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A KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁS ÉS AKTUALITÁS INDOKLÁSA  
 

A fegyveres konfliktusok és helyi háborúk korunk velejárói. A közel-keleti térség az 

általam vizsgált időszakban bővelkedett fegyveres konfliktusokban, háborúkban. Az arab-

izraeli háborúk és a Közel-Kelet eseményei korábban  a hadtudomány és a hadtörténészek 

figyelmének fókuszában álltak. Több neves nemzetközi és hazai  szakértő hadtörténész, többek 

közt: Prof. Dr. Óvári Gyula, Dr. Horváth Csaba, Prof. Dr. Krajncz Zoltán, Dr. Kis Benedek 

József, Prof. Dr. Bordás Mária, Dr. Tomolya János, Dr. Palik Mátyás, Dr. Horváth Pál, 

Oszetzky Tamás, Réti Ervin, Bimbó József, Dr. Lükő Dénes foglalkozott ezen terület fegyveres 

konfliktusaival. Mára viszont a vizsgált terület kikerült az elemzések középpontjából, pedig a 

repülőerő és a légvédelmi csapatok szempontjából a terület konfliktusai a legnagyobb harci 

tapasztalati értékekkel bírnak. A tapasztalatok elemzése, majd azok felhasználása 

elengedhetetlenül fontos feladat mind a törzsekben, mind a vezérkarban. A Közel-Kelet 

fegyveres konfliktusait, helyi háborúit elemezve, újra és újraolvasva, újragondolva, újabb és 

újabb tapasztalati értékeket tárhatunk fel az eljárások és módszerek tekintetében, melyeket 

alkalmazásra javaslok a Magyar Honvédség fejlesztése szempontjából.  

 A Magyar Honvédség átalakításának egyik fontos feladata a légierő korszerűsítése. A 

korszerűsítés, mint feladat tartalmazza a légierő jelenkori és az elkövetkezendő évtizedek 

követelményeihez igazodó, folyamatos visszacsatolással igazolt, a NATO doktrínákon alapuló, 

de nemzeti doktrínákat alkalmazó, nemcsak a szövetségesi feladatok minimális kielégítésére 

alkalmas, de a honvédelem feladatait is ellátni képes szervezetek kialakítását és technikai 

fejlesztését. A légierő hardverének fejlesztése azonban nem lehet csupán követő elvű.  

 Egy RPAS-rendszer 1  (UAV-század) felállítása az ország védelmi képességének 

hatékonysága szempontjából és népgazdasági szempontból is fontos lehet. Korunk légerőiben 

a pilóta nélküli repülőeszközök technikai fejlesztése, szervezetileg történő hadrendbe állítása 

egyre inkább fontossá válik és előtérbe kerül. 

 A változó biztonságpolitikai és katonapolitikai környezet igényeihez való folyamatos 

hozzáigazítás, a repülő hadiipari fejlesztések jelentős költségigénye miatt a valamilyen szintű 

fáziskéséssel rendelkező követő fejlesztés nem járható út, amennyiben korszerű és nem 

állandóan a kor színvonalától lemaradt légierővel akarunk rendelkezni. Véleményem szerint 

egy korszerű haderőt nem lehet elmaradott elvek szerint vezetni, alkalmazni. Ezért a légierő 

                                                
1 Remotely Piloted Aircraft System. A pilóta nélküli repülőeszközök esetében ez a NATO-ban és az EU-ban is 
az elfogadott megnevezés. A pilóta nélküli repülő eszköz megnevezés nem teljesen helytálló, ugyanis még a 
legkisebb méretű eszközöket is irányítani, programozni kell, tehát valahol ott van mögötte az ember, a pilóta. A 
másik elfogadott, rövídett név a drón. 
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hadművelet elméletének és harcászatának kutatása, részletes elemzése, törvényszerűségeinek 

feltárása napjainkban különösen időszerű feladat. A hadtudomány számára minden háború 

kutatási lehetőséget nyújt új műveleti eljárások, technikák kipróbálására és a végrehajtott 

haditechnikai korszerűsítések valós körülmények közötti tesztelésére. A feltárt, beazonosított 

hasznosítandó tapasztalatok mással nem helyettesíthető lehetőséget adnak a katonai eszközök, 

fegyverek és a harcászati eljárások, hadműveleti elvek korszerűsítésére és a vonatkozó 

következtetések levonására. A hadtudományi lexikon szerint is „a hadtudományi kutatást 

folytatók alapvető feladatuknak tartják a már lezajlott fegyveres küzdelmek (háborúk), korábbi 

hadgyakorlatok, vezetési gyakorlatok tapasztalatainak ismeretét és a múltban kialakított 

elméletek kritikus elemzését.”2  

 A legtöbb NATO-tagállamban a stratégiai döntés meghozatalát támogató tudományos 

kutató intézetekben is széleskörűen elemzik a hadtörténelem különböző konfliktusait. A 

legkorszerűbb számítástechnikai eszközök alkalmazásával készülő modellezési programok 

alapján is végeznek hadtörténelmi elemzéseket és azokból felhasználható tapasztalatokat 

vonnak le. „A NATO más hadseregei esetenként gyakrabban használják fel a hadtörténelem 

eredményeit, mint ahogy azt mi tesszük.”3 Ebben a munkában mindenképpen fel kell használni 

a háborús tapasztalatok elemzését, valamint azokat az ismereteket, amiket a Magyar 

Honvédség szerzett a különböző külföldi kiküldetésekben, műveletekben való részvétel során. 

