint tette azt 1939 
őszén – amikor lengyel polgári és katonai me-
nekültek tízezreit fogadta be Magyarország –, 
biztosítva a nyugati országokba való „tovább-
szökés” lehetőségét, a magyarországi letele-
pedést, az emigráns kormány és a megszállt 
lengyel területeken lévő politikai és katonai 
ellenállók közötti összeköttetést.

*A Katowicében 2013. április 4-én, Polacy 
na Wegrzech, Werzy w Polsce w latach II wojny 
swiatowej (Lengyelek Magyarországon, ma-
gyarok Lengyelországban a II. világháború 
idején) című konferencián elhangzott előadás 
szövege.
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Az 1867-es kiegyezés és az Osztrák–Magyar 
Monarchia megalakulása előtt a magyar emig-
ránsok sokszor megkísérelték az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc emlékétől hajt-
va Magyarország teljes szuverenitásának visz-
szaszerzését. A cél eléréséhez politikai és ka-
tonai eszközöket egyaránt használtak. Katonai 
példaként említhetjük az olasz függetlenségi 
mozgalmakhoz való csatlakozást, amivel Bécs 
itáliai pozícióit akarták megrendíteni és ezzel 
az osztrákokat meggyöngíteni. Garibaldi alatt 
számos magyar szolgált, közülük sokaknak 
az életútját feldolgozták a kutatók. A kevés ki-
vétel így is nagy meglepetésekkel szolgálhat, 
mint e tanulmány választott alanya, Szendrői 
Geőcze István. Brazíliában megtett vándorút-
ját követően visszatért és az Osztrák–Magyar 
Monarchia keretei között országa hasznára 
kívánta tudását hasznosítani azzal, hogy a 
tisztképzést segítendő a Ludovika Akadémián 
oktatott 1872-től. Még 1869-ben megjelentette 
egy kétkötetes könyvben a brazil út emlékeit 
Utazás Brazíliába és vissza címmel, amely az 
első Brazíliáról szóló magyar nyelvű könyv, és 
méltó gyöngyszeme a magyar és nemzetközi 
katonai utazási irodalomnak is.

ZEMPLÉNBŐL BRAZÍLIÁBA

Szendrői Geőcze István személyével és éle-
tével kapcsolatosan kevés forrás áll rendel-
kezésre. Szinnyei József Magyar írók élete és 
munkái, a Magyar Elektronikus Könyvtár (a 
továbbiakban MEK) állományában fellelhe-
tő munkájában olvashatunk a személyéről.1 
Geöcze János ügyvéd és Szerdahelyi Antónia 
fi aként látta meg a napvilágot 1836. július 25-
én Bacskán, Zemplén megyében. Vallása re-
formátus. A gimnáziumot Sátoraljaújhelyen, 
Ungváron és Kassán, a jogi tanulmányait pe-
dig (1853–1857 között) a pesti egyetemen vé-
gezte. 1860-ban Garibaldi alatt harcolt Szicília 
és Nápoly felszabadításáért; előbb hadnagy, 
azután főhadnagy lett Garibaldi tiszti testőr-
ségében, majd, az I. zuáv zászlóaljban szá-
zadparancsnok. Capua megvívásakor kitűnt, 
1862-ben tanár lett a cuneói tiszti iskolán.

A BRAZÍLIAI ÚT (1864–1866)

Az olasz kaland után Geőcze Svájcba utazott, 
ahol a lapokban hírét vette a Braunschweigből 
származó gyógyszerész, dr. Hermann 
Blumenau német emigráns által 1850-ben, 

Brazília déli részén, Santa Catarina tartomány-
ban, az Itajaí folyó mellett alapított (később 
róla elnevezett) dél-amerikai településnek.2 
Santa Catarina 1818-tól közigazgatásilag önál-
ló terület.3 Dr. Blumenau 1846-ban érkezett 
Brazíliába, ahol kétéves ott-tartózkodás után 
1848-ban egy 220 km²-es koncessziót sike-
rült szereznie az esőerdei területekre, és 1850. 
december 2-án (ez Blumenau alapításának 
hivatalos időpontja) elindította a betelepítést 
24 hektáros parcellázott telkes rendben. A 
telepeseknek a mocsaras, esős, maláriával 
sújtott helyen az első tíz évet csak a doktor 
hihetetlen állóképességének, kitartásának kö-
szönhetően és a saját pénzügyi források felál-
dozásával sikerült túlélniük.4 Sőt, a telepesek 
sikerrel futtatták fel a kávétermesztést, a „bar-
na aranyat”, ami akkoriban Brazília fontos kivi-
teli cikke és gazdagságának egyik forrása volt. 
A város ma a Brazil Szövetségi Köztársaság 
Santa Catarina államának leggazdagabb, 
legnagyobb ipari központja és emellett mező-
gazdasági központ is. Tipikus favázas épületei 
vonzzák a turistákat.5 Blumenau városa német 
identitását őrizve mind a mai napig megünnep-
li az Oktoberfestet (a harmadik legnagyobb 
volumenű fesztivál a világon), amit szépségki-
rálynő-választással is egybekötnek.6

A jogász végzettségű, fejlett kommuniká-
ciós készséggel rendelkező, nagy műveltsé-
gű Geőcze volt az első, aki először írt kellő 
részletességgel magyar nyelven az akkori 
Brazíliáról, amit nemcsak akkor, de még ma 
is nagyon kevesen ismernek. A Vasárnapi 
Újság az 1869. augusztus 22-i és augusztus 
29-i számában részleteket is közölt brazil úti-
naplójából. A szerkesztő az alábbi ajánlást 
fogalmazta az újság olvasói számára: „Ez 
igen érdekes közleményt Geőcze István világ-
látott honfi társunk »Utazás Braziliába és vissza« 
czimü s e napokban megjelenendő könyvéből 
vettük. A személyes tapasztalatok a benyomás 
élénkségében s az előadás közvetlenségében 
mutatják ki magokat. Mindenesetre igen érde-
kes és ajánlható olvasmány kínálkozik bennök 
közönségünknek.” 7

Geőcze István 1864. január 13-án a „Santa 
Catherina” háromárbocos hajó fedélzetén ha-
józott ki Genova kikötőjéből. Mivel az olasz 
hajó az út előtt másfél évig vesztegelt a kikö-
tőben, a hajóút során folyamatosan víz szivár-
gott be a hajóorrban kialakított fekvőhelyére. 
A melegebb éghajlat alá érkezve felköltözött 
a fedélzetre. A hajón gyalázatos volt az élel-

Asqui Jorge Kristóf – 
Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes:

AZ ISMERETLEN SZENDRŐI 
GEŐCZE ISTVÁN (1836–1900) 
ÉLETÚTJA
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mezés, sajt, romlott hús, szárított tőkehal volt 
a választék. „Kávét, bort, theát minden héten 
csak egyszer kaptunk, daczára annak, hogy 
az olasz tengerész-egészségügyi szabályza-
tok a kapitányoknak szigorúan meghagyják, 
mindenkinek ki hajójukon Amerikába utazik, 
hetenkint három adag bort adni.”8

Korzika és a Hyéres-szigetek közti vize-
ken hajóztak, Menorca, Majorca, Ibiza és 
Formentera-szigetek, Murcia, Cartagena, 
Gata-fok és Granada következtek. Január 
27-én érkeztek meg a Gibraltári-szorosba, 
északkeleti széllel keltek át a hajókat ellenőrző 
erődnél. „Üdvözöltük azt az olasz lobogóval, s 
szinek szerinti zászlócskákkal felelénk kérdé-
seire: honnan jövünk? hova megyünk? mikor 
indultunk? mi a hajó neve? mivel van megter-
helve?”9

Február 2-án elhagyták Madeirát, Porto 
Santo-, Ilha de Fora- és a Desertas-szigeteket, 
majd elérték a Zöld-foki-szigeteket (Cabo 
Verde). Február 17-én az Egyenlítő alá érkez-
tek, a szélcsendes övezetben több mint három 
napot vesztegeltek, míg a keleti széllel tovább-
hajózhattak. „Az egyenlítő alatt szokásban van 
annak örömére, hogy a vonalat a hajó szeren-
csésen elérte, a matrózoknak apró ajándéko-
kat adni, az általuk kiállott és még kiállandó 
fáradalmakért.”10 

Utazásuk során delfi nrajok kísérték a vitor-
lást. „Egy-egy csoport csellé (delphin) játszi 
viczkándozása emelé a tiszta fényű tengeri 
reg (reggel – a szerzők) nyilt képét, mintegy 
portyázó hada Neptunnak, rajonkint keresve 
habfel-hable a kis ajók (hajók – a szerzők) hal 
ezereit.”11A hajóút során rendszeresen hor-
gásztak; rendkívül szemléletesen írja le a kü-
lönféle halakat, madarakat. „Leggyakoriabbak 
voltak a skomberfélék, főkép a tövises hátú 
és farkú Caranx-ok, az élénk színű aranyos 
coriphén, a tintahal (thynus) a veres uszonyos 
- ragyogó pettyes holdhal, (lampros guttatus) 
a kardhalból (Xiphias) némely kisebb példány s 
a folyvást a hajó mellett úszó csikós kalauzhal 
(Nauerates duetor).”12 

Március 10-én érték el Brazília partja-
it, a Cabo Frio foknál megpillantották Rio de 
Janeirót, az akkori Brazília fővárosát.13 Geőcze 
külön fejezetet szentel a város fekvésének és 
jelentőségének leírására, amely 1763-ban 
lett Brazília fővárosa. „Dél-Amerika városai 
közt mind gazdagságra, mind népességre az 
első helyet foglalja el. Jelenleg már majdnem 
400,000 lakossal bir, kiknek ugyan csak mint-
egy 3/7-ede fehér.”14 

Részletgazdagon írja le a kikötő zsibongó 
életét, a gyümölcsárus-hajókat, az úszó Laci-
konyhákat, a rabszolgák, a köznép és az urak 
öltözetét, a koldusok, a tejárusok, a gyümölcs- 
és halárusok, a gyaloghintók, a sétalovasok 
kavalkádját. Tolongás, lárma és színtarkaság 
jellemzi Rio de Janeiro utcáit. Bemutatja a bra-
zil étkezési szokásokat, a maniókát, az ország 
nemzeti kenyerét, a cukornádból készített italt 
(cachas), a kávét, a teát és az erdei fűteát, a 
mathét. Megismerte a fumot, vagyis pácolt 
dohányt, a menduim-bogyót, a mamaót, a 
guavát, a kókuszt, a mangót, a puszpángot, a 
fügét és a banánt. A banán majdnem minden 
évszakban kapható, a szegény kunyhójában 
csakúgy, mint a gazdag palotájában kedvelt 
gyümölcs, amelyből kitűnő zamatú bort is ké-
szítenek. 

Részletesen írja le Rio de Janeirót, a város 
jelentősebb középületeit (császári és érseksé-
gi palota, kongresszus és a szenátus épülete, 
székesegyház, a 100 ezer kötetes könyvtár, 
császári és nemzeti múzeum, orvosi akadé-
mia, pénzverde stb.). 15 

Értékes részét képezi az útleírásának a 
„Brazíliáról általában” fejezet. „A 147,624 négy-
szög mértföld terjedelmű braziliai császársá-
got, mely Dél-Amerikának két ötöd részét képe-
zi, az Amazon vagy helyesebb néven Maranhao 
(mond Maranyon) torkolatjára eső egyenlítő, két 
igen is egyenlőtlen részre osztja.”16

Hiteles leírását adja a kontinens éghajlatá-
nak, hegy- és vízrajzának. Ismerteti a trópusi 
esőerdő és szavanna, valamint a mérsékelt 
égövbe átnyúló terület éghajlatát. Képet kap-
hatunk Brazília földrajzi arculatáról úgy, hogy 
közben kiemeli az európai bevándorlás szá-
mára igen kedvező éghajlattal bíró tájegysé-
get, a pampát, ami Argentínában terül el és 
a brazil Rio Grande do Sul tartományba (ma 
Rio Grande do Sul állam) is átnyúlik, Santa 
Catarinától délre. Rio Grande tartományt, 
amely az ország fő gabonatermő öveze-
te, „Hungria do Brazil”-nak, vagyis Brazília 
Magyarországának nevezték el, mivel jelentős 
hasonlóságot mutatott a magyar alföld viszo-
nyaival. „…legelőin ezerek és ezerekre menő 
gulyákat és méneseket őriznek a teljesen no-
mád életet élő Lancierok, kik a világ legjobb 
természetes lovasai közé tartoznak.”17

Az ország 10 280 000 fős népességéből 
7 680 000 színkülönbség nélkül szabad em-
ber, a rabszolgák száma 2 600 000 fő. A mint-
egy 300 000 indián száznegyven különböző 
nyelven beszélő törzsre, illetve kis nemzetre 
oszlik. Geőcze elemezte a demográfi ai és né-
pességföldrajzi viszonyokat is. „Alig van nép-

faj a földgömbön, melynek typusa Braziliában 
feltalálható nem volna, az angolai gyapjas fejű 
négertől egész észak Germania szöszke fi áig, 
fokozatos átmenetben.”18 

Külön fejezetet szentel Brazília szabadelvű 
alkotmányának és pénzügyi viszonyainak. Már 
az első napokban komoly ismereteket szerzett 
az 1822. szeptember 7-e óta (Geőcze is emlí-
ti)19 független országról, és megszólalt jogászi 
vénája is, amikor annak 1824-es alkotmányát20 
és monarchikus berendezkedését tanulmá-
nyozta. Méltatja a brazil megoldást, amely 
szerint négy hatalmi ág van: a törvényhozói, a 
végrehajtói, a bírói és a „mérséklő hatalom”.21 
Ez utóbbi a népfelség elvének szigorú védel-
méről szól. A törvényhozó testület két házból 
áll, a kongresszusból és a szenátusból. A 
kongresszus tagjait a nép választja, a sze-
nátusba pedig a nép jelöl három főt minden 
helyre, akik közül egyet a fejedelem választ ki. 
A választók büntetés terhe alatt kötelesek sza-
vazatukat leadni. „….Brazília alkotmánya oly 
szabadelvű, mint a világ bármely köztársasá-
gában, s valóban e fi atal államra bátran el lehet 
mondani, miszerint mind a köztársaság, mind 
a monarchicus államformának javából állitotta 
össze kormánygépezetét.”22

Az ország fő bevételét a vámok képezik, a 
bélyegjövedék, a vasútjövedelem, a rabszol-
ga-, a telek- és a házadó mellett. A fő kiviteli 
cikk a kávé, Rio de Janeiróból évente annyi ká-
vét visznek külföldre, mint a Föld összes kikö-
tőjéből. A kávé után az exportcikkek sorában a 
cukor, a dohány, a gyémánt, a feldolgozatlan 
bőr, a szárított hús, a lószőr, az emberhaj, a ru-
ganymézga (kaucsuk – a szerzők), a copaiba, 
a jacaranda, a salsaparilla, a vanília, a fahéj, 
a kakaó, tea s számos egyéb fűszer, továbbá 
rizs, manióka és hajóépítészeti fa következik.23 

SZENDRŐI GEŐCZE ISTVÁN HAJÓZÁSI ÚTVONALA BRAZÍLIÁBA
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A brazilok sajátságosan állnak a valláshoz, 
a papok az egyházi szolgálaton kívül polgári 
öltözetben járnak, vadászatokon, lóversenye-
ken és a fandangókon vesznek részt, „világia-
san” viselkednek és élnek. 

Különösen érdekes fejezetben taglalja 
Geőcze a rabszolgaság brazíliai viszonyait. 
„A brazíliai rabszolga három védnökség alatt 
áll, u. m. az államé alatt, ki ura önkénykedései 
ellen a törvény határai közt védi; uráé alatt, ki 
idegenek ellenében védi; s az egyházé alatt.” 24 
A birtokos nem élet-halál ura rabszolgájának, 
nem okozhat maradandó testi sérüléseket 
és az újabb törvényhozás szerint már a saját 
házánál meg sem verheti. Ha rabszolgája vét 
valamit ellene, akkor a delegadónál (szolgabí-
ró) ún. verési díjat fi zethet. Levágathatja a haját 
tövig, és fogházba csukathatja, de akkor tar-
tási díjat kell fi zetnie. A mezei munkás és kéz-
műves rabszolgákat bérbe adhatja, de ha a 
rabszolga elégedetlen az urával, három hónap 
áll a rendelkezésére, hogy új urat keressen. A 
gyermek rabszolga ára körülbelül 400-500, 
egy fi atal rabnőé 1000-1200, egy erős rabszol-
gáé 1400-1600 forint.

Brazíliában egészen 1888-ig nem törölték 
el a rabszolgatartást, ami nagy részben hoz-
zájárult a császárság 1889-es bukásához. Az 
Atlanti-óceánon történő rabszolga-kereske-
delmet viszont már 1850-ben (Geőcze tévesen 
1854-re datálja)25 megtiltották és kalózkodás-
nak minősítve bűncselekményként kezelték, 
ami hajóelkobzással és akár 12 évi száműze-
téssel járt.26 A csempészés azonban virágzott. 

Figyelemreméltóan ír a brazíliai gyarma-
tosítási törvényekről, amelyek szerint minden 
külföldi, aki a gyarmatosítási hivatalban kinyil-
vánítja letelepedési szándékát, kormányellá-
tásban részesül, amíg a kormány költségén 
rendeltetési helyére nem szállítják. Minden 
gyarmatos örök megvételi jogon 125 000 
négyszög braça irtatlan földet kap, többnyire 
őserdőt, ami kb. 139 holdnak felel meg. Egy 
négyszög braçáért 5 reist kell fi zetni, de csak 
tíz év eltelte után esedékes az összeg. E vétel-
ár lefi zetéséről szóló törvény azonban csakis 
papíron létezik, mivel még nem volt rá eset, 
hogy a kormány azt a gyarmatosokon behaj-

totta volna. A gyarmatosoknak mezei szer-
számok beszerzésére előleget folyósítanak, a 
nőtlenek 50, a családosok 100 forintot kapnak, 
de a kormány csak akkor követeli vissza, ha az 
illető a földjét nem műveli.27 

Brazíliában számos német telep volt. A Rio 
de Janeirótól északra fekvő Petrópolis alapí-
tójának I. Dom Pedronak a nevét viseli. Riótól 
északkeletre Nova Friburgo (New Freiburg), 
Rio Grandé tartományban São Leopoldo, 
Santa Catarina tartomány keleti részén Dona 
Francisca és Blumenau telepek találhatók. 
Geőcze Blumenaut választotta. 

A Rióba érkező gyarmatosokat a kikötő 
északi részén fekvő São Antonio-szigeten 
szállásolták el. Geőcze a kolostorban kapott 
szállást, ahol az összes bútorzat egy vaságy, 
szalmazsák és gyékény volt. Alvásról persze 
szó sem lehetett, mert a rabszolgák és rab-
szolganők este 10 és éjfél között az udvaron 
táncoltak és énekeltek. Éjfél után megismer-
kedett a fehérpatkányokkal, a baratabogárral, 
a Lafarnicha-gyíkkal, hajnalban pedig az 
éneklő kakasok (cantagallo) kukorékolása 
ébresztette. 

GEŐCZE, A KÁVÉÜLTETVÉNYES

Kétheti várakozás után egy gőzössel elindult 
Santa Catarina felé, az út nem egészen két 
napig tartott. Ott töltötte a húsvéti ünnepeket, 
amelyet rendkívüli pompával, vallásos körme-
nettel tartottak, ahol a szenvedés szent tör-
ténetének minden cselekményét a legkisebb 
részletig élőképekben és idősorrendben je-
lenítették meg. A feltámadási egyházi menet 
indulását harangok zúgása, kézi fegyverek 
és tarackok durrogtatása, fuguettik (vékony s 
hosszú bambusznádhoz erősített röppentyű, 
amely tűzcsillagban hull alá) feleresztése, va-
lamint máglyák meggyújtása jelezte.28 

Santa Catarina három fő kiviteli cikke: a 
kitömött madarak és tollgyűjtemények, a fa-
kereskedés és a rovargyűjtemények. A tarto-
mány 2200 négyszög mértföldnyi, lakossága 
160 ezer fő. 

A húsvéti ünnepek után továbbindult az 
Itajahy folyam jobb partján fekvő azonos nevű 
városhoz, amely Geőcze érkezése előtt 30 év-
vel épült s közel 3500 lakossal rendelkezett. A 
folyamnak akkoriban tengeri torkolatától csak 
kétnapi járásra fekvő közvetlen környezetét 
ismerték. Még felfedezetlen vidékeken folytak 
keresztül a mellékfolyói, a Rio Pequeno, a Rio 
Testo és a Rio Benedicto. 

Külön fejezeteket szentel a Tupinamba 
indiánok életmódja, szokásai, öltözködése, 
családi szokásai és házassági viszonyai, va-
dászatuk, a fehér gyarmatosokkal vívott csa-
táik, a „Colonia di nuova Italia” elpusztítása 
leírásának.29 

 Egy rövid pihenő után az Itajahy folya-
mon felfelé vitorlázott tovább. Rio Pequenótól 
Blumenauig a folyammal párhuzamos széles 
gyalogúton mentek tovább. Az út során tovább 
ismerkedett az őshonos halfajtákkal (tainha, 
temblador, piranha, pirarucu), a rendkívül gaz-
dag madárvilággal (halászmadarak, gémek, 
vadkacsák, kuvik, pálmaharkály, delicze-
kolibri, tukán, piroll), és kígyókkal (korallkígyó, 
jararaca, giboa, fehér kígyó). Megcsodálta 
a kávé-, dohány- és cukornádültetvényeket. 
Végül megérkezett Blumenauba. A kolónia 

az Itajahy folyam egy nagyobb kanyarulatá-
nál fekszik, minden oldalról kisebb-nagyobb 
patakokkal és forrásokkal körülvéve, amelyek 
az ivóvizet szolgáltatják. Népessége 1864-ben 
mintegy 3000 fő volt, rabszolgák tartása itt ti-
los volt. Blumenauban két, a terepet jól ismerő 
embert bérelt, megvette a szükséges eszkö-
zöket (lőkészlet, vadászkés, bakancs, pokróc, 
főző vasedények), valamint az erdőirtáshoz 
szükséges szerszámokat. Pár hónapra való 
szárított húst, maniokalisztet, sót, pimentót, 
szalonnát, cukrot, kávét, teát, cachast (rum he-
lyett) is vitt magával. Elindultak az Itajahy jobb 
partján felfelé vezető úton. A helyszínen kuny-
hót (rancho) építettek. Mindennap szorgalma-
san dolgoztak, irtották az őserdőt. Kéthetente, 
ünnepnapon vagy vasárnaponként mentek be 
Blumenauba. 

AZ EMIGRÁCIÓ HADI VONATKOZÁSAI

Geőcze éppen azokban az időkben tartózko-
dott Brazíliában, amikor az ország történelmé-
nek legsúlyosabb konfl iktusába keveredett. 
A napóleoni ábrándok és a reális esélyekkel 
kecsegtető külpolitika sajátos keverékének 
bűvkörébe került Francisco Solano López, a 
szomszédos Paraguay elnöke; militarizálta és 
hódító háborúba vitte a társadalmat. Ő volt 
az 1864–1870-es totális háború (továbbiak-
ban a Nagy Háború) közvetlen kirobbantója 
a dél-amerikai szubkontinensen, amely jeles 
hadtudományi írások szerint az 1861–1865-
ös amerikai polgárháború után a második 
modern háború a történelemben.30 Paraguay 
1864. december 13-án megtámadta Brazíliát, 
majd 1865. május 1-jén Brazília, Argentína és 
Uruguay szövetséget kötött az agresszor ellen. 
Paraguay Hármas Szövetség elleni háborúja 
1865 és 1870 között tartott, de 1864 óta viselt 
hadat Brazíliával. A háború körülményeiről lé-
nyegre törő leírásokat kapunk:

„A népfelség oly féltékenységgel őriztetik, 
hogy a császárnak még akkor is a törvényho-
zó testület engedélye szükséges, ha külföldre 
akar menni, mint ez 1865-ben történt, a mikor is 
a császárnak hogy az ország határain kivül vítt 
háboru szinhelyén megjelenhessen, a nemzet 
előleges engedélyét kellett kikérnie.”31

Lényeges itt kitérni arra, hogy mivel López 
1865-ben Argentínán át betört Brazília déli 
részére, pontosabban Rio Grande do Sulba, 
a pampák vidékére, II. Péter brazil császár 
elhagyva a Rio de Janeiro-i udvart személye-
sen ment a hadszíntérre. A paraguayiakat visz-
szavonulásra kényszerítették és Argentínában 
folytatódtak a hadműveletek. 

Geőcze a brazil honvédelem rendszerébe 
és a nemzetőrség szervezetébe is betekintést 
enged. Brazília honvédelme – a kis létszámú 
állandó hadsereg kivételével – a nemzetőr-
ségen nyugszik. Minden polgár teljes elöre-
gedéséig fegyverbe hívható, de csak az or-
szág határain belül köteles a hadi szolgálatra. 
„1864-ben a hadseregi létszám papíron állott 
22,546 emberből: 15 zászlóalj gyalogság; 7 
műszaki század; 4 lovas és 5 tüzérezred; és 
358 főnyi törzs és egészségügyi csapat.”32

 „Béke idején a fegyveres polgárság, az 
állandó rendőri testületeknek nyújt ha szük-
séges segédkezet a közcsend és rend fenn-
tartásában, valamint a vad indus törzsek ki-
töréseinek megfékezésében”– írja Geőcze. NÉMET KOLÓNIÁK BRAZÍLIÁBAN
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A nemzetőrséget egyik tartományból a má-
sikba is csak a kongresszus engedélyével 
lehet vezényelni. Mozgósítás idején, ellátás 
és vezénylés szempontjából egyenlő az ál-
landó hadsereggel, békében és háborúban 
a császár a legfőbb parancsnok, és soraikat 
részben önkéntesek, részben besorozottak 
egészítik ki. A katonaság általában véve jól 
fi zetett és az önkéntesek különleges előnyök-
ben részesülnek. Brazília szárazföldi és ten-
geri ereje 1867-ben 71 030 ember volt. Ebből 
a hadsereg létszáma, beleértve a nemzetőr-
ség létszámát is 56 121 fő, a haditengerésze-
té 14 909 fő, amely 15 vitorlással és 46 gőzha-
jóval rendelkezett. 

AZ EMIGRÁNS HAZATÉR

Az európai események hírére, és a honvágy-
tól is vezérelve 1866 júliusában egy kétárbo-
cos kis, úgynevezett patache hajón Barra do 
Rióból Rio de Janeiróba indult. Egyik naplóbe-
jegyzése rávilágít erre: „Azon események híre, 
melyek az európai politikai helyzetet oly gyor-
san megváltoztaták, mindinkább megerősité 
abbeli szándékomat, hogy rég nem látott ha-
zámba visszatérjek.”33 

Milyen nagy horderejű hírek bírhatták rá ma-
gyar telepesünket ennek a döntésnek a meg-
hozatalára? Ausztria nemzetközi státusának 
„elsorvadása” egyre nyilvánvalóbbnak mutat-
kozott a poroszokkal szembeni német egyesí-
tési versenyben. A magyar közéletet is mind-
inkább foglalkoztatta a kiegyezés lehetősége. 
Ausztria közjogi közeledése Magyarországhoz 
Ausztria egyidejű hatalmi gyengülésével értel-
mezhető. Felcsillant a remény emigránsunk 
számára, hogy visszatérhet az abszolutizmus-
tól megszabaduló Magyarországra. 

Kávéültetvényének kiirtott kis darab földjét, 
az előleg, a munkaérték és egyéb kölcsönös 
leszámítások kiegyenlítése mellett, az adomá-
nyozó császári kormány birtokába adta vissza. 

A haditudósítást azonban nem hagyta 
abba. Rióba érve mozgalmas légkör fogadta: 
„A kikötő ez időben különösen telve volt ha-
jóval. A spanyol hajóhad épen Callao-ba volt 
menendő (…)”34 Ez a megállapítása egy má-
sik regionális konfl iktusra hívja fel a fi gyelmet, 
amely a dél-amerikai hadtörténelem számára 
kulcsfontosságú.35 Callao egy perui kikötő, 
ami a fővárostól, Limától 14 km-re fekszik és 
a Csendes-óceán egyik kiemelt kereskedelmi 
központja. Ideális célpont egy olyan hatalom-
nak, amely sértve érzi magát és válaszcsapás-
sal számol. Egy diplomáciai incidens során 
Spanyolország és volt gyarmata, Peru hábo-
rúba keveredtek egymással. Chile, Bolívia és 
Ecuador védelmi szövetséget kötött Peruval 
Spanyolország ellen. A spanyol hajóhad en-
gedélyt kapott arra, hogy használatba vegye 
Rio kikötőjét. Emiatt Brazília és a védelmi szö-
vetség tagjai között sokáig feszült volt a dip-
lomáciai viszony. A háború legfontosabb had-
történeti következménye az volt, hogy Chile 
felfejlesztette haditengerészetét. 

Geőcze Rio de Janeiróban lekéste a 
Bordeaux-ba induló postagőzöst. Mivel a kö-
vetkező hajó egy hónap múlva indult volna, 
türelmetlenségében a „Raoul” nevű francia 
háromárbocos clipper-hajóra váltott jegyet. 
Mint utóbb kiderült, az ügynökség nagyon 
drágán adta a jegyet, és a hajó indulására is 

három hetet kellett várnia. Az Európából érke-
ző hírekről egy hónap késéssel a „Jornal do 
Comerció”-ból értesült. 

A „Visszahajózás Európába” fejezetben 
írja le az augusztus 2-ával kezdődő hajóút ka-
landjait. Az élelmezés ezen a hajón sem volt a 
legjobb, bár ivóvíz bőségesen állt a rendelke-
zésükre. Reggel feketekávét és rumot kaptak, 
délben főtt sertéshúst, illetve vastag főtt sza-
lonnát, este pedig főzeléket és naponként két 
pohár vörösbort. Az út alatt ismeretséget kötött 
a bayonne-i születésű kapitánnyal, akivel még 
politikáról is tudott beszélni: „A nikolsburgi 
fegyverszünetről még mit se tudtunk s néha 
esténkint midőn arról tanakodánk: békét vagy 
háborút találunk e Europába érkezésünkkor? 
Politikai heves combinatióinkat egy-egy bevá-
gó hab zavarta el.”36

A hajón mindösszesen két utas volt, egy 
svájci és ő. A tengeráramlatok, a nyugati szél 
eltérítette őket; Labrador és Anglia között elér-
ték már az 55. északi szélességi kört, eljutottak 
az Azori-szigetekig, ahol égett hajóroncsdara-
bok sejlettek fel a víz felszínén. A vasmarad-
ványok alapján a kapitány arra következtetett, 
hogy a hajó az 1861–1865-ös amerikai polgár-
háború során süllyedt el.37 Később egy észak-
amerikai cethalász hajóval is találkoztak. Az 
amerikaiaktól szereztek hírt a nikolsburgi fegy-
verszünetről.38 A szélcsendes övezetben 10 
napot rostokoltak, majd viharos erővel csapott 
le rájuk a nyugati szél. Cádiz felé közeledtek, 
majd átkeltek a Gibraltári-szoroson. A spa-
nyol partok hosszában vitorláztak egészen a 
Baleár-szigetekig; újabb kétnapi szélcsend 
után Menorca szigete felől közelítették és pil-
lantották meg Marseille-t október 11-én. 39 

Hősünk Európába ért, sokesztendei kaland 
és kínlódás után végül hazatért. „Le kellene 
még talán irnom azon édesen kecsegtető gon-
dolatokat, melyek foglalkoztattak, midőn euró-
pai földre léptem, azon reményeket, melyeket 
szívem, — kedves honom, szüleim s testvére-
im leendő viszontlátásához fűzött, — de emberi 
gyarló toll soha le nem írhatja azon édes érzést, 
mely egész lényemet áthatotta azon pillanat-

ban, midőn hosszantartó távollét s a tenger 
örökké nyilt sírja elől megszabadulva, ismét 
száraz földet éreztem magam alatt.”40

Hazatérte után megírta brazíliai úti élmé-
nyeit. Brazíliában mint magyar emigránst szá-
mon tartják. Megemlékezett róla és arról, hogy 
az ott eltöltött éveiről könyvet írt, a Sao Paulo-i 
székhelyű Brazíliai Magyar Segélyegylet – 
Magyar Ház (Associação Húngara) könyvtárá-
nak igazgatója, Eva T. Piller.41

A Pallas Nagylexikon megemlíti az irodalmi 
munkásságát is: „szépirodalmi téren 1869-ben 
Laufer adta ki Utazás Braziliába és vissza cimü 
művét, amely leirási szépsége és főleg tiszta 
zamatos magyarságával akkor nagy feltünést 
keltett s a királyné (Erzsébet királyné – a szer-
zők) tetszését is annyire megnyerte, hogy gyé-
mántos melltüvel tüntette ki a szerzőt…”42 

A LUDOVIKA AKADÉMIA-I ÉVEK

A Hadtörténelmi Levéltár AKVI (Tiszti személy-
ügyi és anyakönyvi lapok, minősítési táblá-
zatok) fondjában fellelhető Geőcze személyi 
lapja.43 Brazíliából való visszatérte után, 1867 
júliusától fogalmazóként dolgozott a magyar 
királyi miniszterelnökségnél, majd 1870. szep-
tember 10-én belépett a magyar királyi hon-
védségbe (illetve a közös hadseregbe) és had-
naggyá nevezték ki „Ő császári királyi apostoli 
Felségének 1870 Martius 5-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával.” 1871-ben a székesfehérvári 
tiszti iskola hallgatója volt. A hadnagy intellek-
tuális képességeit többször méltatták. 1871-
ben szolgálaton kívüli magatartását a követke-
zőképpen ítélték meg: „Jó kedélyü, magasabb 
miveltséggel biró egyéniség.”

1872. szeptember 20-tól alkalmazták a 
Ludovika Akadémián mint a hadseregszerve-
zés tanárát. Kompetenciáját a következő be-
jegyzés világítja meg: „mint tanár igen jó siker-
rel működik.”44 A Ludovikáról szóló 2011-ben 
megjelent könyvben szerepel az akadémia 
első tiszti és tanári karában, az 1872/1873-as 
tanévben, Geőcze István főhadnagy.45

A Ludovikán kezdett kiteljesedni Geőcze 
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élete. 1873 októberében megbízták a Közlöny 
szerkesztésével, ahol még nyugdíjazása után 
is publikált G. J. álnéven (!). „Mint a Ludovika 
Akademia Közlöny szerkesztője igen helyén 
van, miután a magyar nyelvben tökéletesen jár-
tas.” Az 1930-ban dezséri Bachó László szer-
kesztésében megjelent A Magyar Kir. Honvéd 
Ludovika Akadémia története című monográfi á-
ban szintén megemlítik, hogy 1872-től 1880-ig 
a Ludovikán hadseregszervezést és gyakorlati 
szabályzatot oktatott és a Ludovica Academia 
Közlönye (továbbiakban Közlöny) szerkesz-
tőjeként működött.46 A Pallas Nagylexikon 
az életrajzi adatok között kitér a Ludovica 
Academia Közlönye szerkesztőségi felada-
taira is. „1873. megbizták az akadémia tanári 
kara által akkor megindított Ludovika-akadémia 
közlönye cimü hadtudományi folyóirat szer-
kesztésével, ami - tekintetbe véve a katonai irók 
akkor gyér számát - igen nehéz feladat volt; en-
nek G. minden jogos reményt felülmulva felelt 
meg hat éven át, s eközben még nagyszabásu 
Hadseregszervezés cimü munkát is adott ki.”47 
A Közlöny első számában feltüntetik a tantár-
gyai tantervét. Hadseregszervezést tanított az 
általános tisztképző tanfolyamon.48

A Pallas Nagylexikon is említi Geőcze kato-
nai szakírói tevékenységét: „…jelenleg a fran-
cia, olasz, angol, spanyol és portugál katonai 
irodalmat ismerteti magyar nyelven, megra-
gadva minden alkalmat, hogy nemzetünket 
és hadtörténelmét e nemzetek anyanyelvükön 
ismertesse meg.”49

A személyi lap „Különös ismeretei” rész-
ben az áll, hogy „a magyar irodalomban 
szép jártassággal bir. Több éveken át utazott 
helvét-olasz-franczia-német országban és 
délamerikában.” Érdekes módon a külhon-
ban tett utazások ellenére sem említik széles 
nyelvismeretét egészen az 1876. évi bejegy-
zésig. 1876. november 1-jén történt meg az 
áttörés, II. osztályú századossá léptették elő. 
Ekkortól jelölik folyamatosan nyelvismereteit: 
„Magyarúl és németűl tökéletesen jól beszél és 
ir. A franczia, olasz, angol, spanyol, portugal és 
latin nyelveket érti, és kevésbé beszéli.” 

Magatartását is részletgazdagabban ír-
ják le. Szolgálatban „elöljárói iránt tisztelettel-
jes, nyílt és meggyőződésből engedelmes. 
Alárendeltjei iránt szolgálatkövetelő, de gon-
doskodó; bizalmukat és ragaszkodásukat 
birja. A szellemre előnyös befolyást gyakorol.”50 
Szolgálaton kívül a „felebbvalók iránt igen 
előzékeny, szerény és udvarias. Rangtársaival 
barátságos. Alárendeltekkel nyájas. Igen mű-
velt magatartású. Visszavonultan él családja 
körében.” 51 Családi állapotáról és pénzügyi 
helyzetéről is találunk adatokat a személyügyi 
lapján. 1871-ben özvegyként van bejegyezve, 
1872-ben már nős (később két lány és egy 
fi ú atyja), de az utóbbi esztendőt leszámítva 
pénzügyei rendezetlenek voltak. 

1879. május 1-jén I. osztályú honvéd száza-
dossá léptették elő, majd 1880. október 8-tól 
tartósan átvezényelték a honvédelmi minisz-
térium I. ügyosztályához irodai teendők ellá-
tására.

A lovagolni jól tudó, karcsú, fáradalmakat 
bíró százados 1882-ben már gyengélkedett 
és 1883. december 9-e óta folyton beteges-
kedett. Az 1883. év végéig összesen 13 évet, 
9 hónapot és 26 napot töltött szolgálatban. 
1884. március 30-án nyugdíjának megtartása 
mellett leköszönt. 

A nyugdíjazás utáni aktív katonai szakírói 
évekről Szinnyei József ír: „1884-ben nyugdíj-
ba lépett; azóta Budapesten az irodalomnak 
él. G. a magyar katonai irodalom alapvetőinek 
egyike.”52 Intenzív és szerteágazó publikációs 
tevékenységet folytatott. Foglalkozott Nagy 
Frigyes és Napóleon hadtörténelmi jelentő-
ségével, olyan korabeli kérdésekkel, mint az 
orosz terjeszkedés, a brit birodalmi politika, 
a balkáni helyzet, de a léghajók lehetséges 
hadi alkalmazásával is. Számos szabályzatot 
– Hadmozdulati utasítás kivonatban a magyar 
királyi honvédség számára, Népszerű utasítás 
a tervrajz- és térkép-olvasáshoz, Fegyvertan, 
Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvédgya-
logság számára, Lőutasítás a m. kir. honvéd 
gyalogság számára stb. – fordított le német és 
olasz nyelvből.53

ÖSSZEGZÉS

Balázs Dénes Magyar utazók lexikona című 
könyve kontinensenként és tevékenységi kö-
rök szerint nyújt általános áttekintést. A dél-
amerikai kontinens feltárói között megemlíti 
Geőcze Istvánt is. Nem említi azonban a nevét 
sem a földrajzi szakírók, sem a hajós utazók, 
de még a kalandos utazók között sem. 

Megítélésünk szerint a magyar hadtudo-
mányi életben fontos Geőcze István életműve, 
mert hídszerepet tölt be a katona és a földrajz, 
Európa és Latin-Amerika, háború és béke, 
elvándorlás és hazatérés között. Feltáratlan 
azonban a Ludovika Akadémia-i pályafutása, 
szakírói tevékenysége, a Közlöny szerkeszté-
sében és a magyar katonai szaknyelv fejlesz-
tésében kifejtett tevékenysége. Ez egy későbbi 
kutatás tárgya. 

Írásunkkal egy olyan katonára, tanárra, 
szakíróra kívántuk felhívni a fi gyelmet, akinek 
életéről és munkásságáról méltatlanul keveset 
tudunk. Ahhoz szerettünk volna hozzájárulni, 
hogy Geőcze István életműve méltó helyre ke-
rüljön és megbecsülésben részesüljön. 
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Néhány évtizeddel ezelőtt még suttogva sem 
beszéltünk róluk. A katonák egymás között 
is úgy említették: „X” odakerült. Piros csíkkal 
áthúzott titokvédelmi nyilatkozatot írtak alá, 
hogy a saját berkeiken kívül ki sem ejtik ezt a 
szót: rakétások. A szabadságra hazatérő kato-
nát feszítette a büszkeség: ő nem akármilyen 
katona, hanem rakétás. A szülők, testvérek 
kérdezgették, s ha már végképp nem tudott 
titkolózni, szinte megeskette őket, hogy nem 
mondják el senkinek, milyen fegyvernemnél 
szolgál. A fotóriporterek csak hátulról vagy 
sötét szemüveggel fényképezték ezeket a 
„nevenincs” katonákat. Először a díszszemlén 
is ponyva alá rejtve vonultak az ezüstös, szi-
var alakú félelmetes fegyverek, aztán később 
már kibújtak a takaró alól, és teljes egészében 
megmutatták magukat. 

A fegyvernem nem tekint vissza nagy múlt-
ra. Az egykori Néphadsereg szervezésének 
kezdeti szakaszában kizárólag csöves légvé-
delmi fegyverekkel, légvédelmi lövegekkel és 
géppuskákkal rendelkezett. A következő fej-
lődési lépcsőfok a csöves fegyverzet korsze-
rűsítése volt. Az egyes kezelőszemélyzetektől 
függő célleküzdést korszerű eszközök bekap-
csolásával a félautomata rendszerek vették 
át, és ezek az eszközök bizonyos magasság-
határig egykor megbízható eszközei voltak a 
légvédelemnek. 

A hangnál sebesebben és a sztratoszférá-
ban száguldó gépek megjelenése új légelhárí-
tó fegyverek alkalmazását tette szükségessé. 
A „többet tudó” repülőgépek és a különféle 
pusztító eszközöket szállító rakéták elhárításá-
ra megjelentek a légvédelmi rakéták. Néhány 
évtizeddel ezelőtt az egyik április 4-i dísz-
szemlén hosszú ponyvával takart, szivar alakú 
szerkezet vonult fel. Közölték a hangosbemon-
dóban, hogy légvédelmi rakétáról van szó. De 
akkor még a jövő feladata volt, hogy ezekkel 
az eszközökkel biztonsággal oltalmazzuk ha-
zánk légterét. Az elmúlt évtizedek után, napja-
inkban az egykori titok már a múlté, izgalmas 
és érdekes történelem. 

A Magyarországon elsőként megvalósult 
speciális fegyvernemi múzeum a Zsámbéki-

medence Idegenforgalmi Egyesület szervezé-
sében a Honvédelmi Minisztérium, valamint a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítségével 
2006. szeptember 22-én nyitotta meg kapu-
it a nagyközönség előtt. Azzal a céllal hozták 
létre, hogy a huszadik századi magyar hadtör-
ténet légvédelem-történeti haditechnikáját egy 
helyen összegyűjtve, rendszerezve mutassa 
be az érdeklődőknek és megőrizze az utókor 
számára. A hajdani légvédelmi rakétaosztály 
harcálláspontjának területe ideális helyszín a 
cseppet sem kisméretű légvédelmi berendezé-
sek bemutatására. A korábban szigorúan titkos 
katonai objektum a Budapest körüli légvédelmi 
rendszer részét képezte. A ’60-as évektől a ’90-
es évek végéig működő rendszer vegyes típusú 
légvédelmi rakétaosztályokból állt, melyek esz-
közei 500 m-től egészen 257 km hatótávolságig 
képesek lehettek volna ellenséges légi célok 
megsemmisítésére, magassági tartományuk 
pedig 20 m-től 40 km-ig terjedt. A rendszervál-
tást követően a Varsói Szerződés megszűnése 
és a NATO-hoz való csatlakozás szükségessé 
tette a magyar haderő átalakítását. Az átszerve-
zés 1990-től egy jó évtizeden át tartott. Ebben 
az időszakban rakétaosztályok szűntek meg, 
és sok eszközt vontak ki a hadrendből, me-
lyeket e múzeum létrehozása mentett meg az 
enyészettől és a kohó lángjától.

A zsámbéki rakétaosztály közepes hatótá-
volságú légvédelmi rakétákkal volt felszerelve, 
amelyek 3,5 km-től 45 km-ig terjedő tartomány 
légvédelmére voltak képesek, a múzeum gyűj-
teményében azonban megtalálhatók a fegyver-
nem további eszközei is, elsősorban az 1977 és 
1997 között hadrendben álló arzenálból. 