Továbbá azt a tudásbázist is, amelyeket a szövetségeseink szereztek, és készek velünk 

megosztani. 

 

A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

 

Az arab-izraeli háborúk a hadtudománnyal foglalkozó szakemberek számára hasznos, 

szinte kimeríthetetlen példatárként funkcionálnak. A tapasztalatokat többek között figyelembe 

vették az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadműveleti utasításában is, amelyben 

konkrét példákat elemeznek, de a közelmúltban is alkalmazták konkrét feladatok végrehajtása 

során, úgymint az iraki hadszíntér felderítő előkészítése.4 Az Amerikai Egyesült Államok 

                                                
2 Forrás: Magyar Hadtudományi Társaság, Szerkesztő: Szabó József: Hadtudományi Lexikon, 1995. Budapest. 
ISBN: 0469000676354 Zrínyi Kiadó,  hadtudományi kutatás címszó,  p.479  
3 Forrás: Lippai Péter: Aktuális-e ma a hadtörténelem? Nemzeti Egyetemi Közlemények, 2004. március 17-ei 
szám 2004/03., p. 78-80.o. ( http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/nek/2004_3/04_lippai.pdf , letöltve: 
2016. december 16.) 
4 Forrás: Hajma Lajos: Stratégiai célok, katonai doktrínák, Kossuth Könyvkiadó  (Budapest) , 1982.  ISBN 963-
09-1969-9.  p. 119.  
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kiemelt figyelmet fordít a tapasztalatok hasznosítására, például egy 500 fős szakértő csoportot 

küldtek tapasztalatgyűjtési céllal Irakba az Iraki Szabadság Művelet során.5  

Az utóbbi évtizedekben olyan, a témával foglalkozó tudományos igényű írásmű nem 

jelent meg Magyarországon, amely átfogná, elemezné és elvégezné az arab-izraeli háborúk 

légierő és a légvédelem szempontú elemzését. Krajnc Zoltán „A magyar légierő doktrínáját 

befolyásoló tényezők komplex vizsgálata” című PhD értekezésében lényegre törően 

fogalmazza meg a légi hadviselés és a légierő szerepének változása kapcsán, hogy: „Az elmúlt 

évtizedek konfliktusainak tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a levegőben folyó 

fegyveres küzdelem kimenetele a legtöbb esetben eldöntötte – vagy döntően befolyásolta – a 

végső győzelem kérdését. A légtér mint a fegyveres küzdelem egyik dimenziójának 

megnövekedett szerepe magával vonzotta és természetszerűen felértékelte a légi hadviselés és 

vele együtt a légierő jelentőségét is.”6  

Az izraeli légierő napjainkban az egyik legnagyobb harci tapasztalattal rendelkező 

légierő a világon, így mindenképpen hasznos hadtörténelmi szempontból is alaposan 

megvizsgálni a fejlődésének folyamatát, szervezettségét és a háborúra történő felkészítési 

rendszerét. A jelenkor kihívása tekintetében az izraeli légvédelem, rakétavédelem és légierő 

sikeresen veszi fel a harcot a nem állami szereplők, terrorista szervezetek ellen is. A Hamász 

és a Hezbollah ellen vívott háborúk légierő szempontjából való elemzése lehetővé teszi a 

modern légierő lehetőségeinek és korlátainak beazonosítását is. Vagyis azt, hogy miként 

szolgálhat az Izraeli Légierő mintául bármely fejlett ország hadserege, de bizonyos tekintetben 

akár a Magyar Honvédség számára is.  

Az arab országok fegyveres erőinek, ezen belül a légierő és a légvédelem 

harceljárásainak, a katonák gondolkodásmódjának ismerete napjainkban új szempontból vált 

fontossá, amennyiben az utóbbi években (és előreláthatólag a közeljövőben egyaránt) a 

szövetségi rendszerek haderőinek (hozzájárulás alapján) az európai térségtől távoli 

hadszíntereken is teljesíteni kellett feladataikat, amelyek többek között az arabok által lakott 

térségekre is kiterjed. Az arab-izraeli háborúk elemzésében ez egy külön vizsgálati szempontot 

jelent, amelyben a magyar katonák biztonságát érintő tényezők külön kiemelésre kerülhetnek. 

                                                
5 Forrás: Padányi József, Tomolya János: Műszaki Erők alkalmazása az Iraki Szabadság Műveletben, 
Hadtudományi Szemle, 2008/3. p. 35. 
(http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2008/2008_3/2008_3_hm_tomo
lya_padanyi_34_48.pdf , letöltve: 2017. január 08.) 
6 Forrás: Krajnc Zoltán: A magyar légierő doktrínáját befolyásoló tényezők komplex vizsgálata, Doktori 
értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2000, p.19-20. 
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A közel-keleti térség fontos hadszíntérré vált a nagyhatalmi szembenállás, a helyi 

vallási-etnikai ellentétek, valamint területi viták miatt. A XXI. század elejére a Közel-Keleten 

a biztonsági helyzet továbbra is törékeny. Az Arab Tavasznak is nevezett eseménysorozat 

megváltoztatta a térség politikai arculatát. Diktatórikus rendszerek dőltek meg, számos ország 

valósított meg politikai reformokat. Ugyanakkor a térségben a terrorizmus, a szűrő hatást 

kifejtő erőszakos diktatúrák eltűnése miatt egyre inkább teret nyer. Ebben nyilvánvalóan 

szerepet játszik a káosz, a politikai vákuumot kihasználó terroristák beszivárgása, a fegyverek 

nagy mennyiségű, elsősorban a volt líbiai hadsereg raktáraiból a terror szervezetekhez való 

kikerülése, valamint az Egyiptomban bebörtönzött terroristák és közönséges bűnözők 

szabadlábra kerülése. Ez valódi kihívást jelent mind az ott élő, mind a térség távolabbi népei 

számára.  

Tekintettel arra, hogy a tárca vezetése nagyszabású elképzeléseket dolgoz ki a magyar 

haderő fejlesztésére, rendkívül időszerű annak vizsgálata, hogy a közeli jövő és a középtávon 

létrehozandó megújult magyar légierő milyen képességekkel rendelkezzen, milyen 

szempontok figyelembevételével kerüljön fejlesztésre. 

 

HIPOTÉZISEK 

 
A tanulmányom megírása során az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

1. A légvédelmi erők és a légierő döntő szerepet játszottak az 1967-es, az 1973-as, az 

1982-es arab-izraeli háborúk, valamint Izrael állam Hezbollah ellen vívott 2006-os és 

a Hamász ellen vívott 2008-09-es illetve 2014-es háborúk során. A légierő 

evolúciójával a pilóta nélküli repülőeszközök száma nő a légi hadviselés feladatainak 

megoldásában.  

2. A potenciális ellenség számára ismeretlen hatékonyságú légvédelmi eszközök és azok 

mesteri alkalmazása harcászati, hadműveleti és hadászati szintű meglepést 

eredményezhet. 

3. A részletes felderítésen alapuló, körültekintő tervezéssel és magas szintű felkészítéssel 

előkészített, precízen végrehajtott, megelőző légicsapás képes nemcsak harcászati 

előnyöket biztosítani, de a hadászati meglepésen keresztül döntően befolyásolni a 

háború kimenetelét. A haditechnikai eszközök minőségi fölénye nem minden, de 

meghatározó tényező. 

4. Az általam vizsgált háborúk egyértelművé tették, hogy a felkészített tartalékos 

állomány megléte a nemzetvédelem kulcsfontosságú eleme. 
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AZ ÉRTEKEZÉS KIDOLGOZÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI 

 

A bevezetőmben felvázolt kutatandó kérdések megválaszolása érdekében 

értekezésemben az alábbi célokat tűztem ki: 

• első célom, hogy az arab-izraeli háborúk légierő hadműveleti alkalmazásának 

elemzésén keresztül megállapítsam a légierő fő feladatait, különös tekintettel a légi 

fölény kivívásának módjaira, valamint párhuzamba állítsam a fenti háborúk légvédelmi 

és légi műveleteit, feltárom a műveleti elvek érvényesülésének tükrében a harcoló felek 

légi sikereinek, illetve sikertelenségeinek okait; 

• második célom, hogy az izraeli légierő terrorista szervezetek elleni alkalmazásának 

elemzésével feltárjam a modern légierő helyét szerepét a terrorizmus elleni harcban, 

mivel az USA légierő szerepvállalása az ISIS felszámolásában (2017) Irakban részben 

ezekre a tapasztalatokra épült; 

• harmadik célom, hogy az izraeli rakéta- és légvédelemi rendszer elemzésével feltárjam 

a modern rakéta- és légvédelem jellemzőit, helyét, szerepét az állampolgárok és a 

telepített harcoló erők biztonságának garantálásában; 

• negyedik és egyben utolsó célom az, hogy a kutatásaim témájából kapott eredmények 

alapján következtetéseket vonjak le, javaslatokat fogalmazzak meg, valamint 

ajánlásokat adjak a kutatási eredményeim további felhasználásra, alkalmazásra. 

Javaslatot teszek egy pilótanélküli repülőgépeket alkalmazó szervezet felállítására. 

Megítélésem szerint, csak a hagyományos és a tömegpusztító fegyverekre kiterjedő, kölcsönös 

és globális leszerelés járulhatna hozzá egy, a problémákat tárgyalásos úton rendező 

világrendhez, mivel jelenleg a háború a nemzetközi kapcsolatok még természetes velejárója. 