A kiállítócsarnokban és a közel kéthektáros 
terület szabadtéri kiállítóhelyein a légvédel-
mi eszközök – funkciójuk alapján – parkokba 
rendezve találhatók meg. A rádiólokátor- és a 
töltőberendezés-parkban is számos érdekes-
séggel találkozhat a látogató. Ez utóbbival 
kapcsolatos információ: a légvédelmi rakéták 
korai típusai speciális hajtóanyaggal – égést 
segítő oxidáló- és nagyhatású éghető anyag-
gal – voltak feltöltve. A többkomponensű haj-
tóanyagot a kor biztonsági előírásait maximá-

lisan kielégítő töltőberendezések segítségével 
a rakéta speciális tartályaiba töltötték. 

A múzeum következő része a légvédelmi 
tüzéreszközöket bemutató park. A földi telepí-
tésű első eszközök a hagyományos tűzfegy-
verek elvének felhasználásával jöttek létre. A 
kor műszaki színvonalának csúcsát jelentette 
ez a technika. Természetesen megtalálhatók itt 
azok a kiegészítő berendezések (távmérők, lő-
elemképzők) is, amelyek e fegyverek hatékony 
alkalmazását segítették. A harcoló szárazföldi 
csapatok a huszadik század második felére je-
lentős mértékben mozgékonnyá váltak. A har-
coló erők oltalmazása csak olyan eszközökkel 
valósulhatott meg, amelyek mozgékonysága 
megfelelt a követelményeknek, valamint a 
földfelszíni manőverek mellett biztosított volt a 
rakétatűzzel való manőver is a hatékony véde-
lem érdekében. Ezek a fegyverek tekinthetők 
meg a csapatlégvédelmi parkban. 

A 20. század második felére fontossá vált 
a nagy kiterjedésű objektumok, objektumcso-
portok légvédelmének biztosítása. Ennek ér-
dekében állították rendszerbe azokat a légvé-
delmi rakétarendszereket, amelyeket kevésbé 
mozgékony eszközökkel, de rendszerszerűen 
alkalmaztak. Ezeket a komplexumokat (légvé-
delmi rakétaosztályok) a hatékonyság növelé-
se érdekében vegyes módon telepítették a ki-
jelölt objektumcsoport körül. Az így kialakított 
bonyolult tűzrendszer elemeit jelentő légvédel-
mi rakétaosztályok légvédelmi tüzét korszerű 
automatizált tűzvezetési eszközök segítették. 

A honi légvédelem sokrétű eszközeinek 
jellemző darabjai találhatók a honi légvédelmi 
parkban. A magyar légvédelem létrejöttének 
50. évfordulójára született kiállítás abban a 
csarnokban tekinthető meg, ami másfél évti-
zeddel ezelőtt még a légvédelmi rakétaosztály 
rakétáit rejtette. 

Nem csupán a fegyvernem iránti elfogult-
ság, a légvédelmi rakétaosztálynál teljesített 
szolgálatom mondatja velem, hogy a múze-
um megtekintése kellemes hétvégi pihente-
tő program lehet minden katona és családja 
számára. 

Surányi Barnabás zászlós

A „LÉGFÚRÓSOK” MÚZEUMA

A SZERZŐ RAKÉTÁK TÁRSASÁGÁBAN MAGÁNYOS TECHNIKA
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2005-ben új irányelvként jelent meg az úgyne-
vezett KatonaSuli-program, mely elsősorban a 
fi atalokat célozta meg azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy közelebb vigye a honvédelem ügyét 
a civil szférához. A Honvédelmi Minisztérium 
kezdeményezése érdeklődést keltett és jó fo-
gadtatásra talált a társadalomban; a program 
azóta is töretlenül halad előre. Célja a fi atalok 
egészséges életre, fegyelemre nevelése, a 
honvédelem, a Magyar Honvédség megismer-
tetése és feladatainak megértetése a polgári 
lakossággal.  

Az elmúlt évek alatt szakköri keretek kö-
zött működő iskolai tevékenységből érettségi 
tantárggyá nőtte ki magát a katonai alapis-
meretek. A tantárgy kapcsán könnyen lehet 
kapcsolatot építeni, együttműködni az egyéb, 
a honvédelem ügyét támogató szervezetekkel, 
illetve a katonai hagyományőrzés képviselői-
vel.      

De hogyan is éri el a KatonaSuli-program 
a mai fi atalokat? Hiszen a különböző korosz-
tályok különböző módszereket igényelnek. A 
megoldás: a hallgatók által megszerzett tudás 
és fi zikai képességek szintjéhez illeszkedő 
módszerek megtalálása és alkalmazása.

Az általános iskolák estében a gyermekek 
képességei nagyon eltérőek, éppen ezért 
csak a 7–8. osztályos tanulók esetében van 
értelme honvédelmi nevelésről beszélni. Ennél 
a korosztálynál a legnehezebb fenntartani 
a kezdeti lelkesedést, melyre a megoldás a 
gyakorlatközpontú szakkörök szervezése, le-
vezetése. Számtalan esetben megfi gyelhető, 
hogy a kezdetben magas létszámú csoportok 
a tanév végére a felére fogynak – az ok: az 
életkori sajátosságoknak megfelelően változik 
a diákok érdeklődése. A jelenség nem szabad 
hogy elkeserítse a katonai oktatókat, hiszen 
természetes folyamatról van szó. Azonban a 
létszámfogyatkozást mérsékelni lehet a már 
említett gyakorlati foglalkozásokkal, melyek a 
katonai testnevelés, a fegyverzettechnika, a 
tereptani ismeretek, az egészségügyi ismere-
tek területére engednek betekintést a kisdiák-
oknak. Természetesen ezek kiegészíthetők az 

alakulatok helyi sajátosságainak megfelelően 
például paintball-lövészettel, légpuskalövé-
szettel, önvédelmi foglalkozásokkal, laktanya- 
vagy csapatmúzeum-látogatásokkal stb. 

A felsorolásból kitűnik, hogy található kö-
zöttük kimondottan balesetveszélyes foglalko-
zás is, éppen ezért javasolt előzetesen szülői 
beleegyezést kérni, hogy a szülők is tisztában 
legyenek azzal, milyen tevékenységben, elfog-
laltságban vesz részt a gyerekük. A foglalkozá-
soknak nemcsak tartalmukban kell tükrözniük 
a katonás jelleget, hanem a honvédségen be-
lül alkalmazott érintkezési formáknak és külső 
jegyeknek is meg kell jelenniük. Ezek katonás 
keretet biztosítanak a szakköröknek, vagyis 
kicsit olyan lesz a miliő, mintha „katonásat” ját-
szanánk a gyerekekkel. Itt említem meg az ok-
tatók személyiségének és szakmai felkészült-
ségének fontosságát. Tudomásul kell venni, 
hogy nem mindenki alkalmas pedagógiai fel-
adatok ellátására. A kezdeti tisztelet és csodá-
lat, ami az egyenruha kapcsán éri az előadót, 
hamar (néhány perc után) érdektelenségbe és 
hiteltelenségbe csaphat át, amennyiben a ka-
tona nem felkészülten beszél az adott témáról 
és lerí róla, hogy nem megtestesítője a fi atalok 
által elképzelt katonaeszménynek. 

További népszerű kiegészítő elemei a 
programnak, amikor az iskolák saját rendez-
vényeik színesítése céljából bevonják a kato-
nai szervezetek képviselőit a levezetésbe, ez-
zel is lehetőséget biztosítva a nem „katonais” 
diákoknak, hogy megismerkedjenek a katonai 
hivatással.

Számos példa mutatja, hogy az ilyen jelle-
gű képzésben részt vevő általános iskolás di-
ákok középiskolába továbblépve is kötődnek 

a honvédelemhez, és kimondottan keresik a 
lehetőséget a katonai alapismeretek tantárgy 
felvételére. 

A 2012-ben elfogadott oktatási törvény 
már tartalmazza a honvédelmi nevelést mint 
nevelési irányelvet, ezzel is segítve a tanulók 
hazafi as nevelését. Erre remek példa az érett-
ségi bizonyítvány feltételeként megjelenő 60 
órás társadalmi munka, melynek igazolására 
kiváló lehet a hadisírok gondozásával eltöltött 
idő vagy egyéb, a katonai hagyományőrzéssel 
összefüggő tevékenység.

Mivel már középiskolásokról van szó, a pe-
dagógiai módszerek is ennek megfelelően vál-
toznak. Az esetek többségében a diákok már 
választható tantárgyi, illetve érettségi tantárgyi 
elemként tanulják a katonai alapismereteket. 
A tantárgy népszerűsége itt is nagy, mivel egy 
gyakorlatközpontú, „életszagú” témával ismer-
kedhetnek meg – természetesen az általános 
iskolai szintnél sokkal mélyebben érintve  az 
említett területeket. Az ismeretek kiegészül-
nek Magyarország biztonsági  és szövetségi 
politikájának megismerésével, a fi atalok képet 
kapnak korunk háborúinak jellemzőiről, tájéko-
zódhatnak a Magyar Honvédség felépítéséről 
és feladatrendszeréről. 

Kimondottan sikeres kiegészítője a prog-
ramnak a katonai tömegsport-rendezvényeken 
való részvétel lehetősége. Teljesítménytúrák, 
emléktúrák és egyéb sportversenyek mutat-
ják, hogy a fi atalokban megvan az igény az 
értelmes, értékes tevékenységek iránt, csupán 
élni kell vele és ebbe az irányba kell terelni 
az érdeklődésüket. A velük foglalkozóknak 
meg kell érteniük: napjaink tizenéveseit nem 
lehet lekötni nehezen értelmezhető, száraz, 

IFJÚSÁGNEVELÉS ÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS 
A KATONASULI-PROGRAMBAN

TANÉVNYITÓ DEBRECENBEN

DIÁKOK A BOCSKAI PORTYA TELJESÍTMÉNYTÚRÁN
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tudományos anyagokkal. Sokkal inkább a 
könnyebben érthető és élvezetesen előadott 
témák keltik fel a fi gyelmüket. Ugyanakkor to-
vábbra sem engedhető meg a semmitmondó 
anekdotázásba fulladó óra. Jó módszer, ha az 
elméleti anyagrészekhez kapcsolódó, életsze-
rű példák bemutatásával, valós, megtörtént 
események kiemelésével tartjuk fenn a diákok 
érdeklődését. 

A gyakorlati tantárgyelemek elsajátítására 
kiváló alkalom a már évenként megrendezett 
KatonaSuli nyári táborok rendszere. Ezekben a 
táborokban az elméletben már elsajátított ka-
tonai ismereteiket a gyakorlatban próbálhatják 
ki a résztvevők. A táborok másik célja, hogy 
lehetőséget biztosítsunk a különböző oktatási 
intézményekből érkezett, a katonai alapisme-
retek tantárgyat tanuló fi ataloknak a kapcso-
latfelvételre, ismerkedésre.  

Magasabb szintje a honvédelmi nevelés-
nek, amikor nemcsak tantárgyként tanulják a 
katonai alapismereteket, hanem a kollégiumi 
élet egészét átszövi a katonai nevelés, a rá 
jellemző szigorú időkorlátokkal és kötött na-
pirendi pontokkal. Ez már szinte teljesen az 
egykori katonai kollégiumok miliőjét idézi, bár 

azt is meg kell említenünk, hogy ez a rendszer 
egyelőre csak Debrecenben a Gábor Dénes 
Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 
Kollégiumban működik. 

Felmerülhet a kérdés: miért is érdeke a 
Magyar Honvédségnek, hogy a KatonaSuli-
program fennmaradjon és továbbfejlődjön? 
Belátható, hogy a képzésben részt vevő fi ata-
lok egyfajta pluszt kapnak a haza védelmének 
fontosságáról, és potenciális utánpótlást je-
lenthetnek a Magyar Honvédség számára. Ha 
szabad ilyet mondani, általuk képezzük a saját 
utódainkat, akik lehetnek tartalékos, szerződé-
ses vagy akár hivatásos állományú tagjai is a 
honvédségnek. Azok pedig, akik nem csatla-
koznak hozzánk, valós képet kapnak hivatá-
sunkról, és rajtuk keresztül a magyar családok 
is kapcsolatba kerülnek a katonasággal. 

Továbbgondolva: ezek a fi atalok sok-
kal fegyelmezettebb tagjai korosztályuknak, 

ami véleményem szerint fontos tényező az 
egészséges, tevékeny ember szocializáció-
ja szempontjából. Megismerik a társadalmi 
elvárásokat és sikeresen alkalmazzák a min-
dennapokban; megtanulják, kik voltak az elő-
dök, akikre érdemes büszkének lenni, akiknek 
érdemes a példáját követni. 

Összegezve: a KatonaSuli kapcsán egy tel-
jesen innovatív programról beszélhetünk, mely 
kiválóan igazítható hasonló szellemiségű szer-
vezetek együttműködéséhez. Fontos elem, 
hogy az alakulatok és azok parancsnokai tá-
mogassák a programot. Szintén elengedhetet-
len az elkötelezett, kreatív oktatók személye, 
akik valós példaképként jelenhetnek meg a 
tanulók szemében. Használjuk fel hát bátran a 
rendelkezésünkre álló lehetőséget az új gene-
rációk honvédelmi nevelése érdekében!  

Fekete András főhadnagy,
nevelőtiszt

TÁBOROZÓK A KATONASULI-PROGRAMBAN

TALÁLKOZÁS A MINISZTERREL

Tisztelt Szerzőink, tisztelt Olvasóink!

A Honvédségi Szemle szerkesztőbizottsága – az MTA Hadtudományi Bizottsága tudományos publikációkkal kapcsolatos 
állásfoglalásának fi gyelembevételével – számos, a folyóirattal kapcsolatos változtatásról döntött. A legfontosabb ezek között, 
hogy – a 2013/5. számtól kezdődően – a Honvédségi Szemle a tudományos folyóiratok formátumát követve, ismét – a koráb-
ban megszokott – B-s formátumban, fekete-fehér nyomású belívvel jelenik meg.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Honvédségi Szemlében megjelenő tanulmányokat lektoráltatjuk. A tervezett megjelenésről 
igazolást csak abban az esetben adunk ki, ha elkészült a dolgozat megjelenését támogató lektori vélemény is.
Folyóiratunk zökkenőmentes szerkesztése, megjelentetése érdekében kérjük, hogy:
  a közleményeket elektronikus levél mellékleteként, Word- vagy RTF-formátumban szíveskedjenek eljuttatni szerkesztősé-

günkbe (hsz@hm.gov.hu); 
 a kézirat teljes terjedelme ne haladja meg a 40 ezer karaktert;
  a tanulmányt szükség esetén lássák el jegyzetekkel, illetve ahhoz csatoljanak (legfeljebb 15 elemet tartalmazó) irodalom-

jegyzéket ; 
  amennyiben mondandójukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafi konokkal stb.) kívánják szemléltetni, azt magyar nyelvű il-

lusztrációkkal tegyék – az illusztrációkat ne illesszék be a Word- vagy RTF-dokumentumba, azokat külön csatolva küldjék el;
  a szövegben akkor is tüntessék fel minden illusztráció forrását (interneten való elérhetőségét, letöltésének időpontját stb.), 

ha azok a szerző saját alkotásai;
  az illusztrációk színdinamikájának megválasztásánál (kialakításánál) vegyék fi gyelembe, hogy a folyóirat fekete-fehér nyo-

mású;
  a publikációhoz csatolják a közlemény címét, kulcsszavait, továbbá az írás legfeljebb 300–300 karakter terjedelmű tartalmi 

kivonatát magyar és angol nyelven! 
Küldeményükhöz a szerzők mellékeljék adataikat (név, tudományos fokozat, rendfokozat, munkahely, elérhetőség)!
Fel nem használt kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A szerkesztőbizottság
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Az MH Légijármű Javítóüzem fennállásának 
63. évébe lépett. Létrehozásakor egy olyan 
képesség kialakítása volt a cél, amely lehetővé 
teszi, hogy a repülőgépek üzemeltetése során 
bekövetkező, az üzemeltető alakulatok műsza-
ki lehetőségeit meghaladó műszaki hibák ke-
zelését akár harctéri, illetve műveleti területen 
is olyan módon lehessen megoldani, hogy ne 
kelljen a gyártóhoz vagy az ipari hátteret bizto-
sító vállalatokhoz fordulni. 

Ennek legfőbb oka az a klasszikus üzemel-
tetési, üzemben tartási fi lozófi a volt, ami hat 
évtizeddel ezelőtt a Magyar Néphadseregben 
meghonosult. Egy települő repülőezreddel az 
ipari háttér nem települt volna, az egy későbbi 
hullámban zajlott volna le. Ezért volt szükség 
egy olyan szervezetre, mely képes arra, hogy 
az áttelepült repülőeszközökön az elsődleges 
javításokat a lehető legrövidebb időn belül 
végrehajtsa. Ez a fi lozófi a a mai napig igaz, 
amikor repülőgépeink hazánktól több ezer ki-
lométerre hajtanak végre missziós feladatokat. 
Az évtizedek során többször volt névváltozás, 
és ahogyan az adott időszakban a honvédség 
változott, annak megfelelően változott az üzem 
szervezeti felépítése is. 

A katonai szervezeteknél szokásos felépí-
tés mellett több javítóalegység is van, ame-
lyek közvetlenül a repülőgépeken dolgoznak. 
Mögöttük egy komoly háttéripar áll, amelyben 
a géplakatostól a kemigráfi án, a faforgácso-
lón és a hegesztőn keresztül számos szakma 
képviselve van. Ők nem a gépeken dolgoz-
nak, de kiszolgálják a repülőgép-javító osz-
tályt. Emellett van egy műszaki fejlesztési és 
technológiai alegység, mely a repülő-műszaki 
szakmának szinte minden szegmensét lefedi 
– ez a Magyar Honvédségben egyedüli képes-
ségként jelenik meg.

Az MH Légijármű Javítóüzem rendelke-
zik repülőipari metrológiai osztállyal is. Ők a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
által hitelesített műszerállománnyal alapvetően 
a repülőtechnikához használt ellenőrző beren-
dezések kalibrálását végzik, ami a legegysze-
rűbb feszültségméréstől a Gripen és a C–17-
es repülőgépek, a Mistral légvédelmi rakéták, 
a különféle aknakeresők és fegyverrendszerek 
ellenőrző berendezéseinek kalibrálásáig ter-
jed. 

Az üzem tevékenységi 
területe három hangár-
ra és a kapcsolódó mű-
helyekre összpontosul. 
A nagyobbik hangárt a 
hetvenes években kife-
jezetten az An–26-os re-
pülőgépekhez építették, 
és ma is ez a típus az MH 
Légijármű Javítóüzem fő 
profi lja. Továbbra is érvé-
nyes, hogy a mindennapi 
üzemeltetés során a gépe-
ket az üzemeltetők készítik 
fel a repülésre, ellenőrzik 
az üzemi folyadékokkal 
való feltöltöttségeket és 
elvégzik a hajtóműpróbát, 
beleértve a hajtómű-sza-
bályozást és -cserét is. 

Ugyancsak az MH 
Légijármű Javítóüzem 
emberei jogosultak a sár-
kányszerkezet sérüléses 
javítását elvégezni, vagy 
új berendezést beépíteni. 
A szállítógépek, a helikop-
terek és a Jak–52-esek 
sárkányszerkezetén gya-
korlatilag mindent javíthat-
nak. 

Az MH Légijármű 

Javítóüzemben a nyomástartó edények, 
például oxigénpalackok vizsgálata és 
roncsolásmentes anyagvizsgálat is folyik. A 
roncsolásmentes anyagvizsgálat azért na-
gyon fontos, mert ez az előfeltétele az állapot 
szerinti üzemeltetésnek. Így az adott alkatrész 
állapotáról egy kimutatás készíthető: milyen 
elváltozásai vannak, mikor jut az elváltozás 
abba a kategóriába, ahol már nem eltérés-
ként, hanem hibaként kell kezelni. Az üzem a 
roncsolásmentes anyagvizsgálat több mód-
jára is be van rendezkedve; ilyen technikai és 
jogi képesség a Magyar Honvédségen belül 
csak itt van.

*
A ’90-es évek végét követően NATO-

tagságunkból eredően a Magyar Honvédség 
is átalakult, az ország vezetése nemzetközi 
szerepvállalást, missziós tevékenységet tű-
zött ki célul. Ennek megfelelően a Légijármű 
Javítóüzem feladata is változott. A régóta üze-
meltetett és rendszeresített haditechnikai esz-
közöket valamilyen formában kompatibilissé 
kellett tenni ahhoz, hogy az új szövetségi rend-
szerben működhessenek. Az alakulat fejlesz-
téseinek köszönhetően ezek az átalakítások 
sikeresen megtörténtek. 

Ez egyrészt a MiG–29-es repülőgépek 
saját-idegen felismerő berendezéssel való 
felszerelését, a rádiókkal kapcsolatos módosí-
tásokat, valamint a repülési műszereket érintő 
metrikus-angolszász konverter beépítését je-

HÍD AZ IPARI HÁTTÉR ÉS AZ ÜZEMELTETŐK KÖZÖTT
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lentette.  A MiG kifutott, de az An–26-osok, a 
Jak–52-esek és a helikopterek maradtak, így 
az üzem alaprendeltetése a szállító és kikép-
ző repülőgépek és helikopterek hadrafogha-
tóságának, üzemeltetésének, üzemidejének 
biztosítása lett. Ha valamelyik Ancsa hadmű-
veleti feladat végrehajtása közben sérül meg, 
akkor az MH Légijármű Javítóüzem emberei 
hozzák olyan állapotba, amivel már átrepülhet 
egy olyan helyre, ahol a komolyabb javítást is 
el lehet végezni. Ez lehet itthon, Kecskeméten 
is, amire volt már példa. A nagytestű madár-
ral történt ütközés vagy a jegesedés okozta 
sérülések kijavítása már kiemelkedő, különle-
ges esetnek számít, de a mindennapokat nem 
ezek a feladatok teszik ki. Az elmúlt években 
számos módosítás, fejlesztés és korszerűsítés 
került a szállítógépekbe. 

Tíz éve már, hogy a magyar An–26-osok 
elkezdték ingázásukat Magyarország és a 
Közel-Kelet között. A bagdadi repülőtér bizton-
sági kockázatai miatt kerültek fel az első ön-
védelmi rendszerek a gépekre az üzem szak-
emberei által. Ez a fejlesztés magával hozta az 
elektromos vezérlőrendszer áttervezését is. 