A háborúk végigkísérik az emberiség történelmét, mivel az elmúlt 3400 évben a világ csupán 

268 évet töltött békében.7 

 

 

 

 

 

                                                
7 Forrás:  Chis Hedges: What every person should know about war., New York Times, July06, 2003.                   
( http://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html, 
letöltve: 2016. szeptember 21.) 
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A KUTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 

 

A kitűzött kutatási célok elérése érdekében az alábbi kutatási módszereket 

alkalmaztam: 

• általános és specifikus kutatási módszerek alkalmazására különös tekintettel a 

 törvényszerűségek vizsgálatára, valamint a szintetizálás és a hadtörténeti kutatás egyéb 

 módszereire, illetve a interdiszciplináris kutatásszintetizáló, ismeretfejlesztő elemeire; 

• más szakértők véleményeivel történő egyeztetést követően következtetések  

  megfogalmazása; 

• részvétel tudományos konferenciákon és az ott elhangzottak hasznosítása; 

• a NATO különböző vezetési témájú doktrínáinak tanulmányozása;  

• az arab-izraeli háborúk kapcsolódó szakirodalmának mind arab, mind izraeli szerzők 

  munkáinak tanulmányozása; 

• jeles katonai tudományos műhelyekből, egyetemek szakértőitől származó munkák 

  mellett az eseményekben szerepet játszó fontos személyek visszaemlékezéseinek  

  tanulmányozása és elemzése; 

• a külföldi szakirodalom mellett a hazai szakértői munkák tanulmányozása; 

• az interneten a kutatási témával kapcsolatos információk, elemzések és publikációk 

  fellelése érdekében célzott keresés folytatása; 

• a kutatási témával kapcsolatos, releváns STANAG8 egyezmények, a hazai és külföldi 

  szakirodalom, a témával foglalkozó hazai és külföldi szakemberek kutatási  

  eredményeinek tanulmányozása és elemzése; 

• háború indítására és a háborúhoz való nemzetközi jogszabályok tanulmányozása;  

• a témában végzett kutatásaim, megfigyeléseim eredményeinek értékelése; 

• a csapatszolgálatom idején és a csapatgyakorlatokon szerzett tapasztalataim  

  felhasználása; 

• az izraeli légierő nem állami szereplők ellen vívott összecsapásainak tanulmányozása, 

  elemzése és értékelése, 

• a légierő által hatékonyan és kevésbé hatékonyan megvalósítható küldetések  

  tekintetében következtetések levonása; 

                                                
8 Megjegyzés: Standardization Agreements — Szabványügyi Egyezmény. 
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• a kidolgozói munkám során az általános kutatási módszereket, az analízist, a szintézist, 

  az indukciót, az analógiát, a hadtudomány specifikus vizsgálati eljárásainál a történeti 

  eljárást, az összevetést és tendenciavizsgálatot alkalmaztam. A kutatási eredményeimet 

  kimutatásokkal, táblázatokkal, grafikonokkal támasztottam alá.  

 

AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

  

 Tekintettel a háborúk politikai célorientáltságára, a haditechnikai fejlesztések 

gazdasági, természettudományi és nem utolsósorban pénzügyi vonatkozásaira, a hadviselés 

kulturális, geopolitikai, földrajzi, geostratégiai és történelmi aspektusaira, megítélésem szerint 

szükséges a vizsgálatom tárgyát képező háborúk multidiszciplináris megközelítése.  

 Az első fejezetben a kutatás témaválasztását, a téma aktuális feldolgozásának 

indoklását tárgyalom, majd hipotéziseket állítok és ehhez kutatási célokat jelölök meg. 

  A második fejezetben feltárom az izraeli légierő születésének és fejlődésének 

körülményeit, valamint a fejlődés irányvonalát meghatározó tényezőket. Elemzem és 

ismertetem a korlátozott háborúk kialakulásának legfontosabb okait.  Feltárom az arab-izraeli 

háborúk történelmi hátterének rövid bemutatását, különös tekintettel az 1967. évi és az 1973. 

évi háborúkra, majd részletezem az arab és izraeli légierők kialakulását, valamint az 1967-ig 

történő fejlődését.  

 A harmadik fejezetben elvégezem a hatnapos háború és az 1973-as háború politikai 

és történelmi okainak elemzését, feltárom a háború kirobbanásának főbb okait, ismertetem a 

felek háborús céljait. Ezután bemutatom az 1967. évi arab-izraeli háborúkban résztvevő felek 

erőit és eszközeit, majd összefoglalom Izrael és Egyiptom szerepét a háborúban.  

 Ezt követően ismertetem az izraeli légierő helyzetét, valamint alkalmazásának 

ismérveit a háború megvívása során. Hangsúlyt helyezek a Szovjetunió szerepének elemzésére, 

mivel a szovjet szuperhatalom szisztematikus fegyverszállításaival több alkalommal is rövid 

idő alatt meg tudta változtatni a kialakult erőviszonyokat. Másrészt a Szovjetunió több 

alkalommal is eljutott arra a határra, amikor nukleáris fegyverek bevetésével vagy 

hagyományos katonai erőkön alapuló beavatkozással fenyegetőzött. Ebben a fejezetben 

tisztázom a helyi háború és a korlátozott háború fogalmát, mert a kutatásaim során úgy találtam, 

hogy ezekben a kérdésekben a magyar szakirodalomban ellentmondások találhatók. A 

korlátozott háború tekintetében megalkottam egy, a leendő Hadtudományi Lexikonban is 

felhasználható fogalmat. Végül következtetéseket vonok le a légierők működésének és 

működtetésének módszereiről. 
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A negyedik és ötödik fejezetben a párhuzamos összevetés módszerével elemzem a 

koalíció országai és az izraeli légierő általános, 1967-es és 1973-as háborúk előtti helyzetét, 

felkészültségét. A két fejezetben az 1967-es és 1973. évi háború előtti korszak ismertetése után 

kiemelem a korabeli szovjet és a nyugati harci repülőgépek és légvédelmi eszközök technikai 

paramétereinek eltérő tulajdonságait. Feltárom és részletesen vizsgálom a szembenálló 

légierők mennyiségi, minőségi mutatóit és harcászat-technikai jellemzőit. Ismertetem a 

légvédelmi rendszerek összetevőit, harcászati felépítésüket. Összehasonlítom az arab és az 

izraeli fegyveres erőkön belül a repülő csapatok fejlesztését, szervezeti egységeiket és 

alkalmazási elveiket. Bemutatom a háború eseményeit, különösen a légierők, de érintőlegesen 

a légvédelem szempontjából is. Elemzem mind az izraeli, mind az arab légierő harcászati 

eljárásait, a rájuk jellemző törvényszerűségeket. Hangsúlyt fektetek a légi fölény és a légi 

uralom megszerzésének érdekében végzett légi hadműveletek elemzésére, technikák 

feltárására, azok közös, illetve eltérő vonásainak bemutatására. 

 A hatodik fejezetben bemutatom az 1973-as Jom Kippur-i háborútól az ötödik 1982-

es arab-izraeli háborúig vezető, az újabb háború megvívásáig tartó felkészülési  időszakot és a 

háború történéseit. Részletesen elemzem a libanoni polgárháborús helyzetet, a kialakult 

erőviszonyokat, feltárom a számszaki adatokat. Bemutatom Izrael háborús tervét és harcászati 

szintű elgondolását. Igazolom az elektronikai hadviselés fontosságát, az irányítás, a 

csapatvezetés rendszerét és az alkalmazott haditechnikai eszközeit. Részletesen kitérek az arab 

légvédelmi rendszer hiányosságaira és a nem megfelelő alkalmazásból eredő 

törvényszerűségekre. Bemutatom a résztvevő felek háborús veszteségeit. Rávilágítok a közel-

keleti helyzet rendezésének lehetőségeire, említést teszek a nemzetközi törekvésekről, a 

béketervekről. 

A hetedik fejezetben feltárom a jelenkor izraeli légvédelmének, rakétavédelmének és 

légi erejének főbb jellemzőit, katonai stratégiáját. Rámutatok azokra a képességekre, amelyek 

lehetővé tették Izrael számára a nem állami szereplők elleni hatékony légi hadviselést. 

Párhuzamba állítom a Hamász és a Hezbollah elleni légi hadjáratokat, rámutatok a sikerek és 

a sikertelenségek okaira. Ezzel összefüggésben meghatározom a légierő által adott 

körülmények között megoldható küldetések körét és azokat is, amelyek az adott helyzetben 

nem tartozhattak a megvalósítható feladatok közé. Vizsgáltam Izrael légvédelmi rendszerét, és 

említést teszek a fejlesztési irányokról. Részletesen elemzem a terrorizmus ellen tett szervezeti 

lépéseket, összefoglalom a nem állami szereplőkkel szemben vívott fegyveres küzdelmek, 

háborúk tapasztalatait. 

A nyolcadik fejezetben a hadviselés alapelveinek, az értekezésem témáját képező 
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arab-izraeli háborúkra vonatkoztatott érvényesülését vizsgálom, és vonok le következtetéseket. 

Összesítettem és értékelem a vizsgált háborúk feltárt katonai tapasztalatait, különös tekintettel 

a harceljárások során végbement változások és változtatások tendenciáira. Feltárom a két 

szembenálló félre, vagyis az arab országokra és Izraelre jellemző és lényegesen eltérő katonai 

vezetési módszereket, részletesen elemzem a háborúra való felkészülés folyamatának, valamint 

a harckészültségi rendszabályoknak és a harceljárásoknak a törvényszerűségeit. Összegzem a 

korábbi fejezetekben elemzett háborúk légvédelemre és légierőre vonatkoztatott tapasztalatait. 

Az izraeli légierő nem állami szereplők ellen vívott háborúinak tapasztalatai alapján 

következtetéseket fogalmazok meg a légierő hatékony alkalmazási feladatköre és azon 

feladatok csoportja tekintetében, amelyek – tekintettel a haderőnem jelenlegi képességeire – 

nem tartoznak a hatékonyan megoldható küldetések, feladatok közé. Javaslatokat fogalmazok 

meg a pilóta nélküli repülőeszközök Magyar Honvédségen belüli, jövőbeli alkalmazására és 

egy szervezeti egység felállítására.  

Kilencedik fejezet: A kutatási célok elérése érdekében az interdiszciplináris kutatás 

szükségességéből adódóan, szintetizáló ismeretfejlesztésként zömében a mások által közzétett 

tudományos eredményeket hasznosítom, de azokat kritikusan megválogatva, a szűkebb 

tárgykör igényeinek megfelelően használom fel. A kutatásom nagyrészt folyamatosan végzett 

szekunder jellegű kutatás volt. A fejezetben a megállapított eredmények gyakorlati 

hasznosítására teszek javaslatot. 