Kevéssé ismert, hogy a szállítórepülő-szá-
zad An–26-osai is végezhetnek egészségügyi 
evakuálást (Medevac). Ez több mint egy egy-
szerű betegszállítás, amelyre az An–26-osok 
egyébként is fel voltak szerelve hordágyak-
kal és az azok rögzítésére szolgáló tartozé-
kokkal. A szállítás közbeni betegellátáshoz 
orvosi eszközök, kötszerek, készítmények, 
gyógyszerek kerültek a fedélzetre, mégpedig 
a Légijármű Javítóüzem által kidolgozott, a 
biztonságos tárolást lehetővé tevő rögzítő- és 
tárolórendszerekben. Szintén komoly kihívást 
jelentett a fedélzeti orvosi eszközök áramellá-
tásának megoldása, de ezt is sikerült megol-
dani. A zavarótöltet-kazetták felszerelése és 
a Medevac-konfi guráció kialakítása mellett 
kevésbé látványos, de fontos elemek is a fe-
délzetre kerültek.

A „Nyitott Égbolt” program keretében dolgo-
zó An–26-osokra felkerült a légi felderítéshez 

használatos vezérlő, pozicionáló és irányító 
rendszer. A GPS-berendezéstől érkező helyzet- 
és sebességjelet feldolgozó rendszer biztosítja, 
hogy a repülőgép az előre tervezett útvonalon 
haladjon, illetve segíti a kameravezérlést is. 

Az alaprendeltetésből adódó mindennapi 
szállítási feladatok során azonban nem ezek a 
módosítások jelentik a legnagyobb segítséget, 
hanem a pilótafülkében elvégzett korszerűsíté-
sek. Ilyen például az eredetileg teljesen met-
rikus műszerezettséggel tervezett és gyártott 
An–26-osoknak olyan berendezésekkel tör-
ténő felszerelése, amelyekkel a napjainkban 
érvényes repülésbiztonsági szabályzóknak 
megfelelve vehetnek részt a nemzetközi forga-
lomban. A Légijármű Javítóüzem egyik fejlesz-
tése volt, hogy egy olyan zsúfolt pilótafülkébe, 
mint az An–26-osé, betegyenek egy plusz mű-
szert, amitől a hajózó ki is lát, és a munkáját is 
segíti. A pilóták előtt, a műszerfal tetején, egy 
elfordítható konzolra került egy többfunkciós 
display, amelyen a GPS, a veszélyes megkö-
zelítésre/összeütközésre fi gyelmeztető TCAS, 
az időjárásradar és a földközelséget jelző 
GPWS adatai jeleníthetők meg. 

Az új berendezések beépítésekor a pilóta-
fülkén kívül is akad munka, hiszen ilyenkor új 
antennákat is el kell helyezni. Vágni kell tehát 
egy kivezetést, és olyan módon kell felépíteni 
oda a csepp- vagy késantennát, hogy az ne 
okozhasson nemkívánatos áramlást. 

A forgószárnyas géppark is átesett némi 
átalakításon, amelyek a Mi–8-as és Mi–17-es 
szállító helikopterek fedélzeti berendezéseit 
érintették. A kutató-mentő feladatoknál hasz-
nos kereső iránytűt, új rádió-magasságmérőt 
és a polgári szervekkel való kapcsolattartásra 
szolgáló EDR- (Egységes Digitális Rádióháló) 
készüléket építettek be.  Ezenkívül a Mi–24 
helikopter oktató változatának fejlesztése és 
kivitelezése is megvalósult.

A SZIROM (Számítógépes Integrált 
Repülési Paramétereket Rögzítő és Kiértékelő 
Objektív Mérőrendszer) repülési adatrögzí-
tő farok végtartóra történő áthelyezése is a 

Légijármű Javítóüzem feladata volt, de a kü-
lönleges műveleti erők igényei és tapasztalatai 
alapján ugyanitt szerelték be a gyorsköteles 
lecsúszáshoz használt „Fast Rope” keretet is. 
Az üzem fő feladata a berendezés technikai ki-
dolgozása és rendszeresítése volt.

A JAS 39 Gripen földi tartozékainak – töb-
bek között a katapultülés-kocsi, az AMRAAM 
rakéták szállítókocsija, a Litening konténer 
emelőkocsija – gyártása is folyik azok eredeti 
gyártójának tervei alapján, és a pápai C–17-
eseknél is vannak földi kiszolgáló állványok, 
eszközök, amelyeket a kecskeméti üzem gyár-
tott le. 

A Légijármű Javítóüzemnél kifejlesztett be-
rendezések földi és légi próbáját a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatósága 
hagyja jóvá és ők adják ki a hatósági enge-
délyt is. Utána nevezhető az új berendezések 
szemszögéből is üzemképesnek a repülőgép.

*
Ha a rendszerből kivont, feleslegessé vált 

haditechnikai eszköz múzeumba vagy hadi-
technikai parkba kerül, a Légijármű Javítóüzem 
végzi az előkészítést, hogy az eszköz a szabá-
lyoknak megfelelően legyen kiállítva, vagyis 
ne lehessen többé fegyverként használni. Ide 
tartozik azoknak a kommunikációs eszközök-
nek vagy más, titkosított berendezéseknek 
a kiépítése is, amelyeknél fontos, hogy ne 
kerüljenek illetéktelen kezekbe. Az elmúlt 10 
évben az egyik fő feladat a repülőgépek ha-
tástalanítása volt, mivel erre csak a Légijármű 
Javítóüzemnek van jogosítása. A keceli gyűj-
temény jelentős részét ők hatástalanították, de 
van gépük a zánkai haditechnikai parkban is.

A MiG–29-esekkel kapcsolatos „végjáték” 
is az üzemnek jutott. Amikor döntés született 
a típus megmaradt példányainak értékesítésé-
ről, ennek technikai előkészítését, az állapot-
felmérést végezték a Légijármű Javítóüzem 
emberei.

Ennél sokkal szomorúbb feladat, amikor 
egy szerencsétlenül járt repülőgép maradvá-
nyait kell a kivizsgálókkal együtt összegyűjte-
ni, megvizsgálni, majd a nagyobb darabokat 
szétbontani, az anyaalakulathoz beszállítani, 
ott repülőalakra összerakni és szakértői hátte-
ret biztosítani a baleset kivizsgálásához. 

*
Az üzem három fő feladatot tart szem 

előtt. Egyrészt a meglévő képességek – ki-
képzés, szakemberek, logisztikai rendszer 
– megtartását, másrészt e képességek minél 
nagyobb, minél szélesebb területen – száraz-
földi alakulatok, haditechnikai eszközök – való 
alkalmazását, és harmadrészt új képességek 
megszerzését, ilyen például az ISO 9001 (az 
üzemünknél előállított termékek minőségének 
biztosítási rendszere) és AQAP 2110 (katonai 
beszállítási minőségbiztosítási rendszere) sze-
rinti tanúsítvány. 

Az új képességek megszerzésének vonat-
kozásában kijelenthető: a Magyar Honvédség 
technikai eszközei olyan szintre jutottak, hogy 
egy korszerűsítési folyamatnak kell elindulnia, 
ahogy az a vadászgépek esetében is történt a 
Gripen rendszeresítésével. Új feladat és egy-
ben újabb kihívás lesz, ha új szállító repülőgép 
és új helikoptertípus jelenik meg a magyar ka-
tonai repülésben. 

Singer Éva – Szórád Tamás
Fotó: a szerzők felvételei 
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ÁZSIA–CSENDES-ÓCEÁN TÉRSÉGE

A régióban 2012 eseménydús évnek számított, 
mert azt – egyebek mellett –Észak-Korea mű-
holdjának sikertelen fellövése, Kína első repü-
lőgép-hordozó hajójának szolgálatba állítása, 
az ugyancsak kínai új lopakodó repülőgép 
bemutatása, valamint a Dél-kínai- és a Kelet-
kínai-tengeren lévő egyes szigetek hovatarto-
zásáról folyó viták, továbbá Afganisztánban új 
típusú merényletek végrehajtása jellemezte.

Minden évben elkészül a NATO afganisztá-
ni missziójának az értékelése. A 2012-es évet 
leginkább a „zöld a kék ellen” jellegű akciók 
jellemezték, amelyek során elégedetlen afgán 
katonák vagy rendőrök – időnként pedig azok-
nak álcázott felkelők – támadták a NATO erőit. 
Az év során ezekben a támadásokban több 
mint 50 szövetséges katona vesztette életét. 
Az ilyen jellegű veszteségek számának növe-
kedése megkérdőjelezi a NATO-nak a tanács-
adási és kiképzési segítségnyújtással kapcso-
latos terveit. Ilyen támadások miatt fontolgatta 
Franciaország, hogy erőit a tervezettnél koráb-
ban vonja ki (január 20-án Kapisa tartomány-
ban egy támadás során négy francia katona 
vesztette életét és 15 sebesült meg).

A NATO és az ISAF először a kiképzés fel-
függesztésével, majd különféle intézkedések 
bevezetésével reagált. Szerepelt közöttük kul-
turális érzékenységi kiképzés, nehogy újabb 
Korán-égetésre kerüljön sor, továbbá a fel-
derítés hatékonyságának fokozása, az afgán 
újoncok biometrikus vizsgálata, valamint az 
őrangyalnak (guardian angel) nevezett mód-
szer bevezetése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az 
afgán erőkkel történő együttműködés során 
egy vagy több ISAF-katona fegyveres bizton-
sági őrként van jelen.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy meny-
nyire életképes az afgán hadsereg. Az USA 
afganisztáni újjáépítésért felelős főfelügyelő-
jének október 30-i jelentése szerint „az afgán 
kormány a 2014-es feladatátvállalás végre-
hajtását és a szövetséges erők által nyújtott 
támogatás csökkenését követően feltehetően 
nem lesz képes teljes mértékben fenntartani a 
hadsereg és a rendőrség létesítményeit”.

Az ISAF esetében pozitívnak értékelhető, 
hogy folytatódik a feladatok átadása. 2012-
ben kivonták az amerikai elnök döntése ér-
telmében korábban odavezényelt 30 000 fős 

megerősítő erőket, szeptemberre pedig már 
az afgán lakosság 75%-a élt a helyi biztonsági 
erők által ellenőrzött településeken, járásban 
vagy tartományban. Júliusban Pakisztán hoz-
zájárult az ISAF Karacsiból induló szárazföldi 
utánpótlási útvonala újranyitásához, amelyet 
még 2011 novemberében zártak le, miután 
az afgán–pakisztáni határon végrehajtott 
amerikai helikoptertámadásban 26 pakisztáni 
katona vesztette életét. Ez a döntés részben 
tehermentesíti az ISAF utánpótlási vonalait, 
amelyeket az erők kivonására és logisztikai 
feladatokra is használnak.

A politikai döntéshozók két kemény évnek 
néznek elébe. A korrupció az országon be-
lül aláássa a Karzai-kormány hitelességét, a 
NATO-országokban pedig gyengül a katonai 
beavatkozás támogatottsága, mert a háború-
ban már az összes olyan politikai megoldási 
lehetőséget kipróbálták, amelyekkel tartós 
változást lehetne elérni. Az USA – Katar köz-
vetítésével – a tálibokkal való tárgyalások újra-
kezdésének lehetőségét keresi, de a felkelők 
feltehetően abban bíznak, hogy az idő nekik 
dolgozik, és az ország történelme is talán őket 
igazolja.

Bármely olyan megállapodáshoz, amely-
ben a tálibok is érintettek, Pakisztán hallga-
tólagos beleegyezése szükséges, mert a 
szomszédos ország Afganisztán jövőjének 
kulcsszereplője marad, jóllehet Iszlámábád 
2012-ben több energiát fordított a pakisztáni 
tálibokra és a saját belső problémái rende-
zésére Észak-Vazirisztánban. A pakisztáni 
hadsereg az „akarom–nem akarom” megkö-
zelítést fogadta el az afgán határon indítandó 
támadással kapcsolatban, annak tudatában, 
hogy ez plusz kártyát jelent az USA-val szem-
ben, amely pakisztáni közreműködést sze-
retne a határon túlról, hogy korlátozhassa az 
Afganisztán ellen indított támadásokat.

Amint azt az utánpótlási útvonal megnyi-
tása is jelzi, 2012-ben Iszlámábád kapcsolata 
az Amerikai Egyesült Államokkal stabilizáló-
dott. Különösen igaz ez a megállapítás, ha 
a jelenlegi helyzetet a bin Laden 2011-ben 
Pakisztánban végrehajtott likvidálása utánival 
hasonlítjuk össze. Augusztusban Allen vezér-
ezredes, az ISAF parancsnoka kijelentette, 
hogy az USA Pakisztánnal olyan kapcsola-
tokat szeretne kialakítani, amelyek „tartósak, 
stratégiai jellegűek, pontosan meghatáro-

zottak, valamint növelik a térség biztonságát 
és jólétét”. A kétoldalú kapcsolatok általános 
defi niálásának talán nem ez a legpontosabb 
változata, de ebben a relációban valószínűleg 
ez a legreálisabb megközelítés.

Ami a fegyverbeszerzéseket illeti, Pakisztán 
megkapta az F–16 típusú repülőgépek Block 
52 sorozatú utolsó szállítmányát, továbbá két 
P–3G Orion haditengerészeti járőrrepülőgépet 
az Amerikai Egyesült Államoktól annak a kettő-
nek a pótlására, amelyeket a tálibok 2011-ben 
megsemmisítettek. Pakisztán saját ipara is fej-
lődik, és biztos abban, hogy a Kínával közösen 
fejlesztett JF–17 Thunder típusú repülőgépre 
külföldi vásárlót is találnak. Nemrégiben a lé-
gierő bemutatta a CM–400AKG típusú nagy 
sebességű, nagy hatótávolságú, repülőgépről 
indítható rakétáját, amelyet szakértők „repülő-
géphordozó-gyilkosnak” minősítenek.

A JF–17 repülőgéphez hasonlóan a CM–
400AKG rakétát is Kínával közösen fejlesztet-
ték ki. Peking fontos szerepet játszik Pakisztán 
pilóta nélküli légi és szárazföldi rendszereinek 
fejlesztési programjaiban. A két ország jó kap-
csolata várhatóan fennmarad, mivel mindkét 
fél számára fi gyelmeztetést jelentenek az in-
diai katonai fejlesztések és Újdelhi folyamatos 
közeledése Washingtonhoz.

Dél-Ázsia

A lassuló gazdaság miatt veszélybe kerülhet 
Indiának a világ legnagyobb fegyverimportőri 
státusa, bár a külföldi hadiipari cégek számára 
a szubkontinens 2012-ben még sikeres esz-
tendőt biztosított. A Dassault cégcsoportnak 
volt a legtöbb oka az örömre, ugyanis január-
ban kiderült, hogy a Rafale gép a Typhoon előtt 
megnyerte a 126 db többfeladatú harci repü-
lőgépre kiírt tendert. A novemberben bejelen-
tett 10%-os katonai költségvetési csökkentés 
viszont kitolhatja a szerződés aláírását 2013 
márciusára vagy egy későbbi időpontra.

A légierő a vadászrepülőgépeken kívül 
mást is vásárol. Beszereznek Svájctól 75 db 
Pilatus PC–7 Mk II típusú kétüléses turbólég-
csavaros kiképzőgépet, bár a rivális Korea 
Aerospace Industries kifogásolta a szerinte hi-
bás kiválasztási eljárást. Augusztusban leszál-
lították a három Embraer EMB–145I korai elő-
rejelző és irányító repülőgép első példányát. A 
repülőgépek saját fejlesztésű különleges tech-
nikai eszközeit Indiában szerelik fel a gépre.

Az Amerikai Egyesült Államok ugyan kima-
radt a vadászrepülőgép-üzletből, de indiai je-
lenlétét most megalapozhatja. Ebben kiemelt 
szerepet kapott a Boeing cég. Folytatódik a 
megrendelt P–8I Poseidon típusú haditen-
gerészeti felderítő repülőgépek gyártása. A 
Boeing az orosz Mil Mi–28N Havoc típus elleni 
verseny győzteseként 22 db AH–64D Apache 
Longbow típusú harci helikoptert szállíthat le, 
a szállítóhelikopterek tenderén pedig az orosz 

2012-BEN TÖRTÉNT (2.)
A Jane’s Defence Weekly katonapolitikai elemzése

A védelmi kérdésekben az egész világon mérvadónak tekintett Jane’s Defence Weekly brit ka-
tonai folyóirat – a hagyományoknak megfelelően – tavaly decemberi számában kontinensekre 
(országokra) bontva értékelte 2012 legfontosabb katonai eseményeit és fegyverzetbeszerzési 
kérdéseit, valamint az ezzel kapcsolatos döntéseket. Az átfogó elemzést a befolyásos hetilap 
szerkesztői és külföldi tudósítói állították össze. Az írást folyóiratunk – terjedelmi okokból – két 
részben ismerteti. 
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Mi–26 Halo maradt alul a CH–47F Chinookkal 
szemben, amely típusból India 15 db-ot ren-
delt.

India elsődleges fegyverexportőre, 
Oroszország sem maradt ki az üzletből. 
Leszállította az új, Mi–17V5 típusú többfelada-
tú helikopterek első csoportját, és Újdelhi részt 
vesz a Szuhoj T–50 PAK–FA ötödik generá-
ciós harci repülőgép fejlesztésében, amely-
nek első prototípusa 2014-re készül el. India 
egyezményt kötött egy közös vállalkozásban 
megvalósuló többfeladatú szállító repülő-
gép kifejlesztésére is. A projekt a Hindustan 
Aeronautics Limited és az orosz United Aircraft 
Corporation együttműködésén alapul.

A haditengerészet megkapta a két Talwar-
osztályú fregattját, és januárban hadrendbe 
állította a Chakra nukleáris meghajtású tá-
madó tengeralattjárót1. Ezzel India a hato-
dik ország az Amerikai Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és 
Oroszország mögött, amely nukleáris meghaj-
tású tengeralattjárót tart rendszerben. A prog-
ramhoz kötődő problémák és késések ismét 
azt mutatják, hogy Újdelhi a védelmi progra-
mok menedzselésében sok problémával talál-
ja magát szemben. 

Egy másik példa erre a jelenségre, hogy 
a Vikramaditya repülőgép-hordozó (koráb-
ban orosz Gorskov) átadását 2013-ra kellett 
halasztani, mert kazánhibák miatt a tengeri 
próbautakat nem tudták időben végrehajtani. 
A problémák miatt felerősödtek a feszültségek 
az orosz kormánnyal szemben is, ugyanis a 
késés miatt India az 53 éves, 23 900 tonnás 
Centaur-osztályú repülőgép-hordozóját, a 
Viraatot (korábban brit Hermes) továbbra is 
kénytelen szolgálatban tartani.

A szárazföldi haderőt illetően szintén ve-
gyes a kép. India záradékkal látott el egy 
12 milliárd indiai rúpia (222 millió USD) ösz-
szegű szerződést Oroszországgal 10 000 
db 9K113M Konkursz–M irányított páncéltörő 
rakéta beszerzésére, az Egyesült Királyságtól 
pedig 145 darab BAE System M777 típusú 
vontatott, 155 mm-es könnyű tarackot kíván 
vásárolni. India tüzérségi eszközeinek meny-
nyisége (és minősége) nem elegendő az or-
szág szükségleteinek biztosítására. A problé-
ma megoldása lehet, hogy a Bofors FH–77B 
típusú 155 mm-es tarackot otthon gyártják. Az 
ehhez szükséges licencet az ország már 1987-
ben megvásárolta, és a gyártási dokumentá-
ció is rendelkezésre áll.

Srí Lanka és Banglades is erősíti honvédel-
mét. Srí Lanka 2012. évi védelmi költségvetése 
2,1 Mrd USD volt, amely közel 7%-kal haladta 
meg az előző évit. A megemelt költségvetés 
a meglévő bázisok korszerűsítése és felújítá-
sa, új elhelyezési körletek és parancsnoksági 
épületek kialakítása, továbbá a Tamil Tigris lá-
zadóival folytatott háború során vásárolt hadi-
anyagok árának visszafi zetése miatt indokolt.

Banglades kormánya a 2012–2013. évi költ-
ségvetés szintén 7%-os növelésére tett javas-
latot, míg a beszerzés terén májusban jelezte 
igényét, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól 
négy használt C–130E Hercules típusú szál-
lító repülőgépet kíván vásárolni. Ambiciózus 
hosszú távú korszerűsítési terveinek megfele-
lően Banglades feltehetően kínai gyártmányú 
F–7BGI típusú harci repülőgépeket vásárol. 
Ugyancsak nagyívűnek nevezhetők a hadi-

tengerészeti képességek növelése érdekében 
megfogalmazott tervek. Tengeralattjárók, to-
vábbi fregattok és haditengerészeti járőrgépek 
beszerzése szerepel a listán, a forrás ezen a 
területen is Kína lenne. A kínai Wuchang hajó-
gyár augusztusban vízre bocsátotta a megren-
delt két nagyméretű járőrhajó első példányát, 
míg az 50,4 m hosszú járőrhajó első egységét 
(öt ilyen hajót rendeltek) a helyi Khulna hajó-
gyár építi. A bangladesi gyár ezeket a hajókat 
az érintett kínai céggel 2010-ben kötött tech-
nológiai transzferszerződés alapján gyártja le.

A haditengerészet beszerzési tervei azt kö-
vetően kaptak jelentős támogatást, hogy már-
ciusban a hamburgi székhelyű Nemzetközi 
Tengerjogi Bíróság döntése kijelölte Banglades 
és Mianmar tengeri határait. Ezt követően le-
hetővé vált, hogy Banglades engedélyt adjon 
ki partközeli területeken végzett nyersanyag-
kutatásra és -kitermelésre a Bengáli-öbölben, 
ami azt jelenti, hogy a haditengerészet új, part 
menti járőrözési feladatot is kap.

Északkelet-Ázsia

2012 Kína számára is eseménydús volt. 
Átadták az első repülőgép-hordozót és be-
mutattak egy újabb ötödik generációs vadász-
repülőgépet. Kína területi vitákba keveredett 
szomszédjaival, ami megnehezítette a pártel-
nök tízévenként esedékes váltását.

Kína Tajvannal való viszonya stabil maradt, 
ami nem kis mértékben Ma Jing-csiu tajvani 
elnök januári újraválasztásának és az Obama-
kormány eltökéltnek tűnő politikájának kö-
szönhető, amelynek értelmében az Amerikai 
Egyesült Államok nem szándékozik fegyvert 
szállítani Tajvannak. Peking kevésbé üdvözöl-
te Obama elnöknek a Pentagonban januárban 
bejelentett, a csendes-óceáni térség egyensú-
lya helyreállítását célzó politikáját. Az „új irány” 
valójában a jelenlegi politika más módon törté-
nő megfogalmazása, ami nem jelent nagy vál-
tozást. A kezdeményezést Washington ázsiai 
szövetségesei üdvözölték, Kína viszont azt a 
„bekerítés” szándékaként értelmezte.

Steve Tsang, a Nottingham Egyetem Kínai 
Intézetének elemzője szerint Kína is hozzájárult 
az USA politikai irányvonalának váltásához az-
zal, hogy stratégiai szándékairól vegyes üze-
neteket küldött szomszédainak, elsősorban a 
Dél-kínai-tengeren kialakult területi vitával kap-
csolatban. „Egy olyan Amerikáról beszélünk, 
amely csökkenti haderejét, viszont megpróbál 
globális kötelezettségeinek is megfelelni. Az 
USA nem az az ország, amely jelenlegi hely-
zetében agresszív külpolitikai vonalat követhet. 
A Dél-kínai-tenger térségében – egy olyan ré-
gióban, ahol az elmúlt 20–30 évben a térség 
országai nem voltak különösképpen barátsá-
gosak hozzá – mégis a régi politikai irányt erő-
síti”, nyilatkozta Tsang a Jane’s magazinnak.

„Formális megnyilatkozások szintjén Kína 
továbbra is a békés fejlődés elkötelezettje, 
ugyanúgy, mint öt évvel ezelőtt… viszont en-
nek a politikának a megvalósításában túl okos-
nak tartja magát”, mondta Tsang. Ugyancsak 
az elemző szerint „nem fogjuk azt hallani a 
kormánytól, hogy a Dél-kínai-tenger szuve-
rén kínai terület. Sohasem fogja ezt hivata-
losan kijelenteni, de megengedi kimondani 
kormányzati tisztségviselők, például azon tá-
bornokok által, akik kutatóintézetekben vagy 
elemzőközpontokban tanítanak." 

A Fülöp-szigetekkel a Spratly-szigetek ho-
vatartozása miatt áprilisban lezajlott vita Kína 
harciasságát és eltökéltségét bizonyította. 
A Tajvan és Okinava között fekvő Szenkaku/
Tiaojü-szigetek miatt Japánnal kirobbant vi-
tában – az országban lezajlott Japán-ellenes 
tüntetések hallgatólagos támogatásával – Kína 
korántsem tanúsított olyan magatartást, ami a 
világ egyik nagyhatalmától elvárható lenne.

Kína 2012-ben jelentős hadiipari sikereket 
ért el. Szeptemberben átadták a tengerészet-
nek az ország első repülőgép-hordozóját, a 
Liaoningot. Novemberben a Szu–33 típusú 
repülőgép alapján gyártott Shenyang J–15 va-
dászrepülőgéppel végrehajtották az első hajó-
fedélzeti felszállásokat és fékezőkötelek segít-
ségével elvégzett leszállásokat. Bemutatták a 
második ötödik generációs vadászrepülőgép, 
a Shenyang J–31 Falcon Eagle prototípusát. 
A J–31-et egy F–35 méretűnek épített F–22-
esnek is nevezik. A repülőgép első felszállásá-
ra október 31-én került sor. A Zhuhaiban no-
vemberben tartott légi parádén egy feltörekvő 
hadiipart mutattak be, a légi és a szárazföldi 
rendszerek fejlesztésében elért eredmények-
kel, amelyekkel Kína a fejlődő országokban a 
nyugati országok versenytársa kíván lenni.

Kína egyik legbonyolultabb stratégiai kér-
dése, hogy mit kezdjen Észak-Koreával. Az or-
szágot Dél-Korea igen fontos ütközőzónának 
tekinti, viszont Peking számára komoly aggo-
dalmak forrása. Az év optimizmussal kezdő-
dött a nyugati országok számára, amelyek 
azt remélték, hogy a phenjani vezetőváltás új 
irányt hoz a politikában. Aztán jött a gyors ki-
ábrándulás, amikor a Kim Dzsong Un vezette 
ország műhold fellövésének előkészítésébe 
kezdett, majd április 13-án azt végre is hajtot-
ta. A Phenjan ballisztikusrakéta-programja ré-
szének tekintett műholdfellövés kudarcba ful-
ladt, mert a hordozórakéta még a műhold Föld 
körüli pályára állítása előtt a Sárga-tengerbe 
zuhant.

A korábbiaktól eltérően a rezsim beismerte 
a kudarcot, de ezt követően gyorsan vissza-
tért a korábbi vonalhoz. A katonai díszszemlén 
ugyanis egy új, vélhetően nagy hatótávolságú 
rakétát mutatott be, amelyet egy kínai gyárt-
mányú szállító-emelő-indító jármű szállított. 
Az év végéhez közeledve Észak-Korea egy 
újabb műhold indításának az előkészítésébe 
kezdett2.

A két Korea közötti demilitarizált övezeten 
keresztül „disszidált” észak-koreaiak szerint a 
Koreai Néphadsereg felső vezetésében viszá-
lyok alakultak ki. Elmondásuk szerint az év kö-
zepén a tisztogatás a legfelsőbb katonai körö-
ket is elérte. Minden más területen Kim Dzsong 
Un az apja nukleáris nyomdokait követi. A mű-
holdfelvételek azt mutatták, hogy az áradások 
során elöntött Pongjeri nukleáris kísérleti tele-
pet gyorsan helyrehozták, Jongbjonban foly-
tatódnak a munkálatok a reaktoron.

Az áprilisi rakétaindítási kísérlet Észak-
Koreán túlmutató hatásokat is kiváltott. Az 
Amerikai Egyesült Államok fontolgatja, hogy 
egy második AN/TPY–2 típusú, X-hullámsávú 
nagy hatótávolságú, ballisztikus rakéta elleni 
radart telepítsen Japánban, egy C-hullámsávút 
pedig Ausztráliában. A két radar segítségével 
Washington és szövetségesei pontosabb ké-
pet kaphatnak az északkelet-ázsiai légtérről, 
ami természetesen lehetővé teszi a Kína által 
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felbocsátott műholdak pályáinak megfi gyelé-
sét és az esetleges ballisztikusrakéta-indítá-
sok észlelését is.

Dél-Koreában az év során választásokra 
kerül sor3. Az országot foglalkoztatja, hogy a 
Ri Mjong Bak elnököt követő új vezető milyen 
politikát fog folytatni Észak-Koreával szem-
ben. A rakétaindításokon kívül 2012-ben nem 
volt jelentősebb északi provokáció, ennek 
ellenére Dél jelentős mértékben módosította 
ballisztikusrakéta- és robotrepülőgép-prog-
ramjait, valamint nagy magasságú, pilóta nél-
küli repülőeszközök fejlesztését jelentette be. 
Két jelentős beszerzési projekt fut, az egyik a 
harcirepülőgép-tender utolsó fázisa, a másik 
pedig a nehéz harci helikopter kiválasztását 
célzó program. A döntés mindkét esetben 
2013-ra tolódott.

Az év Szöulban csendesnek volt mond-
ható, de a hadiipart nem ez jellemezte. Az 
Indonéziával kötött sikeres üzlet aláírását 
követően a KAI cég T/A–50 típusú sugár-
hajtóműves kiképző, illetve könnyű vadász-
bombázó repülőgép szállításáról állapodott 
meg a Fülöp-szigetekkel. Perunak 20 db 
KT–1 turbólégcsavaros kiképző repülőgépet 
szállítanak 208,8 M USD értékben. A Peruval 
kötött, jelentős technológiai transzfert ma-
gában foglaló szerződés azt bizonyítja, hogy 
Dél-Korea a hadiipar vezető nemzeteinek 
sorába tart. Ugyanezt a tényt támasztják alá 
az Indonéziával folyamatban lévő üzletek: 16 
db T–50 kiképző repülőgép és három Chang 
Bogo-osztályú, Type 209/1200 típusú dízel-
elektromos hajtású tengeralattjáró leszállítása 
(utóbbira a megállapodást 2011-ben írták alá). 
A KAI bízik abban, hogy a T–50 eséllyel indul 
az amerikai légierő sugárhajtóműves kiképző, 
illetve könnyű vadászbombázó repülőgépre 
kiírt tenderén is, ahol a Lockheed Martin óriás-
céggel közösen vesz részt.

Japán területi vitákba keveredett Dél-
Koreával a Dokdo/Takeshima-szigetek, vala-
mint Kínával és Tajvannal a Szenkaku/Tiaojü-
szigetek miatt. A szigetországnak foglalkozni 
kellett azokkal a kérdésekkel is, amelyek az 
amerikai katonák Okinava szigetén való jelen-
létével függenek össze. Tüntetésekre került sor 
a tengerészgyalogság MV–22 Osprey típusú 
repülőgépeinek a támaszpontra történt tele-
pítése, valamint az ott szolgáló amerikai kato-
náknak a helyi állampolgárok ellen elkövetett 
garázda akciói miatt.

Bár Kínával és Dél-Koreával a területi vi-
ták és a japán hadsereg háborús bűneinek 
újbóli felelevenítése miatt a kapcsolatok érez-
hetően feszültebbé váltak, Japán stratégiai 
szempontból mégis sikeres évet zárt. Javította 
kapcsolatait Vietnammal és Indiával, a kínai 
hegemóniával szemben két fontosnak minő-
sülő potenciális ütközőállammal. Az okinavai 
ügy ellenére szoros kapcsolatot tartott fenn az 
USA-val, 2012 végén pedig tájékozódó tárgya-
lásokat kezdett Észak-Koreával a kapcsolatok 
rendezéséről.

Beszerzések terén Japán az F–35 típusú 
repülőgép mellett döntött, és feltűnés nélkül 
folytatta a part menti szigetek védelmét erősítő 
beruházásait. Ezt a tényt bizonyítja, hogy négy 
kétlaki harcjárművet vásárol (ezek feltehetően 
AAV–7A1 típusúak lesznek), és az amerikai 
tengerészgyalogsággal közös partraszállási 
gyakorlatokat hajtottak végre.

Japán októberben jelentette be, hogy inf-
ravörös érzékelőkkel felszerelt pilóta nélküli re-
pülőeszköz fejlesztésébe kezd, amelynek cél-
ja a ballisztikusrakéta-védelem rendszerében 
lévő rés lefedése. Ennek szükségessége azt 
követően fogalmazódott meg, hogy a meglévő 
rendszerek (szárazföldi telepítésű korai előre-
jelző radarok, valamint az Aegis ballisztikusra-
kéta-védelmi eszközökkel és SM–3 rakétákkal 
felszerelt rombolók) nem érzékelték az észak-
koreai műhold árpilisi fellövési kísérletét.

Tokió folytatja az ország első hadiipa-
ri exportját jelentő üzlet előkészítését. A 
ShinMaywa Industries az US–2 típusú kutató-
mentő hidroplánt szeretné eladni Indonéziának 
és Indiának.

Délkelet-Ázsia

A délkelet-ázsiai országok egymás közötti vi-
szonyait a Dél-kínai-tenger egyes szigeteivel 
kapcsolatos területi viták erősen megmér-
gezték. Emiatt egy ideig fennállt annak a ve-
szélye, hogy az ASEAN két, kínai és amerikai 
csoportra szakad. A Fülöp-szigetek többéves 
visszafogott kapcsolattartás után egyértelmű-
en felsorakozott az USA mögé. A gazdasági 
megállapodások mellett Manila engedélyezte, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok fegyveres 
erői előretolt készenléti bázist létesítsenek 
Subic Bay kikötőjében, amely az 1990-es évek 
elejéig Washington legnagyobb külföldi hadi-
tengerészeti létesítménye volt.

Kiegyensúlyozott költségvetéssel és egy 
Kínával kialakult kisebb tengeri konfrontáci-
óval a háta mögött Aquino elnök beszerzési 
hullámot indított el. A listán – egyelőre – dél-
koreai KAI T–50 kiképző repülőgépek, olasz 
fregattok és haditengerészeti helikopterek, 
francia könnyű harci helikopterek, többfelada-
tú partraszállító hajók és amerikai M777 tarac-
kok szerepelnek.

Több ország az el nem kötelezettséget vá-
lasztotta. Ebbe a csoportba tartozik Thaiföld és 
Indonézia is. Bangkok 2012-ben jelentős össze-
get költött nemzetvédelemre. Olyan eszközöket 
rendelt meg, illetve kapott, mint pl. amerikai 
(UH–60M Black Hawk), európai (Eurocopter 
EC725, AS500 Fennec, AgustaWestland 
AW139) és orosz (Mi–17V5) helikopterek. 
Thaiföld jelentős, 1 Mrd USD összegű tendert 
is meghirdetett fregattok beszerzésére (a ten-
der elnyerésére leginkább Németország és 
Dél-Korea esélyes). A politikai vezetés 49 millió 
USD-nak megfelelő összeget hagyott jóvá a 
DTi–1G típusú, kínai technológiára épülő irányí-
tott rakéta-sorozatvető kifejlesztésére.

Indonézia is több, pontosabban kínai és 
nyugati forrásból kívánja beszerezni fegyvere-
it. 2012-ben Leopard 2 harckocsikat vásárolt, 
egy kínai céggel szerződést kötött parti felde-
rítőradarok vásárlásáról, nem sokkal azt köve-
tően, hogy szolgálatba állították a Washington 
által leszállított hasonló rendszert. Jakarta fel-
tehetően a korábban ellene bevezetett nyugati 
fegyverembargó kellemetlen tapasztalatai mi-
att kényszerül ilyen lépésre, bár egyes elem-
zők megjegyzik, hogy a stratégiai elhelyezke-
dése miatt sajátos országnak mindig nyitva 
kell hagynia a választás lehetőségét.

Ausztrália 

Ausztrália vegyes évet zárt. Az amerikai–
ausztrál stratégiai kapcsolatok továbbra 

is barátiak. Januárban bejelentették, hogy 
amerikai tengerészgyalogos erők partraszál-
lási gyakorlatot hajtanak végre Darwinban. 
Novemberben Panetta amerikai védelmi mi-
niszter Canberrába látogatott, ahol arról szá-
molt be, hogy az amerikai légierő gyakrabban 
fog igénybe venni ausztráliai bázisokat, és egy 
C-hullámsávú radart telepítenek az országba 
az ázsiai műholdfellövések megfi gyelése cél-
jából.

A beszerzések terén Ausztrália nem tudhat 
maga mögött könnyű évet. A kormány az elkö-
vetkező négy évben 5,4 milliárd ausztrál dollár-
ral (5,5 Mrd USD) csökkenti a katonai költség-
vetést, amelyből közel 1 Mrd ausztrál dollárt 
lehet megtakarítani 2012–2013-ban, hogy az 
állami költségvetés többlettel zárhasson. A 
Canberra-osztályú, helikopterek fogadásá-
ra alkalmas dokkhajókat a Navantia spanyol 
cég feltehetően időben leszállítja. Terveket 
dolgoztak ki az F/A–18 Super Hornet repülő-
gépek EA–18G Growler konfi gurációra történő 
átalakítására, de több programmal is gondok 
voltak. Ezek egyike a brit fl ottától átvett, heli-
kopterek fogadására alkalmas korábbi dokk-
hajó (Choules), amelyet azért vásároltak, hogy 
a két Canberra-osztályú hajó hadrendbe állí-
tásáig szolgáljon, de meghajtórendszere meg-
hibásodott, ezért a hajót 2013-ban kivonják a 
szolgálatból.

Augusztusban egy parlamenti jelentés szi-
gorúan bírálta a Védelmi Minisztérium által a 
projektmenedzselésben alkalmazott módsze-
reket. A jelentés szerint a követett módszerek 
ellentétesek az előírásokkal, a felelősségek 
meghatározása pedig nem egyértelmű vagy 
hiányos, a megtámadhatóság fontosságának 
megértése alacsony szintű, a gondolkodás-
mód pedig olyan, hogy egyszerűen nem tudja, 
illetve nem hajlandó felfogni a „független ta-
nácsadás” fogalmának jelentését.

Haditengerészeti fegyverek beszerzése

Az utóbbi években az ázsiai–csendes-óceáni 
térségben majd minden szakmai cikk a ten-
geralattjárókról szólt. 2012 ezen a téren kivételt 
képezett. Természetesen a tenger alatti hadvi-
seléssel kapcsolatosan is jelentek meg az év 
során tudósítások, mint például a dél-koreai 
Daewoo sikeréről, amely 3 db DSME 209 típu-
sú tengeralattjárót adott el Indonéziának, vagy 
a Vietnam részére gyártott  Project 636, illetve 
az indiai Scorpene típusú tengeralattjáróval 
kapcsolatos új fejleményekről és más progra-
mokról.

Sok minden más is történt a haditengeré-
szeti erőknél. A legtöbb hír Kínával kapcsolat-
ban jelent meg. Az orosz Varjag4 repülőgép-
hordozót eredetileg úszó kaszinóvá történő 
átalakítás céljából vásárolták meg 2001-ben, 
de szeptemberben egy nagy volumenű átala-
kítás és korszerűsítés után átadták a fl ottának. 
A kínai haditengerészetnél további két jelentős 
program fut. Az egyik a Type 156 korvettek 
gyors ütemű, két üzemben történő párhuza-
mos gyártása. Ez a gyártási módszer ellent-
mond a hagyományosnak, amely szerint ké-
szítsünk valamiből keveset, próbáljuk ki, majd 
vagy hagyjuk abba a gyártást, vagy szükség 
esetén változtassunk a technológián.

A kínai módszer szokatlan, de az első soro-
zatban gyártandó hét vagy több hajó csepp a 
tengerben ahhoz képest, amit a kínaiak a kö-
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vetkező évekre terveznek. A légvédelmi rom-
bolóknál inkább a hagyományosnak mondha-
tó módszert követik, négy további Type 052C 
egységet gyártanak a 2004–2005-ben szol-
gálatba állított két hajó képességeinek kiegé-
szítése céljából. Az első, korszerűsített Type 
052D hajót augusztusban vízre bocsátották, 
várhatóan több hasonló hajó épül majd.

A másik program a feleslegessé vált kínai 
hadianyagok átadása baráti országok számá-
ra. Ezt a módszert korábban a nyugati orszá-
gok haditengerészetei is alkalmazták, viszont 
Kína új építésű, olcsóbb járőrhajókat, korvet-
teket és fregattokat kínál potenciális vásárlói 
számára. 

A térség országainak haditengerészeti 
képességei növekedtek. Új, külföldi terve-
zésű tengeri és partvédelmi hajók építését 
fejezték be Bangladesben, Pakisztánban és 
Vietnamban. Indonézia saját fejlesztésű KCR–
40 típusú rakétanaszádját egy nagyobb mére-
tű változat, a KCR–60 követi, mindkettő kínai 
eszközökkel lesz felszerelve.

Indonézia és Malajzia eddigi legbonyolul-
tabb hadihajó-építési programjába kezdett. 
Az egyik indonéz hajógyár a holland Damen 
Schelde Naval Shipbuilding vállalat licence 
alapján SIGMA korvetteket épít, míg Malajzia 
ugyanennek a holland gyárnak a Gowind típu-
sú korvettjét fogja gyártani.

Szárazföldi fegyverek beszerzése

Míg a nyugat-európai fegyveres erők nehéz 
páncélozott erőit folyamatosan leépítik, az 
ázsiai–csendes-óceáni térségben a fegy-
vereladások volumene 2012-ben is jelentős 
volt. Természetesen a legnagyobb vásárló 
Kína volt, 6 Mrd USD összegű beszerzéssel. 
Pekinget India követte 3,1 Mrd USD-ral, majd 
körülbelül azonos értékkel Dél-Korea, Japán 
és Pakisztán következik.

A legnagyobb, egyben a legmeglepőbb 
beszerzést Indonézia kezdeményezte azzal, 
hogy feleslegessé vált Leopard 2 típusú harc-
kocsikat kívánt vásárolni Németországtól vagy 
Hollandiától. Az Indonézia negatív emberi jogi 
politikája elleni európai tüntetések még tovább 
erősítették a hatékony harcjárművek vásárlása 
miatt kialakult regionális aggodalmakat. Ennek 
ellenére 2012 végén, sajtóhírek szerint, már el-
kezdődött 106 db Leopard 2 harckocsi és 50 
db Marder 1A3 gyalogsági harcjármű leszállí-
tása Németországból.

Ezeknek a harcjárműveknek az átadása 
felveti a kérdést: vajon Indonézia trópusi klí-
mája, hegyvidékes domborzatú szigetvilága 
alkalmas-e ezeknek a járműveknek az üzemel-
tetésére, mert a hatékony logisztikai támoga-
tás mellett a szokásosnál több mentő járműre 
is szükség lesz. Az év során sokszor felröp-
pent a hír, amely szerint Malajzia T–90S típusú 
harckocsikat vesz Oroszországtól, de a hír va-
lódiságát megkérdőjelezi a Lengyelországtól 
nemrég beszerzett Bumar PT–91M típusú 
harckocsik fi atal „életkora”, bár ezeket az esz-
közöket a malajziai fegyveres erők erős kriti-
kákkal illették.

Több páncélos harcjármű fejlesztése folyik 
a régióban. A japán TK–X ultrakönnyű harcko-
csiból 13 darabot állítottak szolgálatba janu-
árban, a dél-koreai K2 típusú harckocsi prog-
ramja jól halad, 2013-ban már sor kerülhet az 
eszköz rendszeresítésére is. Kína harckocsi-

parkja mind minőségi, mind mennyiségi tekin-
tetben fejlődik, folytatódik a ZTZ–99A2 típus 
gyártása. A harcjármű továbbfejlesztett reaktív 
páncélzattal, módosított hátsó páncéltesttel, 
új parancsnoki optikai célzó- és tűzvezető be-
rendezéssel, valamint szoftverrel rendelkezik. 
A harckocsit az orosz Arena berendezéshez 
hasonló aktív védelmi rendszerrel is ellátták.

A légierő fegyverzetbeszerzése

Az év során Indiában és Japánban fontos be-
szerzésekben hirdettek tendernyerteseket. Ez 
a tény is azt jelzi, hogy Ázsia és Japán a gyár-
tók számára az elkövetkező években is fontos 
piac marad.

Januárban a Rafale került ki győztesen a 
vadászbombázók beszerzésére kiírt indiai 
versenytárgyalásból. Japán F–4EJ Phantom 
repülőgépeit F–35A típusúakkal váltja fel. 
Áprilisban négy F–35A gépre adtak végleges 
megrendelést, további 38 darabra pedig op-
ciót jelentettek be, összesen 10 Mrd USD ér-
tékben.

Dél-Koreában sikeresen halad az 5,3 Mrd 
USD összegű költségvetéssel tervezett K–FX 
program, amely 60 db repülőgép sárkányának 
és hajtóművének a gyártását foglalja magá-
ban. A pályázók: a Lockheed Martin F–35, a 
Boeing F–15E Silent Eagle és az Eurofi ghter 
Typhoon típusú repülőgépe. Az eredményhir-
detést 2013-ra halasztották a versenytárgya-
lási dokumentációk késői kiadása, illetve az 
elnökválasztás miatt.