A kutatási célt és a hipotézisek igazolását a szakirodalom figyelemmel kísérésével, 

elemzésével és adaptálásával, továbbá a szakterület gyakorlati tapasztalatainak leírásával, az 

elméleteket és módszereket illusztráló hazai adatok összegyűjtésével és rendezésével, végül 

mindezek egy dolgozatba való építésével valósítottam meg. 

 

 

 

 

  

ÖSSZEGZÉS 

 

 Annak érdekében, hogy a légierők és légvédelmi erők mai szerepét és helyzetét 

meghatározzam, tanulmányoztam az eddig lefolytatott arab-izraeli háborúk történetét, és végig 

kísértem az légierő evolúcióját és a technikai eszközök fejlődésének folyamatát. 
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 Részletesen vizsgáltam az Izraeli Légierő államalapítás utáni létrejöttét és a mai napi 

érvényes katonai doktrína alapelveinek kialakítását. 

 Feldolgoztam, hogy a ’67-es és ’73-as arab-izraeli háborúkat megelőző fegyverkezés 

minőségi, mennyiségi átalakulása hogyan befolyásolja az államok közötti politikai 

erőviszonyokat. Bemutattam a biztonsági környezetet és a szövetségi rendszereket.  

 Részletesen értékeltem a Fókusz-hadműveletet, mely megalapozta a győzelmet  Izrael 

számára a ’67-es háborúban. Elemeztem a hadművelet megalkotását, amely a részletes és 

aprólékos felderítési adatokra épült. Kutattam, hogy a minőségi fölény hogyan válik 

meghatározóvá a mennyiség fölénnyel szemben. Ennek bizonyítására részeletesen bemutattam 

a szemben álló erők számadatait, majd a háború során keletkezett veszteségeit, egyúttal 

kimutattam, hogy a számszaki adatokon túl az együttműködés meglétének vagy annak 

hiányának miként befolyásolja a stratégia kialakítását. Az izraeli légierő jól megszervezett első 

tömeges légi csapása eredményes volt, amihez az arab katonai vezetés felkészületlensége, 

szakmai hibái és légvédelmi rendszerének hiányosságai is nagymértékben hozzájárultak. A 

’67-es háború vizsgálata során bizonyítottam a régóta ismert katonaelméleti tétel helyességét, 

hogy a megtámadott állam korszerű haditechnikai mennyiségi eszközfölénye önmagában holt 

potenciál, ha az államhatalom döntései bizonytalanok, és ha a katonai vezetés tehetetlen, vagy 

nem áll a helyzet magaslatán. A konfliktus lefolyásának vizsgálata során igazoltam azt az 

elméletet, hogy egy helyi (korlátozott) háborúban a siker lehetősége fennáll a gyengébb fél 

számára is, ha helyesen határozza meg az ellenség stratégiai, hadműveleti és harcászati szintű 

súlypontjait, és az elképzeléseit az ellenség számára váratlanul, agresszíven, más kifejezéssel: 

a villámháború módszerével hajtja végre.  

Az 1967-es háború kudarcainak részletes elemzésével rámutattam arra, hogy a korszerű 

haditechnika önmagában nem minden. A harctevékenységek menete bebizonyította, hogy a 

légierőnek továbbra is fontos, mással nem helyettesíthető szerepe van a háborúban. A légierő 

technikai lehetőségei, a haderőnemi specifikumai jelentős befolyással rendelkezhetnek a 

háború végső kimenetelére.  

 A kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy Izraelben a háborús 

tapasztalatok hasznosítására a technikai kutató központok, hadiipari komplexumok és a 

hadsereg szoros együttműködésén alapuló rendkívül hatékony rendszert hoztak létre. 

 Vizsgáltam a szemben álló két fél katonai vezetésében meglévő különbségeket. 

Bemutattam azokat az Izrael részéről alkalmazott harceljárásokat és technikai újdonságokat, 

amelyek nem várt pusztító erővel bírtak. Vizsgáltam azt a kérdést, hogy Izrael miért volt képes 

egy elhúzódó háborút (amely 75 napig tartott) sikerrel megvívni. 
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 Feltártam azt a tényt, hogy az újonnan kifejlesztett izraeli katonai doktrínában hogyan 

ötvözték a legújabb generációs és a speciális feladatokra még kiválóan alkalmas régebbi harci 

repülőgépek alkalmazását. 

 Elemeztem Izrael jelenleg érvényes katonai stratégiáját, amely a jelen és jövő 

kihívásainak figyelembevételével készült, valamint azt a tényt, hogyan reagál Izrael az új 

típusú biztonsági kihívásokra. Részletesen elemeztem az 1993 és 2014 között a Hezbollah és 

Hamász ellen indított katonai hadjáratokat és azt a rugalmas reagálást, hogy ezen háborúk során 

Izrael miként tért el a korábban kidolgozott katonai doktrínájától. Részletesen taglalom az 

izraeli haderő képességfejlesztésének irányait és Izrael nemzeti céljait. 