Kína már 2011-ben bemutatta a Chengdu 
J–20 típusú ötödik generációs harci repülő-
gépét, de Peking egy újabb kisebb szenzáció-
val is kirukkolt a Shenyang Aircraft Corporation 
új repülőgépe, a Project 310 Shen Fei szeptem-
beri bemutatásával, amelyet a már korábban 
is alkalmazott módszerrel az amerikai védelmi 
miniszter látogatásának idejére időzítettek. Az 
F–22, illetve F–35 gépekre hasonlító J–31 típu-
sú repülőgép első felszállására október végén 
került sor. 

A fejlett harci repülőgépek fejlesztése 
nagyban befolyásolja Kína potenciális ellenfe-
leinek a beszerzési politikáját. Japán elsősor-
ban ilyen okok miatt döntött az F–35 típus be-
szerzése mellett, annak magas ára és ismert 
problémái ellenére.

India jelentős anyagi hozzájárulással vesz 
részt a Szuhoj PAK–FA ötödik generációs 
vadászbombázója fejlesztésében és más 
többnemzeti programokban. Továbbra is nagy 
értékben vásárol fegyvereket hagyományos 
szállítójától, Oroszországtól. Az év során ame-
rikai gyártók is jelentős sikereket értek el az 
indiai piacon, ahol érzékelhetően bizonyos di-
verzifi kációs folyamat indult meg a beszerzés 
terén. Az amerikaiakkal C–130J és C–17 szállí-
tó, valamint P–8I típusú haditengerészeti felde-
rítő repülőgépek eladásáról egyeztek meg. A 
Boeing AH–64D nyerte az 1,4 Mrd USD össze-
gű, 22 harci helikopterre kiírt tendert a Mi–28N 
ellenében. Októberben bejelentették, hogy a 
CH–47F alacsonyabb árával nyert versenyt 
az orosz Mi–26T2 ellenében a 15 db nehéz 
szállítóhelikopter beszerzésére kiírt tenderen. 
Ha ezeknek az eszközöknek a teljes élettar-
tamuk alatt biztosítva lesz a szervizelésük és 
alkatrész-utánpótlásuk (az orosz eredetű ha-
ditechnikával rendszeresen jelentkeztek ilyen 
gondok), akkor akár már rövidebb távon is sor 

kerülhet tengeralattjárók elleni harci eszközök 
és könnyű helikopterek beszerzésére is ame-
rikai forrásból.

Európai vállalatok is megjelentek verseny-
társként az oroszokkal szemben, pedig szá-
mukra India sokáig garantált piacnak minősült. 
Újdelhi az Airbus A330 légi utántöltő repülőgé-
pet választotta az orosz Iljusin Il–78MK típusú 
hasonló rendeltetésű repülőgép ellenében.

KÖZEL-KELET, AFRIKA 

Az arab tavasz sokszor egymásnak ellentmon-
dó követelései, a terrorizmus elleni küzdelem 
és a síita–szunnita megosztás kölcsönhatása 
miatt nehéz megjósolni a Közel-Keleten és 
Afrikában bekövetkező eseményeket. Jelenleg 
a szíriai háború és a holtpontra jutott iráni nuk-
leáris program tűnik a legfőbb problémának.

Szíria példája azt mutatja, hogy a Közel-
Keleten és Afrikában 2012-ben felerősödtek a 
politikai zavargások és a fegyveres konfl iktu-
sok. Még ha Aszad elnök külföldre is menekül-
ne, rengeteg fegyver maradna az országban 
a számos fegyveres csoport birtokában, aho-
gyan az Líbiában is történt az elmúlt évi konf-
liktust követően. Etnikai és vallási megosztott-
ságával Szíria valószínűleg a régió befolyásért 
küzdő erőinek és ideológiáinak küzdőterévé 
válik. Ez elősegítheti az al-Kaida és a vele 
szimpatizáló, az amerikai csapatok kivonulá-
sa után visszaszivárgott csoportok fokozatos 
erősödését.

Izrael Iránt a nukleáris létesítményei ellen 
rövidesen bekövetkező támadással fenyege-
ti. Az akció a Perzsa-öbölben egy szélesebb 
konfl iktussá eszkalálódhat, amely kiterjedne 
Izrael és Irán palesztin és libanoni szövetsé-
geseire is.

Az arab tavasz

2012-ben az arab tavasz felkeléseiben érintett 
észak-afrikai országok helyzete különböző 
módon alakult. A legnagyobb fejlődést Tunézia 
érte el az Ennahda mérsékelten iszlamista párt 
vezetésével, amely a 2011. évi választáson 
nagyarányú győzelmet aratott. Az ország to-
vábbra is jelentős szociális és gazdasági kihí-
vásokkal néz szembe.

Egyiptomban az átmenet sokkal göröngyö-
sebb volt. Miután Mubarak 2011 februárjában 
lemondott az elnöki posztról, a „régi gárda” 
folytatta az ország irányítását a Fegyveres 
Erők Legfelső Tanácsa létrehozásával. Ez a 
módszer átmenetinek indult, amíg választá-
sokat tartanak és megegyezés születik az új 
alkotmányról, a Tanács azonban egyre job-
ban kezdett hasonlítani egy katonai juntához. 
Januárban feloszlatta az újjáválasztott alkot-
mányozó gyűlést, miután abban a legtöbb 
helyet a Muzulmán Testvériség szerezte meg. 
Amikor júniusban a Muzulmán Testvériség je-
löltjét, Mohamed Murszit választották elnök-
nek, a Tanács bejelentette, hogy az alkotmányt 
civil kontroll nélkül fogják megszövegezni.

Murszival mint második számú jelölttel 
szemben nagy volt az intézményi ellenállás, 
ennek ellenére azonnal elkezdte hatalma ki-
építését. Visszaállította az alkotmányozó gyű-
lést és előnyt kovácsolt abból, hogy militánsok 
katonákat támadtak meg a Sínai-félszigeten; 
tábornokokat és felső szintű vezetőket váltott 
le. Novemberben Murszi közreműködésével a 
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Gázai-övezetben tűzszünet jött létre Izrael és 
a palesztin milicisták között. Rendeletet adott 
ki, amelyben széles körű hatalommal ruházta 
fel önmagát. Ez a lépése a liberális ellenzék 
részéről tüntetéseket váltott ki. Feltehetően 
súlyos politikai feszültség alakul majd ki az új 
alkotmányról 2013-ban tervezett referendum 
kapcsán. 

A jemeni átmenet viszont meglepően nyu-
godtan ment végbe. Külföldi szövetségesei 
nyomására Száleh elnök 2012 februárjában 
végül nyugdíjba vonult. A rákövetkező válasz-
táson egyetlen jelöltként a hosszabb ideje 
alelnök Manszur Hádi indult, akit a frakciók 
többsége kompromisszumos megoldásként 
elfogadott. Néhány óvatos lépést tett a had-
sereg megreformálása és egy egységesebb 
haderő kialakítása érdekében. Az átalakítási 
folyamatot kihasználva csökkentette Száleh 
rokonainak és támogatóinak a befolyását. A 
lázadásoktól való félelem miatt az ellenzék te-
vékenységét jelentősen korlátozták.

Líbiában közvetlen külföldi beavatkozást 
igényelt Kadhafi  eltávolítása. Lehetséges, 
hogy a lázadóknak sikerült volna Kadhafi t kül-
földi katonai akció nélkül is megbuktatniuk, 
de a NATO „Unifi ed Protector” művelete siet-
tette a folyamatot. Az akciót a légierő sikeres 
alkalmazásának bizonyítékaként könyvelték 
el. Egy évvel Kadhafi  halála után Líbia még 
mindig kaotikus ország, ahol a hatalom külön-
böző militáns csoportok kezében van. Közülük 
többet az új nemzeti fegyveres és biztonsági 
erőkbe integráltak, ez azonban legtöbb eset-
ben csak azt jelenti, hogy ezek a csoportok 
állami fi zetést kapnak.

Juszuf Mangus, az új főparancsnok tett 
már lépéseket egy új hadsereg megteremté-
se érdekében, pl. amikor néhány milícia pa-
rancsnoka helyére saját kádereit állította. Ez a 
folyamat akár évekig is eltarthat. Líbia olajjö-
vedelme központosító erőnek számít, de leg-
rosszabb esetben az ebből származó pénzen 
a rivalizáló politikai-katonai frakciók fognak 
osztozni.

Líbia megoldatlan gondjai csalódást okoz-
hatnak azoknak, akik abban bíznak, hogy egy 
gyors újrafegyverkezés haszonélvezői lehet-
nek. Bármilyen ésszerű védelempolitika célja 
csak az lehet, hogy létrehozzon egy lojális 
és mozgékony biztonsági erőt, amelyet ered-
ményesen lehet alkalmazni a fegyveres cso-
portok ellen. A hangsúly következésképpen 
a kiképzésen, a harcászati szállítóképesség 
megteremtésén és könnyű vadászbombázók 
vásárlásán, nem pedig nagy teljesítményű 
többfeladatú repülőgépek, rakéták és hadiha-
jók beszerzésén lenne.

A szíriai Aszad-család is eltökélt abban, 
hogy keményen lépjen fel a hatalma ellen lá-
zadókkal szemben, ahogyan azt Kadhafi  is 
tette. Sok nyugati vezető úgy gondolta, hogy 
Aszad már az év elején megbukik, de a rezsim 
bebizonyította elszántságát, és számos olyan 
előnnyel rendelkezik, amelyet Kadhafi  nem 
élvezhetett. Irán Szíria erős külföldi szövetsé-
gese, ahonnan fegyvert, pénzt, szakértőket 
és felszerelést kap. Eközben Oroszország – 
amely kifogásolta az ENSZ BT határozatának 
„félreértelmezését” Kadhafi  hatalomból történt 
eltávolításának elősegítésében – diplomáciai 
ernyőt biztosít Szíriának az ENSZ BT-ben.

Oroszországot az Aszad-rezsim támoga-

tásával vádolják, a nyugati hatalmak viszont 
kevésbé lelkesen támogatnának egy katonai 
intervenciót, mint azt Líbia esetében tették. 
Szíriának nem csak fejlettebb a légvédelmi 
rendszere, ezt a februárban lelőtt török felde-
rítő repülőgép példája is bizonyítja, de vegyi 
fegyverei és ballisztikus rakétái révén hiteles 
elrettentő erővel is rendelkezik. Szíria felett 
bármilyen repüléstilalmi zóna kialakítása a lí-
biainál sokkal bonyolultabb és költségesebb 
lenne. Erős külföldi beavatkozás hiányában a 
szíriai háború könyörtelenül folytatódhat.

2012 végén úgy tűnt, hogy a lázadók fö-
lénybe kerülnek, de attól még messze vannak, 
hogy harctéren legyőzzék a hadsereget. Az 
Aszad-család semmi jelét nem mutatja, hogy 
csendben hajlandó lenne külföldre távozni, a 
konfl iktus 2013-ban, sőt azon túl is folytatód-
hat.

Ha a kormányerők továbbra is kénytelenek 
területet feladni, akkor a kormány erődjének 
is tekinthető nyugati hegyvidékre vonulná-
nak vissza, az ország többi részét pedig az 
utóbbi időben gomba módra elszaporodott 
milíciák ellenőriznék. A lázadók egyesítésére 
tett korábbi sikertelen kísérletek után novem-
berben Dohában egy ígéretes ellenzéki koalí-
ció alakult. Ahogyan az előre látható volt, az 
ellenzéket a keményvonalas iszlamisták nem 
ismerik el. Ha a rezsim gyorsan összeomlana, 
akkor az ellenzéki koalíció a líbiai forgatókönyv 
szerint folytatná a harcot, hogy kormányt ala-
kíthasson, amely képes a rend helyreállításá-
ra, a közrend megteremtésére és a fegyverek 
begyűjtésére, mert már eddig is nagyon sok 
fegyver került illetéktelen kezekbe, és ez a fo-
lyamat még nem állt le.

Szíriában a jelentősebb kurd pártok szerez-
ték meg az ellenőrzést az északkeleti területek 
felett, és érzékelhetően eltökéltek az autonó-
mia biztosítására azáltal, hogy a konfl iktusban 
semlegesek maradnak. A jelenleg erős iraki 
kurdok támogatják őket, így megjósolható egy 
kurd állam de facto létrejötte Észak-Irak és 
Szíria területén, bár egy ilyen helyzet kialaku-
lását Ankara, Bagdad és Teherán is ellenezné.

Terrorizmus elleni háború 

A terrorizmus elleni háború (vagy küzdelem a 
radikális szunnita iszlamisták visszaszorításá-
ért, akik erőszakkal szeretnék elérni egy több 
országon áthúzódó kalifátus visszaállítását) 
bizonyos területeken eredményes volt, de 
2012-ben jelentős kudarcokra is sor került.

Al-Zawahiri, az al-Kaida vezetője azt állítja, 
hogy az arab tavasz és az amerikai csapatok 
Irakból és Afganisztánból történő kivonása 
mozgalmuk stratégiájának sikerét fémjelzi. 
Azzal érvel, hogy a 2001. szeptember 11-i 
támadások olyan háborúba rángatták bele 
Amerikát, amely jelentősen legyengítette ké-
pességeit, ezáltal pedig nem tudja megvédeni 
az arab védenceit a bukástól, illetve nem tudja 
megakadályozni, hogy iszlamista pártok kerül-
jenek hatalomra. Ezzel szemben Tunéziában, 
Egyiptomban és más országban megtartott 
választásokon az iszlamisták törtek előre, akik 
mégis elutasítják az al-Kaida erőszakos mód-
szereit és radikális, demokráciaellenes ideoló-
giáját. A viszonylagosan mérsékeltek elutasít-
ják a tálib típusú vallási diktatúrát, és példának 
Törökország jelenleg uralmon lévő pártjára, az 
AKP-ra (Igazság és Fejlődés Pártja) tekinte-

nek, amely iszlám kötődése ellenére megbé-
kélt a modern világgal. 

Jemenben a korábban a nemzetek fölöt-
ti dzsihád (szent háború) mozgalom emel-
kedő sztárjaként ismert „Al-Kaida az Arab 
Félszigeten (AQAP)” párt Száleh elnök le-
mondása után jelentős vereséget szenvedett, 
miután a hadsereg megdöntötte a 2011-es 
zavargások idején a déli régióban alapított és 
éppen szárnyait bontogató saría (iszlám tör-
vénykezésen alapuló) államot. Ez eloszlatta 
azt az illúziót, hogy a párt, illetve a mozgalom 
azt az iszlám próféciát teljesíti, amely szerint 
Aden és Abiyan5 térségében egy 12 000 fős 
mudzsahed hadsereget kell szervezni, amely-
lyel Jeruzsálembe lehet vonulni.

Szomáliában az Afrikai Unió Szomáliai 
Missziója (AMISOM) jelentős eredményeket ért 
el az al-Kaida befolyása alatt álló al-Shabab 
milícia elleni küzdelemben. Az AMISOM az al-
Shababot 2011-ben kiűzte Mogadishuból, majd 
az ugandai és a burundi kontingensek ambici-
ózus tervet dolgoztak ki, hogy megteremtsék a 
katonai jelenlétet Szomália déli és középső ré-
szeiben. Ezt követően a Dél-Szomáliába 2011 
októberében betört kenyai erőket integrálták 
az AMISOM-ba, így Nairobi nem teljesen saját 
forrásból fi nanszírozza az ország első külföldön 
végzett katonai műveletét. A kenyaiak lassan ju-
tottak előre a dél-szomáliai burkolatlan utakon, 
végül szeptemberben elfoglalták Kismayo fon-
tos kikötőjét, megfosztva ezzel az al-Shababot 
bevételi forrásaitól.

Az események másutt erőszakosabban 
folytak. A káoszt kihasználva Líbiában egy 
kisebb radikális csoport léphetett a nyilvános-
ság elé szeptember 11-én, amikor fegyveresei 
megtámadták az Amerikai Egyesült Államok 
bengázi konzulátusát. Stevens nagykövetet és 
a misszió három tagját megölték a konfl iktus-
ban, amely jelentős politikai vitákat kavart az 
USA-ban.

A líbiai konfl iktus számos következmény-
nyel járt Észak-Maliban, ahol a lázadó felkelők 
fegyverhez jutottak, majd a tuareg harcosok 
dél felé vonultak. Januártól az al-Kaida az 
Iszlám Magreb-térségben (AQIM – Al-Qaeda 
in the Islamic Maghreb) terrorista szervezet 
által támogatott tuareg szeparatisták és egy 
helyi iszlamista csoport katonai bázisokat 
foglalt el és zavargásokat keltett a fontosabb 
helyőrségekben. Az északi kudarcok miatt 
kiábrándult fi atal tisztek egy csoportja márci-
usban spontán katonai puccsot hajtott végre 
Bamakóban. A kialakult helyzet miatt északon 
a front összeomlott, emiatt az északi városok a 
lázadók kezére kerültek. A laza lázadó szövet-
ség hamarosan felbomlott és az iszlamisták 
kiűzték a szeparatistákat. Gyakorlatilag egy 
új dzsihádista enklávé jött létre a Szaharában, 
hasonló azokhoz, amelyeket Jemenben és 
Szomáliában szétzúztak. Tervek készül-
nek egy nemzetközi katonai beavatkozásra, 
amelyről a cikk az Afrikai beavatkozások feje-
zetben számol be.

A nigériai haderő már hosszabb ideje 
harccal próbálja felszámolni az erőszakot a 
főképpen muszlimok lakta északi területeken. 
A vérontásokért a Boko Haramként ismert 
iszlamista csoportot teszik felelőssé, bár nem 
ismert, hogy az események mennyire írhatók 
a lázadók számlájára, vagy az összecsapások 
esetleg belső hatalmi harc részét képezik. A 
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Boko Haram feltehetően több frakcióból áll, és 
közülük több is kapcsolatot tart az AQIM-mal. 
Szerintük a vérontásokért a politikusok által 
felbérelt zsoldosok a felelősek. Ezt a feltevést 
a hadsereg is erősítette, amikor októberben 
bejelentette, hogy letartóztatta a Boko Haram 
egyik vezetőjét egy „hivatalban lévő” szenátor 
lakásában.

Az amerikai erők kivonását követően az 
erőszak Irakban is fokozatosan nőtt. Az újjá-
építésért felelős amerikai főfelügyelő egy ok-
tóberi jelentésében a következőket írta: „Az 
országban az utóbbi negyedévben az erő-
szakos események az elmúlt két évhez viszo-
nyítva nagyon elszaporodtak. Nincs megfelelő 
eszköz a terroristák kommunikációjának lehall-
gatására, a kormány felderítő szolgálatainak 
munkája nincs összehangolva, a bűnüldözés 
hatékonysága alacsony. Emiatt a biztonsági 
erők szemet hunynak az al-Kaidához tartozó 
lázadó felkelők számos akciója fölött”. Irakban 
az erőszak annak ellenére növekszik, hogy 
egyes állítások szerint számos dzsihádista 
Szíriába tette át székhelyét. Ott egy magát 
al-Nusra Frontnak nevező, az al-Kaida szíriai 
ágának tartott csoport működik. Januárban 
jelentették be létrejöttét, és több támadás, 
köztük öngyilkos merényletek végrehajtását 
vállalta magára.

Szíriában a dzsihádisták viszonylag gyenge 
erőt képviselnek, de attól lehet tartani, hogy a 
káosz búvóhelyet biztosít majd számukra, va-
lamint hozzájuthatnak a kirabolt katonai létesít-
ményekből eltulajdonított fegyverekhez. Olyan 
fegyverek is megjelentek a terroristák fegyver-
tárában, mint a vállról indítható kézi légvédelmi 
rakéták, amelyekkel terrortámadásokat lehet 
végrehajtani polgári repülőgépek ellen.

A dzsihádisták jelenléte erősíti a szíriai re-
zsimnek azt az állítását, amely szerint ők a 
terroristák ellen harcolnak, akik egy kemény-
vonalas iszlám államot kívánnak alapítani, és 
ezért nyújtanak segítséget a vallási kisebb-
ségeknek céljaik eléréséhez. A dzsihádisták 
nem kívánt megerősödése miatt több ország 
fontolgatja, hogy érdemes-e támogatni a láza-
dókat vagy sem. 

Afrikai beavatkozások

Az Afrikai Unió AMISOM-missziója egyre in-
kább modellként szolgálhat az afrikai konfl ik-
tusok megoldására. A képlet gyakorlatilag az, 
hogy a katonai beavatkozáshoz afrikai orszá-
gok adják a katonákat, a nyugati országok a 
pénzt, míg az ENSZ BT biztosítja a nemzetközi 
jogi kereteket.

A misszió 2007-ben kezdődött egy kisebb 
békefenntartó erővel Mogadishuban, amely-
nek feladata a szomáliai átmeneti kormány 
támogatása volt. Etiópia 2009-ben kivonult 
Szomáliából, így lényegbevágóvá vált az al-
Shabab militáns csoport elleni fellépés, ne-
hogy megszerezhesse a teljes ellenőrzést a 
főváros fölött. 

2011-re az AMISOM egy kellőképpen fel-
fegyverzett békekikényszerítő misszióvá vált, 
átvette a kezdeményezést és kiűzte az al-
Shababot a fővárosból. Februárban az ENSZ 
BT jóváhagyott egy megnövelt, 17 731 fős 
létszámot, amelyhez elsősorban Uganda, 
Burundi és Kenya adott erőket, egyidejűleg 
területileg kiterjesztette mandátumát Szomália 
déli és középső területeire. 

A többnemzeti misszió sikere alapján – 
különösen a fő erőket adó Ugandában – egy 
olyan elgondolás látott napvilágot, hogy 
hozzanak létre szeptemberben egy másik, 
ugyancsak az Afrikai Unió égisze alatt mű-
ködő missziót a Joseph Kony vezette Isten 
Ellenálló Hadserege (LRA – Lord’s Resistance 
Army) felszámolására, amely a Közép-afrikai 
Köztársaságban, a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban (KDK) és Dél-Szudánban 
működik. Uganda javaslatot tett egy további 
misszió létrehozására is, amelynek feladata a 
rend helyreállítása lenne a KDK-ban, ahol az év 
elején egy újabb lázadás tört ki. A MONUSCO6 
nem képes a lázadók előretörését megállítani 
a fontosnak minősülő, a KDK keleti térségében 
fekvő Goma város körzetében, ami egy újabb, 
harci erőket igénylő afrikai beavatkozás szük-
ségességét veti fel.

ENSZ-szakértők jelentése szerint Ruanda 
és Uganda segíti a kongói lázadókat. A leg-
több elemző egyetért ezzel a feltételezéssel, 
ugyanis mindkét ország sokat nyerhetne, ha 
részt kaphatna Kongó hatalmas természe-
ti erőforrásainak kiaknázásából. A szakértői 
jelentésben megfogalmazottak azt követően 
láttak napvilágot, hogy egyes állítások szerint 
ugandai helikopterek segítették az elefánt-
agyar begyűjtését a KDK Garamba Nemzeti 
Parkjában.

Mindkét ország élesen visszautasította 
a vádakat, hogy beavatkoznak a KDK bel-
ügyeibe. Kampala azzal fenyegetőzött, hogy 
visszavonja erőit az AMISOM-ból. Uganda 
csapatfelajánlásának esetleges csökkentése 
aggodalmakat váltott ki, mert ezzel az ország 
zsarolhatná a nemzetközi közösséget, hogy 
erősebb regionális pozíciót szerezhessen.

Folyamatban van egy másik nemzetközi ka-
tonai beavatkozás tervezése7, hogy kiszorítsák 
az Észak-Mali ellenőrzését átvett iszlám koalí-
ciót. A terv értelmében szerepet kapna a mali 
hadsereg megmaradt része, amely 2013 elején 
átképzésen venne részt, majd a Nyugat-afrikai 
Államok Gazdasági Közössége8 (ECOWAS – 
Economic Community of West African States) 
3300 katonájával együtt indulna az offenzíva. 
Az ECOWAS közreműködése azt jelenti, hogy 
Nigéria lenne a vezető nemzet. A francia nem-
zetvédelmi miniszter, a misszió egyik legfőbb 
támogatója szerint európai katonai részvétel 
nélkül folyna az akció, amihez az európai ál-
lamok csak kiképzési segítséget és hírszerzési 
támogatást nyújtanának.

Kételyek is megfogalmazódtak a misszió-
val kapcsolatban, amelynek során Mali gyen-
gén felszerelt erőinek több száz kilométert kel-
lene előrenyomulniuk sivatagi terepen. Miután 
november végén a misszió tervét az ENSZ BT 
elé terjesztették, Ban Ki Mun főtitkár megje-
gyezte: „Lényeges kérdés, hogy a tervezett 
erőt hogyan fogják irányítani, fenntartani, ki-
képezni és felszerelni, de ma még a pénzügyi 
kérdések is megválaszolatlanok”.

A szekták megosztása

A dzsihád jellegű harcok Szíriában és Irakban, 
legalábbis időlegesen, elterelték az al-Kaida 
fi gyelmét a nyugati országokban végrehajtan-
dó támadásokról. Ehelyett egyre inkább fő el-
lenségnek Iránt és annak arab szövetségeseit 
tekintik, akiknek zöme síita, s akiket a kemény-
vonalas szunniták többsége eretneknek tart.

Ez a kérdés egy szélesebb hatalmi harc 
része, ami a síiták által vezetett Irán és a szun-
nita arab államok között folyik. A perzsa–arab 
és a síita–szunnita rivalizálás évszázadok óta 
tart, de az utóbbi időben kiéleződött, mivel 
Irán agresszív módon igyekszik regionális be-
folyását növelni. Ebbe beletartozik a palesz-
tin és a libanoni területeken működő Izrael-
ellenes csoportok támogatása, Irán vallási és 
Nyugat-ellenes fellépésének magasztalása és 
az izraeli támadások megakadályozója sze-
repkörében való tetszelgés. Teherán mindent 
megtesz azért, hogy Irak ne erősödjön meg 
az amerikai inváziót követően; állítólag síita 
tüntetéseket támogatott Bahreinban, továbbá 
támogatja az Észak-Jement ellenőrzése alatt 
tartó, a síita ágon belül a zaidi vallási vonalat 
követő huti militáns csoportot, valamint bázisul 
használja Szudánt a Gázai-övezetbe történő 
fegyvercsempészéshez.

Instabil geopolitikai helyzete miatt Irán 
kénytelen volt elrettentő képességet kifej-
leszteni, amely jelentős fenyegetést jelent a 
Perzsa-öböl másik partján fekvő arab államok 
számára. Nagy fi gyelmet kaptak és kapnak a 
nagyobb hatótávolságú iráni ballisztikus ra-
kéták, amelyek képesek izraeli célpontokat is 
elérni. Teherán azonban a rövid hatótávolságú 
irányított rakétákból és nehéz rakétákból sok-
kal nagyobb arzenállal rendelkezik, és ezek-
kel támadni tudná arab szomszédait. Komoly 
aggodalomra ad okot, hogy Irán a Perzsa-
öbölben közlekedő tankhajók ellen indított 
támadásaival megbéníthatja a világ kőolajel-
látását. A helyzetet bonyolítja, hogy Teherán 
támogatja a régió militáns csoportjait, a birto-
kában lévő rakétaarzenált pedig csak átmene-
ti elrettentő erőnek tekinti mindaddig, amíg az 
ország atomfegyver birtokába nem jut.

Az öböl menti országok az iráni fenyege-
tésre válaszul 2012-ben több milliárd dollár ér-
tékű fejlett amerikai rakétavédelmi rendszerek 
beszerzéséről döntöttek. Katar és az Egyesült 
Arab Emirátusok a légkörbe visszatérő raké-
tafejet nagy magasságban megsemmisítő te-
rületvédelmi (THAAD – Terminal High Altitude 
Area Defense) rendszert, valamint továbbfej-
lesztett Patriot PAC–3 rakétákat vásárol; Kuvait 
a PAC–2 rendszereit PAC–3 szintre korszerűsí-
ti, emellett korszerű vadászgépeket szerez be; 
Szaúd-Arábia korszerűsítéssel meghosszab-
bítja a nagy mennyiségben rendszerben tartott 
PAC–2 rakétarendszerei élettartamát. Ezek az 
eszközök azonban nem lesznek hadra fogha-
tóak 2014 előtt, ami Irán számára támadási 
lehetőséget kínál.

A térség néhány országa eltökélt abban, 
hogy csökkentse Irán befolyását az arab vi-
lágban. Ez markánsan észlelhető az Aszad-
rezsimmel szemben álló lázadók támogatá-
sában. 

Bár Irán és az öböl menti országok rivali-
zálása geopolitikai hatalmi harcnak is tekinthe-
tő, mégis fennáll annak veszélye, hogy vallási 
szekták közötti harcra kerül sor, ha a tömegek 
megnyerése érdekében valamelyik fél beveti a 
„vallási fegyvert”.

Komoly az aggodalom amiatt, hogy 
Szíriában szunnita–síita alapon öldöklések-
re kerülhet sor, és azt ezzel a fogalommal 
rokon etnikai tisztogatás követheti, ahogyan 
az Irakban is történt néhány évvel ezelőtt. 
Libanonban is bármi bekövetkezhet, bár a 
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hosszú ideje tartó polgárháború emléke és 
a hadseregnek a szekták elleni összecsapá-
sokkal szembeni erélyes fellépése, továbbá a 
semlegesség fenntartása ma még ellenőrizhe-
tővé teszi a helyzetet.

Irán nukleáris programja 

Az izraeli–palesztin helyzet megítélése bonyo-
lult feladat. Mind Izraelnek, mind a szunnita 
arab államoknak közös érdekük Irán vissza-
szorítása, de azok nem hajlandóak együtt-
működni a zsidó állammal. Nem kívánnak 
amerikai közreműködéssel egy regionális ra-
kétavédelmi „pajzsot” kialakítani, amelybe be-
letartoznának az Izraelben telepített AN/TPY–2 
típusú nagy hatótávolságú felderítőradarok is.

Izraelt az is aggódásra készteti, hogy az 
arab tavasz után olyan kormányok alakul-
nak, amelyek a korábbiaknál nagyobb tá-
mogatást nyújtanak majd a palesztinoknak. 
Törökországban (egykor Izrael komoly szö-
vetségese) az Igazság és Fejlődés Pártja által 
vezetett kormány már az elődeinél óvatosabb 
politikát folytat a palesztin kérdésben. Az 
egyiptomi Muzulmán Testvériség viszont felte-
hetően nagyobb segítséget ad majd elvbarát-
jának, a Hamasznak a Gázai-övezetben.

A Muzulmán Testvériség valószínűleg kö-
vetni fogja a hivatalos egyiptomi politikát, azaz 
oldani próbálja az izraeli–palesztin feszültsé-
get. Erről a szándékról Murszi egyiptomi elnök 
is tanúbizonyságot tett, amikor novemberben 
közvetítésével jött létre a palesztin–izrae-
li tűzszünet. Az új egyiptomi vezetők tovább 
erősíthetik a Hamasznak iráni támogatóitól 
történő elszakadását, korlátozhatják az Iszlám 
Dzsihád palesztin terrorista szervezet erejét, 
amely jelenleg Teherán elsődleges befolyá-
sának az eszköze, és felléphetnek a Gázai-
övezetben elszaporodott keményvonalas 
szunnita csoportok ellen.

Az is lehetséges, hogy az Irán ellen fellépő 
öböl menti arab országok Izraellel azonos ol-
dalon találják magukat.

Az izraeliek a megtartott hadijátékokból, 
gyakorlatokból azt a következtetést vonták le, 
hogy az iráni válaszcsapások következményei 
elviselhetők, illetve felszámolhatók. Egy ilyen 
szimuláció során az irániak nagy hatótávolságú 
ballisztikus rakétákkal lőtték Izraelt, ezek zömét 
az Arrow rakétaelhárító rendszer megsemmisí-
tette. A gyakorlatok során a Hezbollah, Teherán 
palesztin szövetségese jelképes csapásaival 
is számoltak. A Gázai-övezet keményvonalas 
militánsai ellen végrehajtott „Cast Lead” mű-
velet9 eredményeként – igaz, csak ideiglenes 
jelleggel – csökkent a Hezbollah támadásainak 
a valószínűsége. Az Iron Dome rövid hatótá-
volságú rakétaelhárító rendszer hatékonysá-
ga beigazolódott. Az is igaz, hogy Izrael nem 
rendelkezik kellő mennyiségű ilyen eszközzel a 
Hezbollah nagy fegyverkészlete ellen.

Egy Irán ellen indítandó, céljaiban korlá-
tozott izraeli katonai akció fontos feltétele az, 
hogy Irán ne eszkalálja a konfl iktust az USA 
elleni támadással, különösen akkor, amikor 
az utóbbi segítséget nyújt az iráni balliszti-
kus rakéták elfogásához. Teherán nagy való-
színűséggel korlátozni szeretné az Iránt sújtó 
pusztítások nagyságát, áldozati szerepéből 
próbálna magának előnyöket kovácsolni, és a 
lehető leghamarabb újjáépítené nukleáris ké-
pességeit.

Több elemző szerint viszont az irániak ko-
molyan gondolják, amikor úgy nyilatkoznak, 
hogy nincs különbség Izrael és az Amerikai 
Egyesült Államok között, és ennek megfelelő-
en kívánnak adott esetben csapásokat mérni. 
Ez azt jelenti, hogy 2013-ban egy nagyobb 
háború alakulhat ki a Perzsa-öbölben, ezzel 
viszont destabilizálódna a szíriai konfl iktus, fo-
kozódna a feszültség Irakban és felerősödne a 
katonai beavatkozás Maliban. 

HADIIPAR

A nyugati országok gazdasági válsága és a 
bővülő piacok hatásai miatt 2012-ben folyta-
tódott a hadiipar átalakulása, amelynek során 
elsősorban a kínai, az európai és az észak-
amerikai gyártók igyekeznek új megoldásokat 
és módszereket keresni. A bizonytalanság el-
lenére az optimizmus meglepően magas szin-
tű maradt.

A hadiipar 2012-ben a változó világpiaci 
követelményekhez próbált alkalmazkodni az 
egész világon. A nyugati gyártók keresik a 
lehetőséget, hogy alkalmazkodjanak a beszű-
külő piacokhoz, míg az egyre erősödő keleti 
versenytársak növekvő részesedést akarnak 
birtokolni a világpiacból.

A kínai hadiipari, köztük a repülőgépipari 
cégek igyekeznek egyre nagyobb részesedést 
szerezni az USA-ban, míg az észak-amerikai 
és az európai gyártóknál egy példa nélküli 
vállalategyesülési folyamat fi gyelhető meg az 
utóbbi időben.

A nyugati világban a hadiipar 2011–2012-
ben 47 Mrd USD összegű megrendelést ka-
pott, emiatt az érintett cégek fi gyelme egyre 
inkább a szomszédos piacok felé fordult. 
Észak-Amerikát és Európát leszámítva a világ 
többi részén a hadiipari piac 38 Mrd USD-ral 
nőtt, ami azt jelenti, hogy folytatódik a piac át-
rendeződése.

A nagy piacokon jelentkező kedvezőtlen 
folyamatok ellenére 2012-ben a hadiipari piac 
bizalma nem rendült meg. A folyóiratnak a ha-
diiparról szóló egyik összefoglaló cikke szerint 
a rendelésállomány jelentős csökkenése, va-
lamint a nagyarányú leépítések és létszám-
csökkentések ellenére a hadiipar előretekint 
és keresi a kilábalás lehetőségét.

A helyzet megszilárdítása felső szinten

2011-ben több nagy hadiipari cég részekre 
szakadt. Az ITT cégből három önálló egység 
(vízügyi technológia, továbbá hadiipari és 
kereskedelmi ágazat) jött létre. A Northrop 
Grumman repülőgépgyár megszüntette 12 
éves kapcsolatát a hajógyártással, ezért a 
Huntington Ingalls Industries leányvállalat le-
vált a cégről. 

2012-ben a nagymérvű konszolidációs tö-
rekvéseket a nem katonai repülőgépek piacán 
megélénkülő kereskedelem váltotta ki, ami-
nek közvetett hatása volt a hadiiparra is. Az 
év során a United Technologies Corporation 
18,4 Mrd USD-ért felvásárolta a Goodrich 
Corporation vállalatot, és tárgyalások folynak 
a két európai óriáscég, az EADS és a BAE 
Systems egyesüléséről is. Ha ez megvalósul, 
akkor a világ legnagyobb hadiipari vállalata jön 
létre. Egyelőre azonban nehéz a három érde-
kelt ország – Franciaország, Németország és 
az Egyesült Királyság – kormányainak érdekeit 

ebben a kérdésben összehangolni. Ez a terv 
is jelzi, hogy az új helyzet kihívásaira adandó 
válaszban a hadiipar legnagyobb vállalatai mi-
lyen messzire mehetnek el.

A vállalati összevonások az 1993-as „utol-
só vacsoraként” elhíresült találkozót juttatják a 
szakértők eszébe, amikor a Pentagon vezetői 
az összegyűlt hadiipari vezetőknek azt a taná-
csot adták, hogy cégeik egyesüljenek, más-
különben eltűnnek a piacról. Amerikában nem 
várható a nagyvállalatok további egyesülése, 
ami egyébként hozzájárulhat a versenyszellem 
fenntartásához, de Európában egyelőre nem 
ez a jellemző. Ha a BAE Systems és az EADS 
tárgyalásai eredményesek lesznek, akkor 
Európában az óriáscégek versenyében egy új 
korszak kezdődhet. 

Vállalategyesítés és -felvásárlás

Összességében a vállalatok egyesítése és 
felvásárlása 2012-ben viszonylag lassan 
folyt. Leszámítva az óriáscégek (pl. az UTC 
és a Goodrich) egyesítését, e téren mind 
Európában, mind pedig Észak-Amerikában 
kevés jelentős esemény történt. 

A számítógépes biztonsággal foglalkozó 
cégeknél folytatódott a fúziós folyamat, de az 
előző évinél kisebb mértékben. A hadiipari vál-
lalatok viszont több olyan céget kebeleztek be, 
amelyek civil piacra termelnek, de velük javulhat 
a hadiipari vállalat piaci helyzete. Vannak közöt-
tük földrajzi szempontból értékesnek minősülő, 
gyorsan fejlődő cégek, továbbá pilóta nélküli 
repülőeszközöket (UAV) gyártó és elektroopti-
kai/infravörös termékeket előállító vállalatok.

Az elektrooptikai/infravörös berendezé-
sek iránti érdeklődés a jövő harctéri katonája 
felszereléséhez és az UAV-okhoz kapcsoló-
dó programokhoz köthető, de polgári célú 
felhasználásuk (például a gyógyászatban) is 
egyre szélesedik. Az UAV-ok terén a katonai 
felhasználás egyértelmű, de ezek a berende-
zések a kereskedelmi hajózástól a kőolaj- és 
földgázmezők őrzés-védelméig számos terü-
leten felhasználhatók. A számítógépes bizton-
ság egy olyan terület, amelyre a kormányzat 
és a kereskedelmi piac is megrendelő lehet.

Kínai vállalategyesítés és -felvásárlás 

2012-ben kínai cégek két jelentősebb ajánlatot 
tettek. Júliusban a kínai Superior Aviation 1,8 
Mrd USD értékű javaslatot tett a pénzügyi gon-
dokkal küszködő Hawker Beechcraft többségi 
tulajdonának megvásárlására, augusztusban 
pedig a Wanxiang Csoport kívánt többségi 
tulajdont szerezni az A123 amerikai cégben, 
amely katonai akkumulátort és elemet gyárt. 
Mindkét üzlet lassan halad előre10. Meg kell 
jegyezni, hogy ezek a kereskedelmi akciók 
csak érintőlegesen köthetők a hadiiparhoz, de 
sokat elárulnak a kínai hadiipar stratégiájáról. 
2009-től kínai csoportok 2,6 Mrd USD érték-
ben tettek vételi ajánlatokat nyugati hadiipari 
cégeknek.

A nyugati piacok Peking által is szorgalma-
zott kínai pénzügyi támogatása valószínűleg 
nem fog csökkeni. Az ilyen akciók révén a kínai 
vállalatok emelhetik hadiipari technológiájuk 
szintjét, nyugati szellemi tőkére és módszerek-
re tehetnek szert, nagyobb külföldi jövedelem-
hez juthatnak, valamint eloszlathatják a velük 
szemben kialakult bizalmatlanságot. 2013-ban 
ezen a téren bizonyára élénkülés várható.
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Európai hadiipari piacok

A nemzetvédelmi kiadások terén bevezetett 
megszorítások miatt az európai országok 
fegyverzeti piaca 2012-ben is beszűkült ma-
radt. Az utóbbi évek bizonytalansága kezd 
megszűnni, nem utolsósorban a piacokat 
alapvetően megváltoztató 2009/81/EC sz. 
európai védelmi beszerzési direktívának11 kö-
szönhetően. A direktíva kiadásának célja az 
volt, hogy megnyissa az EU hadfelszerelési pi-
acát a határokon átnyúló versenyhez, és hogy 
felszámolják a múltbeli kényelmes eladó-vevő 
kapcsolatot.

Az intézkedés egyik homályosan meg-
fogalmazott, a kereskedelemre nagy hatást 
gyakorló hatása az ellentételezésnél (offset) 
jelentkezett. Ezt a kérdést a direktíva közvet-
lenül nem tárgyalja, de annak lehetőségét 
korlátozták. Az ellentételezés hatása hamar 
megmutatkozott, amikor a piac szempontjá-
ból fontosnak számító országok ezzel kap-
csolatban visszajelzést adtak. Több ország 
– nevezetesen Csehország, az Egyesült 
Királyság, Görögország és Svédország – je-
lezte az elmúlt év során, hogy felhagy a koráb-
bi ellentételezési politikájával. Magyarország, 
Portugália és Svédország már egy évvel ko-
rábban „kapitulált”.

Míg az Egyesült Királyság és Görögország 
egyértelműsítette, hogy a jövőbeni beszerzési 
programjaikban az ellentételezés kötelezettsé-
ge nem fog szerepelni, addig Csehország és 
Magyarország ragaszkodni fog ahhoz, hogy a 
beszerzéseket a direktíva ne feltétel nélkül kor-
látozza (ilyen lehet például a titkosnak minősü-
lő vagy kormányközi megállapodás).

Az európai védelmi befektetések hatását 
valószínűleg alaposan vizsgálni fogják. Az el-
múlt tíz évben az ellentételezések jelentősen 
hozzájárultak – különösen Közép- és Kelet-
Európában – az ipar fejlődéséhez. Az offset 
azonnali korlátozása és a védelmi beszerzé-
sekre rendelkezésre álló szűkös keretek miatt 
bizonyos piacok beszűkülhetnek.

Európa: növekvő kétoldalú kapcsolatok 

Az európai országok a megszorítások miatti 
kihívásokra nemzeti szinten kezdetben közel 
hasonló, de kevésbé koordinált stratégiákkal 
reagáltak és egyfajta korlátozott együttműkö-
dést alakítottak ki. 

A jelentős hadiiparral rendelkező országok 
többsége megpróbálta segíteni a hazai expor-
tőröket azzal, hogy pénzügyileg kompenzálták 
a hazai pénz- és adóügyi hátrányokat, ezzel 
is ösztönözték a felesleges termékek külföldi 
értékesítését. Az egyensúly megteremtése 
érdekében privatizáció révén történő beavat-
kozásra, illetve vagyoni értékek eladására is 
sor került. Ezek az intézkedések a nemzetközi 
piacon „testvérharc” kirobbanásával fenyeget-
tek, de hozzájárultak az európai képességek 
csökkenéséhez is.

2012-re nyilvánvalóvá vált a szélesebb körű, 
elsősorban kétoldalú együttműködés igénye. 
A 2010-ben aláírt brit–francia védelmi együtt-
működési egyezmény modellként szolgált a 
2012 júniusában nyilvánosságra hozott fran-
cia–német hasonló szerződéshez. A francia 
és a német kormány által aláírt szándéknyi-
latkozat az alábbi együttműködési területeket 
határozta meg: űrtechnológia, szárazföldi 
berendezések (ideértve a jövőbeni tüzérségi 

eszközöket és a könnyű harci rendszereket), 
helikopterek, légvédelem és rakétavédelem, 
azonos repülőgépgyártási szabványok, hadi-
tengerészeti rendszerek, logisztika és kiemel-
ten a közepes magasságban hosszú repülési 
időre képes (MALE – Medium Altitude Long 
Endurance) pilóta nélküli repülőrendszerek 
(UAS – Unmanned Aerial System). Egy-egy 
munkacsoportot hoztak létre az űrkutatás, a 
szárazföldi rendszerek, a helikopterek, a kato-
nai repülőgépek és a rakétavédelem területén. 
A brit–francia egyezmény értelmében a két or-
szág kötelezettséget vállalt egy közös MALE 
UAS fi nanszírozására és fejlesztésére, továbbá 
egy pilóta nélküli harci repülőeszközzel kapcso-
latos közös kutatásra, komplex fegyverrendsze-

rek fejlesztésére és a nukleáris fegyverkísérle-
tek eredményeinek megosztására.