 Felsoroltam Izrael biztonságpolitikai alaptételeit, hadműveleti céljait. Felvázolom a 

jelenlegi, Izrael államot védő légvédelmi rendszert és az országra egyik legfőbb veszélyt 

jelentő iráni rakétatípusokat. Egyik fő szempontként részletesen elemzem az izraeli légierő 

képességeit, technikai újdonságait. Külön fejezetben térek ki a haditechnikai fejlesztésekre, az 

RPAS eszközök technikai forradalmára. 

Értékeltem az Izraelt körülvevő nemzetközi helyzetet, a biztonsági kockázatokat, az 

állam ellen irányuló terrorizmus jelentette kihívásokat, veszélyhelyzetet. Felvázoltam, hogy 

Izrael megalakulása óta biztonsági stratégiájában hogyan törekszik a fegyverzet és más 

hadianyagok ellátása területén a más országoktól való függőségét felszámolni. 

 Összegzésképpen megállapítható, hogy Izrael elemi érdeke a környezetében lévő arab 

országok (Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon) nyomasztó létszámbeli fölényének minőségi 

mutatókkal történő ellensúlyozása. Éppen a nyomasztó létszámbeli fölény miatt Izrael 

politikai-stratégiai célja, hogy a már elkezdődött békefolyamat a térségben folytatódjon. A 

Jordániával és Egyiptommal megkötött békeszerződéseket újabbak kövessék, elsősorban 

Szíriával és Libanonnal és – amennyiben ez lehetséges – a palesztinokkal is. Megállapítom, 

hogy a modern haderő, így legfőképp az izraeli haderő nemcsak a technológiailag fejlett 

fegyverrendszereken alapul, hanem az azt magas szinten alkalmazni tudó tiszti, tiszthelyettesi, 

tartalékos és sorállományú katonákon is. Kiemelem, hogy Izrael a térség országai között a 

modern hadiipari technológia birtoklása tekintetében vitathatatlanul vezető szerepet tölt be, 

Izrael ma a technológia egyik fellegvára. 

 Felsoroltam és nyolc pontban részletesen taglaltam a hadviselés alapelveinek 

érvényesülését, és elemeztem, hogyan alkalmazta Izrael ezen alapelveket, és alkalmazásukkal 

miként érte el katonai sikereit. Részletesen vizsgáltam a konfliktusok fő tapasztalatait, a 

kiképzés és a készenlét szerepét, a rugalmas vezetés fontosságát, a tervezés és szervezés 

jelentőségét, a pilóta nélküli repülőeszközök megnövekedett szerepét. 
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Bemutattam és taglaltam, hogy a légierő és a légvédelemi erők mással nem 

helyettesíthetőek az összhaderőnemi hadviselésben. Ebből a szempontból a közelmúlt 

fegyveres konfliktusainak elemzése – beleértve az arab-izraeli háborúkat is – számos, ma is 

érvényes és alkalmazható ismeretanyagot képes szolgáltatni. Az arab izraeli háborúk olyan 

gazdag tapasztalatokat nyújtottak a hadtudomány számára, és még ma is jelentős számú, 

hasznosítható harcászati fogást, hadműveleti eljárást képesek szolgáltatni.  

Rávilágítottam arra, hogy az elkövetkezendő idők modern háborúiban a győzelem 

nagyrészt az elektronikai hadviselés eredményein múlik. Megfelelő alkalmazásuk megteremti 

a siker alapját. Ez egyben meghatározza a jövő haditechnikai eszközeinek fejlesztési irányát. 

Tényként tártam fel, hogy az első számú feladat, minél magasabb szintre emelni a célok 

felderítésének képességét, zavarást, lefogást, valamint gyors és pontos megsemmisítést. Ezzel 

szemben csökkenteni kell az ellenséges erő zavarási képességét a saját csapatainkra nézve. 

Ezen tényezőknek, megállapításoknak jövőbeni alkalmazása adja a háborúk megvívásának 

sikerét.  

 Végezetül feltártam a pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásának jelenlegi helyzetét, 

kitérek a várható jövőbeni fejlesztési célokra és széleskörű akár kettős (katonai és civil) 

alkalmazási lehetőségekre. 

 

 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEIM: 

 

1. Megállapítottam, hogy a vizsgált arab-izraeli háborúkban a légvédelmi erőknek 

és a légierőnek döntő szerepe volt. A légierő és a légvédelmi erők egy folyamatos 

fejlődésen mentek keresztül, csak így tudta Izrael ellensúlyozni a vele szemben 

álló mennyiségi fölényt. Bizonyítottam, hogy a technikai fejlődés 

eredményeként, a technikai vívmányoknak köszönhetően, valamint gazdasági 

szempontból is előtérbe kerültek a pilóta nélküli repülőeszközök. Kidolgoztam 

egy magyar pilóta nélküli repülő század felállítását, elemezve és bizonyítva 

ennek elengedhetetlen szükségességét a jövőben. 

2. Feltártam, hogy a szemben álló ellenség számára az ismeretlen szintű és 

hatékonyságú légvédelmi eszközök mesteri alkalmazása harcászati-hadműveleti 

meglepést eredményez. A háborúk során mindkét szemben álló fél folyamatosan 

fejlesztette légvédelmi eszközeit. A felhasználás során nem a technikai eszközök 

számszaki adata volt a döntő tényező, hanem a technikai eszközökön 
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végrehajtott fejlesztések és a mesteri alkalmazás. Az izraeli haderő képessége 

azonban nemcsak a modern, technológiailag fejlett fegyverrendszereken alapul, 

hanem az azt magas szinten alkalmazni tudó tiszti, tiszthelyettesi, tartalékos és  

sorállományon is. A humánfaktor tekintetében megnyilvánuló fölény visszautal 

a társadalom oktatási színvonalára, különös tekintettel a hivatásos állomány 

felkészítésére, felkészültségére. Bizonyítottam, hogy mindezen tényezők és a 

megtervezett, apró részletekig kidolgozott stratégia eldöntik a háború 

kimenetelét.   

3. Igazoltam, hogy a levegőben folyó fegyveres küzdelem kimenetele a legtöbb 

esetben eldöntötte – vagy döntően befolyásolta – a végső győzelem kérdését. A 

felderítésre épülő stratégiai tervezés, majd az erre épülő megelőző légicsapás a 

légi fölény-légi uralom kivívásával döntő hadászati eredményt képez. 

4. Bebizonyítottam, hogy egy jól felkészített tartalékos állomány, amely azonnal 

hadba vethető, a nemzeti védelmi képességet befolyásoló tényező. Izrael erejét 

nemcsak a fejlett haditechnikai eszközök, hanem a demokratikus társadalmi 

felépítés és az együvé tartozás eszméje is jelenti. 

 

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

Tudományos kutatásaimon alapuló doktori értekezésemmel mások által mind ez idáig 

fel nem tárt és sehol nem publikált, tudományos eredményeket rögzítettem. 

1. Vizsgálva az 1967-es, 1973-as és az 1982-es arab-izraeli háborúkat, összevetve 

azokat Izrael a 2006-os Hezbollah-al, 2008-09-es és 2014-es Hamász-al vívott fegyveres 

konfliktusaival, bizonyítottam a rakéta- és légvédelmi erők, valamint a légierő kulcsszerepét a 

stratégiában, továbbá a légierő folyamatos átalakításának szükségességét.  

2. Kutatásaim eredményeképpen rámutattam a hírszerzés, a felderítés, a precíz műveleti 

tervezés és a magas szintű felkészítés által biztosított harcászati, hadműveleti előnyökre, 

bizonyítottam ezek mással nem pótolható szerepét, az ellenség meglepésén keresztül döntő 

szerepüket a háborús konfliktusok végső kimenetelében.  

3. A légvédelmi és a légierő vonatkozásában kutatásaim során feltártam és 

bizonyítottam a pilóta nélküli repülőeszközök egyre szélesebb skálájú alkalmazását, 

alkalmazásának szükségességét, és ennek fényében javaslatokat fogalmaztam meg egy 

létrehozandó pilóta nélküli repülő alakulat kialakítására. 
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AZ ÉRTEKEZÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

Az értekezésem a légierő szervezeti korszerűsítéséhez, eszközrendszerének fejlesztéséhez, 

elsősorban a jelenleg formát öltő „Zrínyi 2026” középtávú haderőfejlesztési program céljainak 

eléréséhez is felhasználható. A kutató munkámban feltárt légvédelmi és légi harcászati 

eljárások, valamint a hadviselés alapelveit érintő, összehasonlító, párhuzamba állító kutató-

elemző eredmények a légvédelmi, a légierő specifikus és az általános hadviseléselméleti 

katonai oktatási területeken is alkalmazhatók 

Ajánlom továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára, különös tekintettel a 

hadtörténelem és a légierő harcászatával foglalkozó oktatók részére. Nem utolsósorban 

ajánlom munkámat a Honvéd Vezérkar és MH Összhaderőnemi Parancsnokság, valamint a 

tárca politikai vezetése és a haderőfejlesztéshez javaslatokat kidolgozó szervezetek számára. 

Az értekezés eredményei a következő területeken hasznosíthatók: 

• az értekezés tudományos igénnyel kidolgozott forrásanyagként, referenciaként 

szolgálhat a Magyar Honvédség légi erejének modernizálásához, a „Zrínyi 2026” 

haderőfejlesztési program koncepciójának kidolgozásához; 

• valós opciókat nyújthat a légierő és alrendszereinek korszerűsítéséhez, a szervezeti 

struktúra kialakításának elveihez; 

• felhasználható a katonai oktatás, elsősorban a légvédelmi és a légierő harcászata 

területén; 

• hasznosítható a hadtörténelem oktatása, elsősorban az arab-izraeli háborúk 

témakörében; 

 

 A „Zrínyi 2026” haderőfejlesztési tervben valószínűleg az új igényeknek és 

képességeknek megfelelő pilóta nélküli repülőeszközök alkalmazásának terve is fog 

szerepelni. A disszertációm referenciaanyagként szolgálhat egy magyar UAV repülőszázad 

kialakításához. Deterrence and Defence. 
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