A szándéknyilatkozat értelmében Francia-
ország kötelezettséget vállalt arra, hogy az 
Egyesült Királyság részére javaslatot terjeszt 
elő a jelenlegi, két évre szóló brit–francia 
együttműködési megállapodás kiegészítésé-
re, hogy a jövőben Németországot is bevon-
hassák az UAS-technológiák fejlesztésébe.

Az egyezményeket egy olyan trend szel-
lemében kötötték, amelyben a kétoldalú 
európai, programorientált tevékenységek 
érvényesülnek a szélesebb körű többoldalú 
együttműködéssel szemben. Párizs üzenete 
a britekkel és a németekkel kötött szerződé-
sével kapcsolatban az, hogy Franciaország 

A cikkben több alkalommal előforduló angol nyelvű betűszók kibontása és azok magyar 
megfelelője:

AAV Amphibious Assault Vehicle kétlaki partraszállító jármű

ACV Amphibious Combat Vehicle kétlaki harcjármű

AESA Active Electronically Scanned Array aktív fázisvezérelt antennarács

AFSB Afloat Forward Staging Base hadszíntéri kiszolgáló-támogató (hajó)

AGS Alliance Ground Surveillance szövetségi földi felderítő 

AMV Armoured Modular Vehicle páncélozott modulrendszerű jármű

AMPV Armored Multi-Purpose Vehicle páncélozott többfeladatú jármű

AQIM Al-Qaeda in the Islamic Maghreb Al-Kaida az Iszlám Maghreb-térségben

ATV All-Terrain Vehicle terepjáró jármű

A2/AD Anti-Access/Area Denial támadás-feltartóztatás/területvédelem

BCT Brigade Combat Team dandárharccsoport

BVRAAM Beyond Visual Range Air to Air 
Missile

látóhatáron túli hatótávolságú levegő-levegő osztályú 
rakéta

CSP Capability Sustainment Programme képességfenntartó program

ECOWAS Economic Community of West African 
States

Nyugat-afrikai Országok Gazdasági Közössége

GCV Ground Combat Vehicle szárazföldi harcjármű 

HALE High-Altitude Long-Endurance nagy magasságban hosszú repülési időre képes

ISR Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance

hírszerzés, megfigyelés és felderítés

JLTV Joint Light Tactical Vehicle többhaderőnemi könnyű harcászati jármű

JSM Joint Strike Missile többfeladatú csapásmérő rakéta

LCS Littoral Combat Ship part menti vizekre tervezett hadihajó

LMV Light Multirole Vehicle könnyű többfeladatú jármű

LPD Landing Platform Dock partraszállító dokkhajó

LPPV Light Protected Patrol Vehicle könnyű védettségű járőrjármű

LSV Light Strike Vehicle könnyű harcjármű

MALE Medium Altitude Long Endurance közepes magasságban hosszú repülési időre képes

MPC Marine Personnel Carrier tengerészgyalogsági szállító harcjármű

MRAP Mine-Resistant Ambush-Protected akna- és rajtaütés elleni védelemmel ellátott

OPV Offshore Patrol Vessel part menti járőrhajó

SAC Strategic Airlift Capability hadászati légi szállítási képesség

STOVL Short Take-Off/Vertical Landing rövid felszállás/függőleges leszállás

THAAD Terminal High Altitude Area Defense a légkörbe visszatérő rakétafejet nagy magasságban 
megsemmisítő területvédelem

UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli repülőeszköz

UAS Unmanned Aerial System pilóta nélküli repülőrendszer

UCAV Unmanned Combat Air Vehicle pilóta nélküli harci repülőeszköz
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Európában továbbra is saját magát tartja a 
védelmi és biztonságpolitikai együttműködés 
koordinátorának.

USA: vihar előtti csend?

A világ legnagyobb fegyverpiacát 2012-ben a 
bizonytalanság jellemezte. A hadiipar megpró-
bált a költségvetési szigorral együtt élni, ami-
kor a novemberi elnökválasztás miatt a szer-
ződéskötések száma amúgy is megcsappant.

Az elvonástól – a 2011. évi Költségvetési 
Ellenőrzési Törvény értelmében a kormánytól 
1200 Mrd USD összegig külön jóváhagyás 
nélkül pénz vonható el – való félelem miatt az 
óriáscégek stratégiai elemzői nem láthattak 
tisztán, és a befektetők bizalma is megingott. 
Az ipar egységesen úgy értékelte, hogy a 
csökkentések katasztrofális következmények-
kel járhatnak.

Dennis A. Muilenburg, a Boeing Defense, 
Space and Security ügyvezetője júliusban je-
lezte, hogy a csökkentéseknek „pusztító hatá-
sa” lehet, vállalatuk ennek kivédése érdekében 
nem tétlenkedik. Az elmúlt két évben a Boeing 
hadiipari részlegeinél 8000 munkahelyet szün-
tettek meg. A Raytheon Integrated Defense 
Systems elnöke is a bizonytalanságról beszélt 
egyik nyilatkozatában. 

A pénzügyi válság kirobbanásának kezde-
te óta az elvonással és akár több ezer mun-
kahely felszámolásával járó következmények 
elkerülhetetlenné váltak. Augusztusban hozták 
nyilvánosságra azt az intézkedést, amelynek 
értelmében az amerikai hadiipar vállalatainak 
nem kell 60 nappal az elbocsátás előtt értesí-
teniük a dolgozót, ha a munkahely megszünte-
tése az elvonással van összefüggésben.

Az elvonáson túlmenően egy, az össze-
férhetetlenséggel kapcsolatban megjelent 
rendelet is visszavetette a hadiipar egyes 
ágazatait. 2011-ben tisztázódott a rendelet lé-
nyege, amely szerint a kormányzati beszerzé-

seknél hátrányba kerül az a vállalat, amelyik a 
kormányzati beszerzési politika terén tanács-
adással szolgál, vagy a kormányzat nevében 
egy termékhez saját erőforrásaival tervezési és 
technikai támogatást nyújt egy másik gyártó-
nak, ha ezzel a gyártóval egy másik üzletben 
közösen lép fel egy megrendelés elnyerése 
érdekében. A rendelet hatása igen nagy volt. 
Több vállalat, köztük a Northrop Grumman, az 
ITT és a Lockheed Martin beszüntette a közve-
títő cégeken keresztül folytatott rendszer-mű-
szaki tanácsadói szolgáltatását.

2012-ben az L–3 vállalat a kormányzati be-
szerzésekben érintett részlegeit az újonnan 
alapított Engility nevű cégébe szervezte ki. 
Augusztusban a SAIC-csoport bejelentette, 
hogy az összeférhetetlenségi rendelet miatt 
két vállalatra bomlik.

Bizalom?

A hadiipart fékező ellenszél 2012-ben nem 
befolyásolta jelentősen a bizalom szintjét, az 
változatlanul magas volt. A lap által az első 
negyedévben végrehajtott, a hadiipari cégek 
körében végzett felmérés szerint az érintettek 
nem a gondokat, hanem inkább az eredmé-
nyeket emelték ki. A megkérdezett 415 vállalati 
vezető 52%-a szerint cégük helyzete 2013-ban 
jobb lesz. A bizalomba vetett hit a közepes 
méretűnek minősülő vállalatoknál volt a leg-
erősebb.

Az elmúlt években elsősorban a nyugati 
hadiipart sújtó kényszerű leépítések üteme a 
jövőben várhatóan csökken. A nyilatkozóknak 
csak a 11%-a gondolja úgy, hogy saját vállala-
tánál további leépítés várható. A közepes mé-
retűnek minősülő vállalatok vezetőinek 40%-a 
viszont azzal számol, hogy növelhetik alkal-
mazottaik létszámát.

Összeállította:
Hajdú. T. László–Magyar Róbert 

okl. mk. alezredes

 1 Az Akula-osztályú orosz tengeralattjáró 
korábban K–152 Nerpa hadrendi jelzéssel az 
orosz haditengerészet állományába tartozott, 
India a hajót 10 évre lízingeli.
 2 2012. december 12-én sikeresen pályára 
juttattak egy „időjárásjelző” mesterséges hol-
dat.
 3 A december 13-án megtartott választások 
során első alkalommal nőt választottak elnök-
ké. A 60 éves Pak Gun Hje konzervatív színek-
ben nyert vetélytársai előtt.
 4 Az eredetileg Riga repülőgép-hordozót a 
szovjet haditengerészet rendelte meg, 1988-
ban bocsátották vízre. 1990-ben lett Varjag 
a hajó neve. A repülőgép-hordozót 30%-os 
építettségi állapotban vette meg egy kínai 
cég. Hadihajóvá történő átalakítása később 
kezdődött meg. Az 59 400 BRT vízkiszorítású 
Liaoning 2012. szeptember 25-től tartozik a 
fl otta állományába, de még nem hadra fog-
ható.
 5 Utalás a Dél-Jemenben működő, már több 
terrorakciót végrehajtott Aden-Abyan Iszlám 
Hadsereg (Aden-Abyan Islamic Army) szélső-
séges iszlamista militáns szervezetre.
 6 A 2. kongói háborút követő békefolyamatok 
felügyeletére 1999-ben létrehozott, a KDK-
ban települt (eredetileg MONUC, majd 2010-

től MONUSCO) ENSZ-misszió. A 22 ezer fős 
misszió jelenleg az ENSZ legköltségesebb 
művelete.
 7 Franciaország 3700 fős csapatkontingen-
se támogatásával a kormányerők a lázadókat 
2013 januárjában visszaszorították. Hollande 
francia elnök szerint a művelet elérte célját. A 
tervek szerint a békefenntartói feladatokat az 
Afrikai Unió (AU) egy 8000 fős missziója fogja 
felügyelni.
 8 Az AU égisze alatt működő hét afrikai regi-
onális laza gazdasági közösség egyike, amely 
1975-ben alakult, 15 tagból áll, székhelye 
Abuja (Nigéria).
 9 Egy 2008 decemberében indított három-
hetes, nagyobb méretű akcióval az izraeli 
fegyveres erők megpróbálták csökkenteni a 
Gázai-övezetből Izraelre lőtt palesztin raké-
ták indíthatóságának veszélyét. A megtorlási 
célból is végrehajtott akcióban ezernél több 
palesztin lakos vesztette életét, a lakóépüle-
tekben keletkezett károk igen súlyosak voltak.   
10 A kínai vállalat 2013. január 29-én az A123 
cég tulajdonosa lett.
11 Az Európai Parlament és az Európa Tanács 
2009. július 13-án hozott 209/81/EC sz. direktí-
vája egyes szerződések korábbi szabályainak 
kiegészítéséről 2011 végén lépett hatályba.
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A földrajztudománnyal foglalkozó tudósnak 
talán egyszerűbb a feladata, ha egy táj, egy 
város vagy egy ország földrajzi adottságait 
szeretné olvasóinak bemutatni. Leírja a tájat, 
megfi gyeli a színeket, a város nyüzsgését, 
próbálja objektívan megfogalmazni gondola-
tait és közlendőit, mivel nem tud kommunikálni 
a tájjal. Elvégzi a feladatot, az olvasó számá-
ra megadja a szükséges információkat, de a 
megjelenített tájjal a túrázónak kell közelebbi 
kontaktusba kerülnie. 

A történész feladata ennél jóval bonyolul-
tabb. Rengeteg információ, adat, számsor áll 
rendelkezésére, személyek, saját benyomások, 
sokszor ellentétes vélemények, tárgyak, me-
lyekre építve el kell mesélnie a történetet. Még 
nehezebb a tudós dolga, ha a személyes érin-
tettsége is fennáll. Míg a tájleírásnál a „térkép 
mesél”, a történelemnél a tudósnak kell a „me-
sefolyamatot” hihetően, érzelemmentesen, a 
tudományosság minden eszközével működtet-
ni, hogy a nyájas olvasó megélhesse a „mesét”.

Tisztelt olvasók, a recenzált mű egy nagyon 
értékes könyv. Értékes abban a tekintetben, 
hogy két történész végre feldolgozta és pa-
pírra vetette a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmé 
válásának történetét. Roppant értékes a mű 
azért is, mert a belső folyamatokat megélő, 
azokban mélyen érintett személyek láttatják 

az eseményeket ; és kiemelten értékes azért, 
mert a „Zrínyin” történteket a biztonságpolitikai 
és katonadiplomáciai események elemzésével 
és magyarázatával fűszerezve ábrázolják. 
Professzor Fischer Ferenc „Megosztott világ” 
és „A kettéosztott világ” című nagy sikerű 
könyvei után a következő mérföldkőnek érté-
kelhetem a szerzők kötetét annak okán, hogy 
az általános folyamatok mellett a magyar ka-
tonai felső vezetés törekvéseit, az intézettel 
kapcsolatos segítő és fejlesztő munkáját is 
részletesen bemutatják. 

A szerzőket nyilván nyomasztotta a króni-
kások felelőssége, az, hogy felül kell emelked-
ni a személyes érintettségen, a számtalan át 
nem aludt éjszakán, az intézmény jövőjével 
kapcsolatos sok aggódáson; és természe-
tesen nem szabad megfeledkezni a Zrínyi-
akadémia és -egyetem alaprendeltetéséről, 
továbbá ezen írás mottójáról. Az alaprendelte-
tés a Magyar Honvédség számára  tisztek, fő-
tisztek képzése, továbbképzése. Ezt csak úgy 
vihette végbe a két szerző (M. Szabó Miklós: 
I–III. fejezet; Oroszi Antal IV–VIII. fejezet), hogy 
mertek történészek lenni, képesek voltak eltá-
volodni a konkrét problémától, azaz felül tud-
tak emelkedni az éppen aktuális gondokon. 

A könyv elolvasása után kerülhet helyére 
az olvasóban az a folyamat, melyet a Nemzeti 
Biztonsági Stratégia fogalmaz meg: „Ha stra-
tégiát kell készítenünk a Nemzeti Biztonsági 
Stratégiánkban megfogalmazott célunk eléré-
sére, akkor az értékek és érdekek számbavé-
tele, valamint a biztonsági környezet elemzése 
alapján meghatározzuk azokat a nemzeti célo-
kat, feladatokat és átfogó kormányzati eszkö-
zöket, amelyekkel Magyarország a nemzetközi 
rendszerben érvényesíteni tudja érdekeit. A 
biztonság fogalma egyre átfogóbb értelmezést 
nyer. A folyamatosan változó biztonsági környe-
zetben a kihívások, kockázatok és fenyegetések 
ma már több síkon – az egyének, közösségek, 
államok és régiók szintjén, valamint globális 
szinten – jelennek meg. Mára elengedhetetlen-
né vált a biztonság politikai, katonai, gazdasági 
és pénzügyi, társadalmi, ezen belül emberi és 
kisebbségi jogi, valamint környezeti dimenzió-
jának együttes kezelése. Biztonságpolitikánk 
alakításakor messzemenően fi gyelembe kell 
vennünk, hogy Magyarország mind földrajzi, 
mind gazdasági értelemben nyitott ország. 
Földrajzi adottságaink kiemelten sebezhetővé 
tesznek minket, különösen az energiabizton-
ság, az ellátási útvonalak és a környezeti biz-
tonság területein.” 3

Ezt az időszakot jól jellemzi a hidegháború 
záróidőszakának leírása és  megfelelő fotó-
dokumentumokkal történő illusztrálása (ha-
tárnyitás Sopronnál). A szerzők érdeme, hogy 
bőséges – magyarázó, értelmező – jegyzetap-
parátussal és névmutatóval látták el művüket. 

A szerzőpáros egyik tagja, akadémikus 
szerzőnk a katonai hagyományok szerint az 
első fejezetet a felsőstratégiának, azaz a po-
litikának szentelte, majd jó parancsnokként 
elindult a vezetési láncon lefelé, kutatva: mi 
történt, mi befolyásolta a történteket. Itt meg-
elevenedik a Magyar Honvédség szervezete, 
vezetése, megelevenednek főbb harcászat-
technikai eszközei, és természetesen körvo-
nalazódik a honvédség védelmi jellegűvé ala-
kításának folyamata. Külön említésre méltó a 
szovjet csapatok kivonásának hátterét alapos 
levéltári munkával feldolgozó rész – „Sine ira 
et studio.”4 Szerzőnk pontosan magyarázza a 
lábjegyzetekben ki, milyen beosztású, milyen 
szerepe volt, tartalmazza a kortárs szerzők 
műveit, továbbá bemutatja az MH különfé-
le dokumentumait. A könyvet nemcsak a 
parancsokok, a társadalmi folyamatok jellem-
zése, hanem a katonák akkori életének meg-
határozó dokumentumai – példának okáért a 
beosztási illetmények táblázata – színesítik. 
Az 5. Önálló Vegyes Rakétadandár (Tapolca) 
felszámolásának egyoldalú lépései is sorra 
kirajzolódnak az olvasó előtt. Az akadémia si-
kernapja 1991. augusztus 28-a, ugyanis ezen 
a napon született meg az 5. számú miniszte-
ri rendelet, melyben meghatározták, hogy a 
ZMKA (Zrínyi Miklós Katonai Akadémia) ka-
tonai vezetői beosztások ellátására felkészítő, 
illetve tudományos tevékenységet folytató álla-
mi egyetem. Szorosan kapcsolódik a képzési 
tervekhez az MH haditechnikai korszerűsíté-
sének a kérdése, melyet egy előkészítő sza-
kasz után három ütemben (1996–2000, 2001–
2005, 2006–2010) terveztek megvalósítani. A 
szerzők a fejezetet a parancsnoki szemlélet, a 
csapatok személyügyi, vezetési kérdéseinek 
tárgyalásával teszik szemléletessé. Az idegen 
nyelvi képzés és a külföldi tanintézetekben ta-
nulók létszámadatai a kor katonai természet-
rajzának és irányváltásának remek adalékai.

A könyv második fejezete az akadémia te-
vékenységét befolyásoló katonai környezetet 
mutatja be.

A harmadik fejezet az akadémia belső éle-
tének mindennapjait, a nyelvi felkészítést, a 
testnevelési normák, az irányóraszámok be-
mutatását vállalta fel. Az akadémiai lét a hallga-

Dr. Resperger István ezredes:

SZÉLJEGYZET A HATODIK KÖNYVRŐL1

M. Szabó Miklós–Oroszi Antal: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
története 1990–1996 című könyvéről

„Tisztemben csak a Haza érdek és az igazság fog vezetni”2
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tó számára a vizsgák, a törzs- és hadijátékok, 
az elgondolások és elhatározások meghoza-
talát, a jelentések elkészítését testesíti meg. A 
tudományos élet próbáin a hallgatók igencsak 
jeleskedtek, más egyetemekkel összemérve is 
kiállták az összehasonlítás próbáját.

A negyedik fejezettől az új képzési rend be-
vezetése kerül terítékre: az egyéves törzstiszti 
és a kétéves akadémiai képzés. A képzés, a 
tudományos élet, a külföldi delegációk látoga-
tása, a folyamatos konzultációk eddig meg-
szokott alapossággal való bemutatása jel-
lemzi ezt a részt. Az események csúcspontja 
az egykori NATO-főtitkár tiszteletbeli doktorrá 
avatása. (Doctor Honoris Causa). Nem felejtő-
dött el a honvédelmi dandár és területvédelmi 
ezredek kérdése sem. Ezt követi a felsőoktatá-
si reform (1993–1994). Megjelenik a felsőfokú 
vezetőképző (vezérkari) tanfolyam beindítása, 
az egyéves törzstiszti, a kétéves akadémiai 
képzés, a céltanfolyamok és a nyelvi felkészí-
tés. 1993. szeptember 1-jétől megszűnt a „dr. 
univ.” (egyetemi doktori) képzésbe történő je-
lentkezés lehetősége, a Doktori Tanács a kö-
vetelményeket a kandidátusi követelményszin-
ten, illetve a fölött állapította meg.

Összegezve: a könyv remekül foglalja ösz-
sze az akadémia felett zajló felsőstratégiai 
(politikai) biztonságpolitikai eseményeket, 
a Magyar Honvédség biztosította kereteket, 
a csapatéletben zajló folyamatokat. Kisebb 
megszakítással az akadémia és az egyetem 
17 éves múlttal rendelkező oktatójaként egyet 
kell hogy értsek az utószó következő megál-
lapításával, gondolatmenetével: a hatalmas 
erőfeszítést, melyet a szervezet minden tagja 
végzett a magyar katonai felsőoktatásért, el 
kell hogy ismerjék; ha nem is azonnal, de mivel 
„a történelem az élet tanítómestere”, belátható 
időn belül mindenképpen. 

Recenzióm elején azt írtam: nehezebb a 
dolga a történésznek, mert több a változó, a 
meghallgatni, a leírni való. De úgy érzem most, 
hogy a „mesének” folytatódnia kell. 

Kedves Szerzők, kérjük, meséljetek még!

1 Az első öt könyv: 
A magyar katonai felsőoktatás története 
1947–1956 Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004.
A Zrínyi Katonai Akadémia története 
1955–1960 Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007.
A Zrínyi Katonai Akadémia története 
1961–1969 Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008.
A Zrínyi Katonai Akadémia története 
1970–1979 Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010.
A Zrínyi Katonai Akadémia története 
1980–1989 Zrínyi Kiadó, Budapest, 2011.

2 Az idézet eredete: a soproni polgármester 
íratta ki képviselői számára a soproni nép-
szavazás időszakában. Eredeti formájában 
így hangzott: „Tisztemben csak az igazság 
és a város érdeke fog vezetni”. Jelen formá-
jában a a ZMNE vezérkari tanfolyami hallga-
tóinak (2006–2011) asztalán helyeztük el. 
3 A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. ha-
tározata Magyarország Nemzeti Biztonsági 
Stratégiájáról In: Magyar Közlöny,  2012. évi 
19. szám 1378. o.
4 „Minden harag és részrehajlás nélkül.”

Béke poraikra…III.
Keménykötés, 471 oldal, 
A/4-es formátum
Bolti ár: 7500 Ft

Magyar hadizászlók
Kartonált, 68 oldal, A4-es formátum
Bolti ár: 2990 Ft

Kis magyar hadtörténet
Keménykötés, 272 oldal
Bolti ár: 5000 Ft

A Zrínyi Kiadó újdonságai

Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B

Győr Edina Tel. 06 1 459 5373; 06 30 578 1048
E-mail: gyoredina@armedia.hu, 

Bartha Cynthia Tel.: 06 1 459 4319; 06 30 633 0619
E-mail: cinti@armedia.hu

Könyveinket megtekintheti a 
www.honvedelem.hu/kiadvanyok oldalon.

ZRÍNYI KIADÓ

Don-kanyar 1942 –1943
(magyar–angol)
Keménykötés, 256 oldal
Bolti ár: 5000 Ft
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